Anketa o šolski prehrani za starše 2017/2018
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ANALIZA - Grafi
Zbiranje podatkov je potekalo od 4.6.18 do 14.6.18.
Spletno anketo je izpolnilo premalo staršev učencev, zato rezultati niso pravi pokazatelj
zadovoljstva s prehrano na naši šoli.
Razred, ki ga obiskuje vaš otrok:

(n = 24)

V največjem številu so sodelovali starši učencev, ki obiskujejo 5. razred ( 33% ). Spletne ankete ni
rešil noben starš učencev, ki hodijo v 9. razred.
Katere obroke zaužije vaš otrok?

(n = 24)

Možnih je več odgovorov

Učenci vseh staršev, ki so izpolnjevali anketo, so bili prijavljeni na dopoldansko malico, 67
odstotkov na šolsko kosilo in 21 odstotkov na popoldansko malico.
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Ali ste v splošnem zadovoljni s prehransko storitvijo na šoli? Oceni od 1
do 5 (1 - zelo nezadovljen, 5 - zelo zadovoljen). (n = 23)

Največ staršev je šolsko prehrano ocenilo z oceno 4 (35%), najmanj pa z oceno 1 in 5 (1%). Starši,
ki so izpolnili anketo so zadovoljni s prehransko storitvijo na naši soli.
Kje spremljate šolske jedilnike? (n = 23)
Možnih je več odgovorov

Starši jedilnike največkrat spremljajo na spletni strani šole (61%), kar je tudi pričakovan odgovor,
saj vsi starši ne spremljajo svoje otroke v šolo, da bi si ogledali jedilnike na oglasni deski.
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Ali menite, da šolska prehrana ustreza kriterijem zdrave prehrane?

(n = 23)

52 odstotkov staršev meni, da šolska prehrana ustreza kriterijem zdrave prehrane, medtem ko se jih
17 odstotkov ni opredelilo.
Ali vaš otrok pred prihodom v šolo zajtrkuje?

(n = 23)

83 odstotkov staršev je odgovorilo, da njihov otrok pred odhodom v šolo zajtrkuje. Razveseljiv pa
je podatek, da nihče od staršev ni odgovoril, da njihov otrok nikoli ne zajtrkuje.
Ste zadovoljni s kakovostjo dopoldanske šolske malice?

(n = 23)

70 odstotkov staršev meni, da so zadovoljni s kakovostjo šolske malice in 30 odstotkov, da so
delno zadovoljni. Prav tako na to vprašanje ni nihče odgovoril, da ni zadovoljen s kakovostjo
šolske malice.
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Če je vaš odgovor NE ali DELNO, napišite kaj vam ne ustreza.
če npr, otrok ne je salame, hrenavke,... se ji skoraj težko izogne, v tem primeru poje samo kruh, če
je to sploh možno, odvisno na kak način je tista salama dana s kruhom!
večkrat star kruh
meso in mesni izdelki
sendviči brez salame,količinsko premalo
preveč praznih kalorij: beli kruh, buhtelj, pizza
otrok določenih živil ni navajen, npr. raznih namazov
preveč praznih kalorij: beli kruh, buhtelj, pizza - otroci so kmalu lačni; zakaj ne dobijo večkrat
kakšnih kosmičev ali kaše, ki je veliko bolj zdrava in nasitna?
Mesni izdelki so na jedilniku enkrat na teden.
Kruh ni nikoli star. Vedno je dostavljen isti dan, kot je ponujen.
Sendviči niso vedno samo s sirom. So tudi s šunko.
V celem šolskem letu je bil enkrat na jedilniku beli kruh. Bel kruh učenci dobijo, ko so sendvič,
mlečna štručka, makovka ali sirova štručka. Sem pa mnenja, da tega ne dobijo tako pogosto. Če
dobro pogledate na jedilnik, boste opazili, da ponudimo različne vrste kruha (koruzni, ajdov,
polnozrnati, pirin, ovsen, polbel, črn, ....) tudi bio pridelave.
Pico ali burek ponudimo enkrat mesečno za zadovoljstvo vaših in tudi naših otrok.
Ker pa je otrok veliko, ne moremo upoštevati vseh želja.
Ste zadovoljni s kakovostjo šolskega kosila?

(n = 21)

33 odstotkov staršev ni zadovoljno s kakovostjo šolskega kosila, 24 odstotkov delno zadovoljnih in
17 odstotkov staršev je zadovoljno s kakovostjo šolskega kosila.
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Če je vaš odgovor NE ali DELNO, napišite kaj vam ne ustreza.
premajhne porcije
otrok ni zadovoljen s kakovostjo pripravljene hrane, pogreša prehrano iz vrtca
razne čudne kombinacije hrane npr.hrenovke in špinača, ter kvaliteta hrane
otrok velikokrat ni zadovoljen z okusom pripravljenega obroka. seveda obstaja tudi faktor
izbirčnosti, zato komentiram samo pripravljeno hrano, ki jo ima načeloma drugače rad.
otroci ne pojejo šolskega kosila
otrok včasih pravi, da so obroki premajhni
hrana je prestana, neokusna, kombinacija hrane je grozna in jedilnik se stalno ponavlja
juha + sladica/kruh je premalo! poleg tega so to prazne kalorije -otroci so kmalu spet lačni debelost,... na nedilnimu bi večkrat moralo biti meso. porcije so velikokrat premajhne.
mastno, moka, ni enakovredno vsak dan
krompirjev golaž brez mesa!!!??? je krompirjeva juha - otroci so čez eno uro lačni
Zgoraj so navedeni komentarji staršev.
Ali menite, da ima vaš otrok v šoli na razpolago dovolj sadja in
zelenjave? (n = 22)

55 odstotkov staršev meni, da njihovi otroci dobijo v šoli dovolj sadja in zelenjave in 18 odstotkov,
da ne dobijo dovolj. Skoraj vsak dan ponudimo sadje (suho, sveže) ali zelenjavo pri dopoldanski
malici ter vedno zelenjava in/ali sadje pri kosilu.. Enkrat tedensko pa ponudimo tudi sadje iz Šolske
sheme (projekt EU).
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Ali ste seznanjeni s Šolsko shemo?

(n = 22)

68 odstotkov staršev je seznanjenih s Šolsko shemo ter 32 odstotkov jih ni seznanjenih.
V šolskem letu 2017/2018 smo začeli izvajati Šolsko shemo (projekt financiran s strani EU), ki
vključuje sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke brez dodatkov (mleko, navadni jogurt,
navadni kefir, pinjenec, kislo mleko). Pred tem smo že izvajali Shemo sadja in zelenjave, ki je
vključevala le našteti skupini živil.
Pri mleku in mlečnih izdelkih smo ugotovili, da jih učenci ne marajo preveč. Prepogosto jih
moramo razdeljevati 2 dni ali celo 3 dni.
Pri sadju in zelenjavi to ne predstavlja velikega problema. Učenci pogosto pojedo vse še isti dan.
Predlogi, mnenja in pobude o šolski prehrani:
naj se kosila kuhajo v šolski kuhinji,zdrava prehrana je lahko tudi hrana katero imajo radi otroci
včasih dobijo za kosilo zelo majhne porcije - otroci so kmalu lačni.
za višje razrede večje porcije, če gredo otroci po repete naj ga tudi dobijo
vrednkst kosila večkrat ne dosege niti 1 € (npr. 12.6.2018)
zamenjava priprave kuhinje
spremenite dobavielja, ker ga imam tudi sama na svojem podjetju in ima obupno hrano, tako da se
posvetite in omogočite lastno kuhinjo kot je bilo včasih!!!!
zamenjajte ponudnika, sama bi raje plačevala višjo ceno za prehrano, samo da bi otroci prišli
domov siti, ker zdaj prihajajo domov lačni, saj zdaj v šoli ne jedo nič, sem se pa na lastne oči
prepričala kakšna so kosila.
kosila naj ne pripravlja več slo rest!!!
S prizidkom šole bomo dobili tudi lastno kuhinjo, do takrat pa imamo zunanje izvajalce.
Organizatorka šolske prehrane: Nina Strohsack
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