
 

 

Q1 Ali redno spremljate, kaj vaš otrok je v šoli?  

  Podvprašanja Enote Navedbe  

    Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence %  

Q1a DA 49 93 53% 93 53% 49 53%  

Q1b NE 7 93 8% 93 8% 7 8%  

Q1c OBČASNO 37 93 40% 93 40% 37 40%  

  SKUPAJ   93   93   93 100%  

  

Q2 Ali je po vašem mnenju šolska prehrana raznovrstna?  

  Podvprašanja Enote Navedbe  

    Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence %  

Q2a DA 71 91 78% 93 76% 71 75%  

Q2b NE 24 91 26% 93 26% 24 25%  

  SKUPAJ   91   93   95 100%  

  

Q4 Kako ste zadovoljni s šolsko prehrano?   

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa  

  1 (zelo) 20 22% 22% 22%  

  2 (še kar) 46 49% 51% 73%  

  3 (sploh ne) 25 27% 27% 100%  

Veljavni Skupaj 91 98% 100%    

   

  Povprečje 2,1 Std. Odklon 0,7 

 
 
 

  



Q5 
Obrazložite svojo oceno, ki ste jo podali. Napišite morebitni predlog ali sporočilo v zvezi s šolsko 
prehrano.  

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa  

  

hrana se mi zdi zelo raznovrstna, pestra in 
zdrava. zelo pozdravljam možnost vmesnih 
sadnih prigrizkov, da je otrokom sadje na voljo 
tudi izven organiziranih obrokov. 1 1% 2% 2%  

  

otroci jedo samo tako rečeno \`\`zdravo 
hrano\`\`, ki pa ni niti malo okusna. ker jim 
dajete takšno hrano je to tudi razlog, da otroci 
v šoli ne jedo, kar ni zdravo. čeprav vsi vemo, 
da so otroci preveč razvajeni ter izbirčni, bi 
lahko tudi vi vedeli da takšna hrana nebo 
\`\`šla v promet\`\`, namreč tudi veliko 
odraslih take hrane nemara. otroci nemarajo 
vsak teden 5 različnih vrst namazov, stvari iz 
takšnih in drugačnih žit itd. to je zdrava hrana 
res, vendar se vam to da otroci zaradi te hrane 
nič ne jedo zdi zdravo? in pa še to... otroci se 
še razvijajo in kos črnega ali ovsenega kruha 
jim pri rasti nebo preveč pomagal, zato so vse 
genereacije bolj nerazvite in nesposobne! 1 1% 2% 4%  

  
hrana je zdrava, raznolika in v zadostnih 
količinah 1 1% 2% 6%  

  

malica, ki jo dobijo učenci, jim ni okusna. 
mnogi odhajajo domov lačni. prav tako 
menim, da je preveč mlečnih jedi oz. 
proizvodov; večina ne mara kaš in podobnih 
reči. 1 1% 2% 8%  



  

hrana,ki jo otrok dobi pri malici je slaba taka, 
da jo otroci potem ne jejo če pa kdaj dobijo kaj 
dobrega je pa tega zelo malo in ni pošteno da 
si eni otroci privoščijo 4 kose kruha drugi pa 
1,ker je kruha zmanjkalo.torej nepoštena 
malica ter slaba in za ta denar je predraga. 1 1% 2% 10%  

  
hrana mojemu otroku ni vsec, prevec se 
ponavlja, prevec \"zdrave\" hrane. 1 1% 2% 12%  

  

večkrat je bilo za kosilo nekaj drugega kot je 
pisalo na jedilniku. nič hudega, če ne bi bila 
ista jed že na jedilniku ta teden. starši 
domnevamo, da je jed pogreta izpred dveh 
dni. 1 1% 2% 14%  

  

malica je zelo raznolika,dobra,ampak mogoče 
malo preveč mlečnih izdelkov. dodala bi samo 
glede pijače,da bi imeli samo vodo. lep 
pozdrav in dober tek. 1 1% 2% 16%  

  boljša hrana ki si jo otrok 6eli 1 1% 2% 18%  

  želela bi, da bi imeli vozači več časa za kosilo. 1 1% 2% 20%  

  vsaj dva različna jedilnika 1 1% 2% 22%  

  

naša otroka sta naročena na malico in kosilo. 
prehrana je zelo zdrava, v nasprotju od 
prehrane pred leti. res bistvena razlika. vem 
pa, da otroci niso najbolj zadovoljni. vendar 
kdo bo vedel, kaj je zdravo oz. kaj ne - če ne 
odrasli. otroci bi pač jedli tisto, kar ni zdravo. 
res pohvalno, kako skrbite za prehrano. še 
tako naprej. 1 1% 2% 24%  



  

nekateri otroci nimajo problemov s 
prekomerno težo, imamo pa starši problem z 
jedilnikom, ki ga otroci ne marajo. če se otrok 
odjavi, večkrat pa tudi spremeni jedilnik, na to 
nimamo vpliva in prehrane ne moremo 
spremljati. otroci bi morali jesti klasično hrano, 
ki jo imajo radi, ne pa da se hrana meče stran 
oz, je za njih nespremenljiva in večkrat jejo 
doma, kot pa v šoli. 1 1% 2% 25%  

  hrana mi je všeč,ker je dokaj zdrava. 1 1% 2% 27%  

  

posebnih pripomb na prehrano nimam. 
predlagam, da poleg sadnih jogurtov ponudite 
tudi navadne jogurte, saj nekateri otroci ne 
marajo sadnih. 1 1% 2% 29%  

  je zdrava 1 1% 2% 31%  

  
slaba hrana,premalo casa,nepostena malica 
ker eni dobijo 1 kruha drugi pa 5 kosov kruha. 1 1% 2% 33%  

  

moja hčer dobiva posebno hrano,vendar 
takrat ko oni dobijo mogoče juho ali kaj 
podobnega ona dobi samo kruh ,pa ta kruh 
brez vsake stvari je res neokusen morda bi bilo 
prav da dobi vsaj kakšen namaz zraven. 1 1% 2% 35%  

  lahko bi večkrat dobili kaj sadja 1 1% 2% 37%  

  pestro in zdravo 1 1% 2% 39%  

  na izbiro vsaj dva jedilnika 1 1% 2% 41%  

  boljse kuhanje, jajca zaseka.. 1 1% 2% 43%  

  
prehrana je raznolika, morda bi le raznislili o 
\"pravilnem\" kombiniranju hrane. 1 1% 2% 45%  

  niso nam všeč juhe za zajtrk. 2 2% 4% 49%  

  
moja hčera mi pogosto pove kaj so jedli v šoli, 
pove mi tudi da ji hrana večkrat ni všeč 1 1% 2% 51%  



  5 1 1% 2% 53%  

  zelo slaba hrana 1 1% 2% 55%  

  zdi se mi da pretiravajo s sadjem in zelenjavo. 1 1% 2% 57%  

  3 1 1% 2% 59%  

  1 1 1% 2% 61%  

Veljavni Skupaj 51 55% 100%       

 


