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ANALIZA - GRAFI

Kateri razred obiskuje vaš otrok? (napišite le številko razreda) (n = 108)
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Ali vaš otrok pred odhodom v šolo zajtrkuje? (n = 108)

Ali ste zadovoljni z jedmi, ki so ponujene pri malici? 1 - nezadovoljen / 5 - zelo zadovoljen (n = 108)
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Vaše pripombe in predlogi za šolsko malico:

Q4 Vaše pripombe in predlogi za šolsko malico:

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

naj bo ponujenega tudi nekaj kruha

brez namazov, če otrok namaza ne

mara

1 1% 3% 3%

moj otrok ne poje veliko, vendar mu je

malica premajhna..
1 1% 3% 6%

veliko je namazov 1 1% 3% 8%

včasih je bolj malo..... 1 1% 3% 11%

nimam 2 2% 6% 17%

naj ostane tako 1 1% 3% 19%

več živil ekološke lokalne pridelave 1 1% 3% 22%

otroci ne marajo mesnih in ribjih

namazov. se vec lokalnih bio izdelkov -

jogurt, kefir, polnozrnate strucke.

1 1% 3% 25%

odlično brez pripomb 1 1% 3% 28%

palačinke z nutelo 1 1% 3% 31%

nimamo pripomb 1 1% 3% 33%

slab izbor za tistee, ki ne jejo svinjsko

meso
1 1% 3% 36%

sadje, da dobijo kakšno 1 1% 3% 39%

nutella 1x tedensko 1 1% 3% 42%

ni pripomb 2 2% 6% 47%

hrana, ki jo otroci ne marajo. 1 1% 3% 50%

več lokalno pridelane hrane,kvalitetno

meso in zelenjavo
1 1% 3% 53%
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manj bele moke, manj sladkih jogurtov,

manj sladkorja nasploh
1 1% 3% 56%

manj sladkega, brez risank med

prehranjevanjem.
1 1% 3% 58%

mogoče bi lahko imeli kdaj še kaj

novega, drugačnega, je super, ampak

jedilnik je vsak mesec isti.

1 1% 3% 61%

da lahko otrok dobi kos navadnega

kruha (brez semen), v kolikor ne je

hrane pri malici, ki je tisti dan ponujena

v

1 1% 3% 64%

jih ni. 1 1% 3% 67%

premalo obroki 1 1% 3% 69%

manj mesno-zelenjavnih namazov,

jajčnih namazov.
1 1% 3% 72%

- 1 1% 3% 75%

/ 8 7% 22% 97%

večja količina pri višjih razredih 1 1% 3% 100%

Veljavni Skupaj 36 33% 100%

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 72 67%

Skupaj 72 67%

SKUPAJ 108 100%
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Kako bi ocenili dejavnosti, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja? (n = 108)

Ali ste zadovoljni s pestrostjo in raznolikostjo ponujenih jedi pri kosilu?1 - nezadovoljen / 5 - zelo zadovoljen (n = 100)
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Vaše pripombe in predlogi za šolsko kosilo:

Q8 Vaše pripombe in predlogi za šolsko kosilo:

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

ne higienični kuharji, hrana ki jo otroci

ne marajo.
1 1% 3% 3%

večje porcije 1 1% 3% 5%

nic 1 1% 3% 8%

- 1 1% 3% 10%

solata se naj ponudi po posamezni vrsti,

ker če določene zelenjave ne je, ne

vzame nič

1 1% 3% 13%

/ 7 6% 18% 31%

prevec enoloncnic, vec mesa 1 1% 3% 33%

jih ni. 1 1% 3% 36%

če si otrok zaželi kdaj večji obrok, da ga

tudi dobi. ker vsak otrok včasih poje več

in včasih manj.

1 1% 3% 38%

odlično: pestrost, polnozrnata živila,

domača peciva.
1 1% 3% 41%

več repeteja, otroci rastejo 1 1% 3% 44%

zelenjava naj bo spasirana,veliki kosi

zelo motijo in posledično ne jedo
1 1% 3% 46%

ni pripomb odlično 1 1% 3% 49%

ni pripomb 2 2% 5% 54%

jedi,katere otroci radi jedo;makaronov

meso,rižota,čuti,obare,...sezonske jedi
1 1% 3% 56%

preveč zdrava živila 1 1% 3% 59%
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da ne dobijo repete 1 1% 3% 62%

ribe 1 1% 3% 64%

sin pove, da je kosilo zelo okusno 1 1% 3% 67%

večja možnost vegeterijanske prehrane,

večje porcije za večje otroke
1 1% 3% 69%

manj bele moke, več ekoloških živil,

lokalno sadje namesto uvoženega
1 1% 3% 72%

kosilo je zelo skromno. sploh za učence

5 razredov, saj nekateri potrebujejo več.

otroci povedo, da kadar je \ "dobro

kosilo\ " so porcije manjše in ni repete,

torej ne moreš dobiti še, kadar pa je

kosilo standard ali slabo, pa so porcije

večje.

1 1% 3% 74%

da lahko otrok dobi se dodatno malo

porcije ce je se lacen
1 1% 3% 77%

več pestrosti in predvsem nujno kakšen

seminar za vodjo šolske prehrane.

čevapčiči in ajvar v enem tednu, v

naslednjem pleskavica in ajvar.

vprašajte za mnenje katerega od

vodilnih slovenskih prehranskih

svetovalcev, ki delajo tudi v zdravstvu,

koliko je v tem zdravega? prosim, vsaj

malo naredite na pestrosti, saj je

jedilnik vsak mesec isti. verjemite, da

starši vse opazimo in pač ...

1 1% 3% 79%

nimam 1 1% 3% 82%
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solate naj bodo mesane. kadar je na

voljo samo zelena solata, moj otrok

ostane brez sveze zelenjave pri kosilu,

ker je ne je.

1 1% 3% 85%

jaz j 1 1% 3% 87%

bolj raznolika in prilagojena otrokom 1 1% 3% 90%

nimam koment vse je ok 1 1% 3% 92%

razlicen meni ,tudi za tiste , ki ne jejo

svinjsko meso
1 1% 3% 95%

moti me le da otroci nimajo dovolj časa

da v miru pojejo kosilo. razumem da je

letos problem predvsem covid situacija

ampak če mi otrok najmanj 2x

tedensko reče da je bilo kosilo zelo

dobro ampak ni mogel pojesti do

konca ker so morali it iz jedilnice,

potem je to problem ki bi ga bilo

potrebno rešit na drug način. recimo

da najpočasnejši otroci dobijo kosilo

prvi, da imajo nižji razredi ...

1 1% 3% 97%

premajhne porcije, perutnina večkrat

premalo pečena
1 1% 3% 100%

Veljavni Skupaj 39 36% 100%

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 69 64%

Skupaj 69 64%

SKUPAJ 108 100%
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