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Anketiranih je bilo 258 učencev iz naslednjih razredov: 

Matična šola: 1.a., 2.b., 3.a., 4.b., 5.a., 6.b., 7.a., 8.b., 9.a., 9.b. 

POŠ Vače 3., 5., 7. in 9. razredi 

POŠ Hotič 1. in 3. razred 

 POŠ Kresnice 2. in 4. razred 

POŠ Jevnica 2. in 5. razred 66%
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Kako dobro poznajo šolski jedilnik.

Ne poznam 30%

Delno poznam 39%

Poznam 16%

Dobro poznam 11%

Odlično poznam 4%

Kakšen se jim zdi šolski jedilnik.

Slab 10%

Sprejemljiv 33%

Dober 30%

Zelo dober 6%

Odličen 21%

Koliko obrokov dnevno zaužijejo v šoli.

Enega 14%

Dva 75%

Tri 8%

Štiri 3%

Kako pogosto pojedo celoten šolski obrok.

Vedno ga pojem v celoti. 11%

Skoraj vedno ga pojem v celoti. 48%

Včasih ga pojem, včasih pa ne. 32%

Skoraj nikoli ga ne pojem v celoti. 7%

Nikoli ga ne pojem v celoti 2%



Jedi iz šolskega jedilnika so: (izbrati so morali samo dva odgovora)

Okusne 66%

Brez okusa 22%

Zdrave 81%

Nezdrave 4%

Kultura obnašanja pri jedi v šoli.

Večina učencev se primerno obnaša. 35%

Nekateri učenci bi se lahko bolj kulturno vedli pri jedi. 51%

Večina učencev se ne obnaša kulturno pri jedi. 14%

Moti jih: kričanje, neprimeren odnos do hrane, govorjenje med jedjo, pljuvanje, premalo časa za obrok, gneča v

jedilnici.

Kako pogosto zajtrkujejo doma pred odhodom v šolo.

Najpogosteje doma zajtrkujejo: pekovsko pecivo, kruh, kosmiče- čokolino, paštete, maslo,

marmelado, nutelo, sadje.

Za tiste, ki ne zajtrkujejo (prib. 1/3 vprašanih) so razlogi naslednji: ni časa, zgodnja ura, niso lačni.



Jedi, ki jih najraje pojedo pri šolski malici.

Čokoladni žepki, makovka, orehovi polžki, tunin namaz, sendvič, pica, viki krema, burek, gazirane pijače.

Jedi, ki jih po navadi ne pojedo pri šolski malici.

Ajdov, polnozrnat in črni kruh, zelenjavni namazi, ovseni kosmiči, burek, sirov polžek.

Predlagane nove jedi, ki bi jih želeli na jedilniku pri šolski malici.

Sladoled, čokoladne kroglice, večkrat majoneza, hamburger, pšenični zdrob in mlačeni riž, oreo in čokoladni krofi, nutela,

čokolino, topli sendviči, puding, večkrat sok, pecivo, vaniljevo in čokoladno mleko, mlečni frapeji, piškoti, bezgov sok, kebab,

tudi večje porcije pri malici.



Jedi, ki jih najraje pojedo pri šolskem kosilu.

Testenine, svaljki, musaka, praženec, panirano meso, panirane ribe, krompir, palačinke, špinača, hrenovke, čevapčiči, lazanja,

omake s kus kusom, golaž, razne juhe.

Jedi, ki jih po navadi ne poje pri šolskem kosilu.

Solata, kanelon, gobova juha, paradižnikova juha, zelenjavne juhe, obare, zelenjavne enolončnice.

Predlagane nove jedi, ki bi jih želi na jedilniku pri šolskem kosilu.

Njoki, slivova omaka, vaflji z medom, pomfrit, piščančji medaljoni, telekotki, tortilije.



Splošno zadovoljstvo s šolsko prehrano:

Sem zelo nezadovoljen. 2%

Sem nezadovoljen. 10%

Nisem niti zadovoljen, niti nezadovoljen. 24%

Sem zadovoljen. 29%

Sem zelo zadovoljen. 35%

Odgovori učencev, ki s šolsko prehrano niso zadovoljni: ker hrana ni dobra, ni okusna, je zanič, jo je premalo.

Odgovori učencev, ki so s šolsko prehrano zadovoljni: hrana je primerna, okusna, zdrava, raznovrstna.
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Predlagane spremembe šolskega jedilnika:
Več mesa in peciva.

Petkove malice so po izboru oz. predlogih učencev dobre. Novi predlogi za petkovo malico.
Čokoladni žepek, palačinke, puding, sadna kupa, čips, arašidi, mufini, čaj z medom in limono, sadni krožnik.

Izražene pripombe, predloge in pohvale v zvezi s šolsko prehrano:

Pripombe in graje:

Da večkrat v jedilnici na MŠ ni dežurnega učitelja oz. ne poskrbi za red in da na POŠ Vače pri kosilu večkrat ni napitka.

Pohvale:

Izpostavljena je bila prijaznost kuharic v Jevnici in Kresnicah, da kuharice kuhajo zelo dobro, da je hrana zelo dobra ali odlična, pohvala

tudi petkovim malicam po izboru učencev.

Predlogi:
Večje porcije za določene jedi, da bi se jedilnik z dobrimi jedmi ponovil na 14 dni, vsak petek za kosilo sladoled in uvedba

vegetarijanskega jedilnika.

Zapisala: Anita Mikša, organizator šolske prehrane


