ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI 2017/2018
Ob koncu šolskega leta 2017/2018 smo pripravili kratko anketo za starše naših učencev.
Zanimalo nas je, ali so starši seznanjeni s šolsko prehrano, na kakšen način si pridobijo
informacije, kaj menijo o jedilnikih in kako ocenjujejo zadovoljstvo svojih otrok s šolsko
prehrano.
Anketo je izpolnilo 46 staršev od skupno 96 učencev (vsak učenec je dobil za starše eno
anketo). To je 48% staršev vseh naših učencev.
Rezultati ankete so naslednji:
1. Seznanjeni smo s šolskim jedilnikom (46 odgovorov – 100%):
a. redno - 26 odgovorov: 56%
b. občasno - 16 odgovorov: 35%
c. ne - 4 odgovori: 9%
Od 46 staršev, ki so odgovorili na anketo le 4 starši ne spremljajo šolskega jedilnika, kar
kaže na to, da se večina anketiranih staršev zanima za prehrano svojih otrok.
2. Na kakšen način pridobivate informacije o šolskem jedilniku? (možnih več odgovorov)
Oglasna deska – 23 odgovorov
Spletna stran – 15 odgovorov
Preko otroka – 7 odgovorov
Brez odgovora – 8 odgovorov
Polovica anketiranih staršev si prebere šolski jedilnik na oglasni deski šole. 15 staršev si
prebere jedilnik tudi na spletni strani šole. Nekateri starši se o jedilniku pozanimajo tudi
preko pogovora s svojim otrokom. Glede na rezultate se nam zdi pomembno, da se
jedilnik še naprej objavlja na oglasni deski in na spletni strani šole.
3. Ali menite, da so naši jedilniki ustrezno sestavljeni (46 odgovorov – 100%)?
a.
b.
c.
d.

običajno - 38 odgovorov: 83%
občasno - 4 odgovori: 9%
redko
- 3 odgovori: 6%
brez odgovora – 1 odgovor: 2%

Večina staršev je običajno zadovoljna z jedilniki, 4 starši pa so z jedilniki zadovoljni
občasno. Le trije anketirani starši so poročali o redki ustreznosti šolski jedilnikov, iz
česar bi lahko sklepali, da so v splošnem anketirani starši z jedilniki zadovoljni. En starš
odgovora na vprašanje ni podal, iz česar lahko sklepamo, da najverjetneje nima mnenja
o tej temi.

4. Ali se z vašim otrokom pogovarjate o naši prehrani (46 odgovorov – 100%)?
a. redno
- 13 odgovorov: 28%
b. občasno - 30 odgovorov: 65%
c. ne
- 3 odgovori: 7%
Dve tretjini anketiranih staršev se občasno pogovarja s svojim otrokom o šolski prehrani,
28% pa se o njej z otrokom pogovarja redno. Podatki nakazujejo, da je prehrana v šoli
staršem pomembna in pogosto tema pogovora z njihovimi otroki.
5. Ali je vaš otrok zadovoljen z našo prehrano (46 odgovorov – 100%)?
a.
b.
c.
d.
e.

pogosto - 33 odgovorov: 71%
občasno - 9 odgovorov: 20%
redko - 0 odgovorov: 0%
ne vem - 3 odgovori: 7%
brez odg. – 1 odgovor: 2%

Po izjavah staršev je 71% njihovih otrok pogosto zadovoljnih s šolsko prehrano, 20 %
otrok je zadovoljnih občasno. Le 3 starši so podali odgovor ne vem, eden izmed staršev
pa na vprašanje ni odgovoril , kar bi lahko bila posledica tega, da starš ne pozna mnenja
svojega otroka zaradi različnih vzrokov (se ne zanima, učenec ne more izraziti svojega
mnenja zato ga starš ne pozna ipd.).
Zanimivo je, da je procent zadovoljstva s prehrano po odgovorih učencev samih višji (pri
malici 93% in pri kosilu 96%).
Vzrokov za to je lahko več:
- učenci so neposredno vključeni v prehranjevanje na šoli in imajo informacije iz prve
roke,
- starši so pri izpolnjevanju bolj upoštevali svoje mnenje kot otrokovo,
- učenci staršem sproti poročajo o vsakodnevni prehrani, kar so starši upoštevali,
medtem ko so učenci na to pozabili in so podali splošno oceno.
6. Ali menite, da šola izvaja dovolj dejavnosti, s katerimi spodbuja zdravo prehranjevanje
in kulturo prehranjevanja (shema šolskega sadja, tradicionalni slovenski zajtrk, interesna
dejavnost jejmo bio vsi ipd.)?
a. da – 43 odgovorov: 93%
b. ne – 1 odgovor: 2%
c. brez odgovora - 2 odgovora: 5%
Večina staršev, ki so sodelovali pri anketiranju menijo, da šola izvaja dovolj dejavnosti, s
katerimi spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Sklepamo lahko, da

je šola po njihovem mnenju na tem področju zelo aktivna ter da dobro skrbi za
obveščanje staršev o aktivnostih na tem področju.
7. Vaše pripombe na šolsko prehrano, predlogi, pohvale……
Brez odgovora – 35 odgovorov: 76%
Pohvala osebja – 2 odgovora
Pohvala hrane – 2 odgovora
Zelo dobro sestavljeni jedilniki. – 2 odgovora
Brez pripomb.
Pohvala za shemo sadja in ostale dejavnosti za bolj zdravo prehrano.
Raznolikost živil je odlična.
Le tako naprej.
Da bi bilo v popoldanskem času možno dobiti za vse otroke vodo in sadje, saj so nekateri
do 16. ure v šoli.
Večkrat palačinke za malico , večkrat paniran sir za malico .
Več zelenjave in sadja pri kosilu.
76% anketiranih staršev ni podalo pripomb, predlogov ali pohval na šolsko prehrano.
Ostali starši (24%) so zapisali spodbudne besede za našo šolsko kuhinjo, saj so z njo
zadovoljni. Zdi se jim dobra, zdrava in raznolika. Starši so tudi predlagali, da se pri
kosilu v jedilnike vključuje čim več sadja in zelenjave, v popoldanskem varstvu vodo in
sadje, eden pa je predlagal večkrat palačinke za malico in paniran sir za kosilo.

Novo mesto, 31. 8. 2018

