Kateri razred obiskuje vaš otrok? (n = 96)
4. razred: 48%
7. razred 52%

Kako ste v splošnem zadovoljni s prehransko storitvijo? (n = 96)
Zelo zadovoljen/a – 10%
Zadovoljen/a – 78%
Nezadovoljen/a – 9%
Zelo nezadovoljen/a - 2%

Ali spremljate jedilnike na spletni strani ali na oglasni deski? (n = 96)

DA: 63%
NE: 38%

Ali poznate priporočila zdrave prehrane? (n = 96)

DA: 95%
NE: 5%

Ali menite, da v šolski kuhinji dovolj sledimo smernicam zdrave prehrane? (n = 45)

DA: 84%
NE: 16%

Kakšno je vaše zadovoljstvo s pestrostjo jedilnikov? (n = 80)
Zelo zadovoljen/a – 19%
Zadovoljen/a – 75%

Nezadovoljen/a – 6%
Zelo nezadovoljen/a - 0%

Kakšno je vaše mnenje glede količine hrane pri obrokih? (n = 80)
hrane je premalo: 8%
hrane je dovolj: 79%
hrane je preveč: 4%
ne vem: 19%

Kakšno je vaše mnenje glede cene obrokov? (n = 80)
cena je primerna: 90%
cena je prenizka: 1%
cena je previsoka: 9%

Ali je kultura prehranjevanja primerna (uporaba pribora, lepo vedenje, higiena, jedilnica,...)?
(n = 80)
DA: 46%
NE: 6%
NE VEM: 48%

Če ste odgovorili z NE, napišite, zakaj menite tako.
•

•

•
•
•

šolska prehrana je v nekaterih šolah področje, ki ga pokriva za to usposobljen in angažiran strokovnjak, če je
ambiciozen uveljavlja sodobne trende, ki naslavljajo več vidikov kulture prehranjevanja v šoli, učenci so bolj vključeni
v razumevanje prehranske kulture, so s kuhinjo in strežbo bolj povezani, krepijo predvsem spoštljiv odnos do hrane,
tudi jedilnik se v okviru zdrave prehrane temu prilagajajo. primeri dobrih praks obstajajo tudi v sloveniji. pričakujem, da
jih šola poišče in jih prične vključevati v svoje delo. na prejšnji strani ankete pri vprašanju o zadovoljnstvu z zdravo
hrano ankete ne dopušča negativnega odgovora (!!).
napačna uporaba pribora, ne uporablja se nož in vilica, prehitro prehranjevanje, ni pospravljanja mize, ločevanja
odpadkov -čiščenje krožnikov, površno rezanje- primejo v roke
v podružnici mošnje mora otrok hrano zmetati vase, da se naredi prostor za učence ki čakajo na kosilo
prevelika glasnost v jedilnici, preveč učencev naenkrat je v jedilnici.
glede na tempo in obveznosti otrok, si otroci vzamejo premalo časa za miren obrok. to se kaže v hrupu, hitenju in
zavračanju hrane.

Ali pred odhodom v šolo vaš otrok zajtrkuje? (n = 80)
DA, vedno – 55%
Občasno – 30%
Redko – 11%
NE, nikoli – 4%

Ali menite, da so obroki ponujeni ob primernem času? (n = 80)
DA – 90%
NE – 6%
NE VEM – 4%

Ali menite, da šola dovolj izvaja dejavnosti, s katerimi spodbuja zdravo
prehranjevanje in kulturo prehranjevanja? (n = 80)
DA – 68%
NE – 16%
NE VEM – 16%

Ali nam želite še kaj sporočiti?
PRILOGA

