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Anketa o šolski prehrani

ANALIZA - Grafi
Zbiranje podatkov je potekalo od 8.6.17, 21:53 do 27.8.18, 11:26

Ali redno spremljate, kaj vaš otrok je v šoli? (n = 274)
Možnih je več odgovorov

Ali je po vašem mnenju šolska prehrana raznovrstna? (n = 272)
Možnih je več odgovorov

Kako ste zadovoljni s šolsko prehrano? (n = 273)

Obrazložite svojo oceno, ki ste jo podali. Napišite morebitni predlog ali sporočilo v zvezi s šolsko prehrano.
popopdanske malice se mi ne zdijo primerne. vec bi bilo lahko sadja in jogurtov. kruh bi lahko bil polnozrnat, crn, nikakor pa ne bel.
sami med tednom nimamo veliko časa za kuhanja, zato me veseli, da je jedilnik zelo raznolik. zaradi tega otrok je tudi hrano,ki je
sami nimamo časa pripraviti. vsa pohvala načrtovalcu jedilnika ter osebju v kuhinji, ki se trudite za dobre in pestre obroke!
8
ocena kvalitete je dobra, vendar otrok večkrat ne dobi juhe (pomanjkanje)-skoraj vsak drugi dan.
kot starša sva zadovoljna. otroka pa imata kakšne pripombe npr. po zaporednih toplih dnevih bi pila osvežilno pijačo imeli pa so topli
čaj
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lahko bi bolj upoštevali želje učencev.
moj otrok je sicer izbirčen (od sadja je le jabolko od zelenjave le korenje in cvetačo) vendar nezahteven glede prehrane. najedel se
bo tudi s kruhom, če mu drugo ne paše. jabolko pa je tudi sadež, ki je skoraj vedno na razpolago. nikoli se ne pritožuje, da je slabo in,
da se ni najedel. se zaveda (in jaz tudi), da je njegov problem, da ne mara določenih stvari ne pa da je hrana slaba.

otrok nikoli ne potoži, da bi bilo karkoli narobe ali celo zanič.
raznoliko
če otrok ni zbirčen, ni nobenega problema ...
pohvale za sestavljanje jedilnikov, ker vem, da vlagate ogromno časa za to. izbirate sezonska živila, vključujete lokalne pridelovalce,
kljub omejitvam, ki jih javni razpisi imajo. kar tako naprej,
otrok je zadovoljen. obroki so pripravljeni v šolski kuhinji.
zajtrk je za prvošolce prepozno, saj je pri prvih urah lačen, kljub temu da zajtrkuje doma. malice v opb pa nikoli ne poje, ampak jo
prinese domov. verjetno si za to malico ne vzame časa in se raje igra. potrebno bi bilo določiti čas, ki je namenjen temu, da se ta
malico poje, ker vem, da ima hrano, ki jo prinese domov sicer zelo rad. menim tudi, da otroke v nižjih razredih potrebno večkrat
opomniti, da pijejo, saj na to pozabijo.
tudi otroka sta zadovoljna. res pa je, da nista izbirčna. rada jesta. tudi z osebjem se razumeta. kar tako naprej.
imam dva otroka na šolski malici, eden ne poje skoraj nič drugi pravi ,da je malica super. to sem napisala ,zato ker je težko
obrazložiti oceno , ker imam dve skrajnosti.
po moje mnenju raznovrstna in zdrava prehrana.
otroka hrano pohvalita tako, da nimam pripomb.
kar smo spremljali so obroki pestri in sestavljeni iz zdravih sestavin.se pa zavedamo da vsem nikoli ne bo vse všeč je pa prav da
probajo vse.
otrok pravi da ni okusno in da je kar \"nekaj\". v začetku šolskega leta je pohvalil hrano, ko se je vrnil kuhar je šlo pa zopet na
slabše. glede na to da je količinsko švoh jedec je moteče to, da kadar je kosilo okusno je premalo in ne dobi repete. nihanja pri
potrebah so zato, ker so nihanja v kvaliteti. prva dva meseca je jedel v 80% primerih kosilo, od takrat je enako kot lani v 20%
primerov. pred tem je bil s hrano v šoli zadovoljen.
hčerka zadovoljna, raznolika in okusna hrana
pozdravljeni! vem, da so otroci vse bolj izbirčni, ampak pogosto imate pa na jedilniku jedi, ki jih otroci sploh ne jejo. vaš preskok iz
nezdrave v zdravo prehrano je prevelik in zato otroci večinoma pridejo domov lačni. se mi zdi, da bi zdravo prehrano lahko
poenostavili, pa bi bila vseeno \"zdrava\". lp
preveč kruha in mlečnih izdelkov
s šolsko prehrano smo zelo zadovoljni, saj otrok nikoli ne pride domov lačen :))
kosila bi bila lahko bolj okusna.
otroci se pogosto pritožujejo nad dodajanjem zaske v različne hrane. menim, da bi vsaj to morala biti odločitev otrok.
na splošno sem zelo zadovoljna s šolsko prehrano. otroka se vedno pritožita nad testeninami. da so razkuhane. tukaj bi se dalo kaj
narediti. na splošno super. hvala.
bili smo zelo ponosni in premalo hvaležni za kvalitetno vrtčevsko in šolsko prehrano nekako do lanskega leta. zadnje šolsko leto pa
je izbor in kvaliteta priprave prehrane v oš šenčur padla na zelo nizek nivo. na jedilniku se vrstijo hrenovke in paštete, otroci pa se
pogovarjajo o tem, da znajo oni veliko bolje skuhali kosilo. morda je kvaliteta padla na \"običajen\" nivo, morda ocenjujem le tisto, kar
otroka izpostavita in nimam celotne slike, vseeno pa si želim izboljšave.

v drugem razredu pš voklo otrok zelo pohvali prehrano, medtem ko v osmem razredu otrok velikokrat potozi, da je prevec poudarka
na \"zdravi prehrani\"
dajte anketo še otrokom, kaj bi jedli. nisem za prakticiranje novih jedilnikov, ampak standardnih, da bi jedlo čim več otrok. več
govejih juh im manj zelenjavnih. solato na razpolago. glavne jedi: meso, krompir, makaroni, riž, jedi iz skute, palačinke, narastki.. za
malico poleg kruha kvalitetna priloga od namazov s tuno, skuto, jogurti, kvalitetne salame s prilogo sveže paprike, sira ..

otroci z vsebino posameznih obrokov niso zadovoljni (npr. kuskus).
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