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ANALIZA - Grafi 

 

Kateri razred obiskuje vaš otrok? (n = 114) 

   

Ali vaš otrok pred odhodom v šolo zajtrkuje? (n = 113) 

   

Ali ste zadovoljni z jedmi, ki so ponujene pri malici? 1 - nezadovoljen / 5 - zelo zadovoljen (n = 112) 

   

Vaše pripombe in predlogi za šolsko malico: 

  

 

Q4 Vaše pripombe in predlogi za šolsko malico: 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 manj bele moke 1 1% 3% 3% 
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 možnost brezmesne 
malice (pica 

margarita, namesto 
hotdoga samo 

strucka, kadar je na 
kruhu pasteta ali 

tuna, da dobi 
zamenjavo ali vsak 
prazen kos kruha) 

1 1% 3% 6% 

 nimam pripomb. 1 1% 3% 9% 

 nimam 1 1% 3% 12% 

 sveze narezana 
zelenjava kot priloga 

1 1% 3% 15% 

 več polnovrednih 
živil, manj sladkanih. 

nedopustno, da 
kljub opombam pri 

identični lanski 
anketi še vedno 

med malico otroci 
gledajo risanke, 

medtem ko gredo 
učiteljice na hodnik. 

ali je anketa 
namenjena zgolj 
sama sebi, če ne 

upoštevate 
pripomb? pri 
naslednjem 
vprašanju 

sprašujete, kako 
ocenjujem 

aktivnosti proti 
prigrizkom na dd - 
vsakič, ko otroci 

kam gredo, 
razredničarke 
napišejo, ... 

1 1% 3% 18% 

 moja otroka sta v 
šoli lačna... doma 
jemo skoraj vse: 

morsko, vegi, 
kmečko, kitajsko, 

mehiško, .... 

1 1% 3% 21% 

 narezana sveža 
zelenjava kot priloga 

1 1% 3% 24% 

 odraščajoči najstniki 
potrebujejo 
kvalitetnejšo 

ponudbo in tudi 
večjo količino kot pri 
nižjih razredih. lahko 

za višjo ceno. 

1 1% 3% 26% 

 mal vec izbira za 1 1% 3% 29% 
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tiste ,ki ne jejo 
svinjsko meso 

 kadar je na voljo 
namaz, bi bilo super, 

da je na voljo tudi 
samo kruh, brez 

namaza 

1 1% 3% 32% 

 več jajčnih namazov 1 1% 3% 35% 

 v zimskih mesecih 
naj bo na jedilniku 

vsak dan čaj. 

1 1% 3% 38% 

 manj namazov. 1 1% 3% 41% 

 možnost, da če 
otrok malice ne 

mara, da mu je na 
voljo kakšna žemlja, 

kruh 

1 1% 3% 44% 

 nič pripomb 1 1% 3% 47% 

 manj izdelkov iz bele 
moke, se vec eko 

zivil. 

1 1% 3% 50% 

 da se poskuša slediti 
zdravemu načelu 

prehrane in odjem 
lokalnih 

ponudnikov. 

1 1% 3% 53% 

 vse je vredu samo 
bo prosil ak je 

mozno da se naredi 
kad je svinjski 

program da maju i 
piscanciju ker moj 

otrok nejede 
svinjetu hvala lepo 

1 1% 3% 56% 

 za otroke ki ne jejo 
svinjskega, tisti dan 

ko je, da se nekaj 
drugega pripravi. 

verjetno jih je velik 
takšnih.hvala 

1 1% 3% 59% 

 brez mrzlih kakavov 1 1% 3% 62% 

 večkrat navadni 
jogurt, različni 

zdravi namazi in 
vztrajati z njimi, 
musli, granole z 

jogurtom, 

1 1% 3% 65% 

 otrokom bi lahko 
večkrat ponudili 
malico, ki jo radi 

jejo, ne da jim še kr 
dajete hrano, ki je 

skoraj nihče ne 

1 1% 3% 68% 
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mara. 

 - 1 1% 3% 71% 

 hrana ni dovolj 
pecena (piscanec) 

1 1% 3% 74% 

 . 1 1% 3% 76% 

 / 7 6% 21% 97% 

 premala malica 1 1% 3% 100% 

Veljavni Skupaj 34 30% 100%  

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 80 70%   

 Skupaj 80 70%   

 SKUPAJ 114 100%   

 

Kako bi ocenili dejavnosti, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo 
prehranjevanja? (n = 112) 

   

Ali ste zadovoljni s pestrostjo in raznolikostjo ponujenih jedi pri kosilu?1 - nezadovoljen / 5 - zelo 
zadovoljen (n = 99) 

   

Vaše pripombe in predlogi za šolsko kosilo: 

  

 

Q8 Vaše pripombe in predlogi za šolsko kosilo: 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 vec sveze zelenjave. 
veliko otrok ne mara 

kuhane zelenjave, 
npr.. v rizoti, bi pa z 

veseljem zraven 

1 1% 3% 3% 
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skodelice riza 
pojedli surovo 

papriko ali 
korencek. 

 možnost 
pijače-vode ob 

kosilu. 

1 1% 3% 5% 

 večje porcije 1 1% 3% 8% 

 na šolskem jedilniku 
ne smo biti 

transmaščob, 
paniranja v takšnih 

maščobah in 
nasploh uporaba 

predelanih maščob 
v šolski prehrani, 

čim večkrat uporaba 
žitaric, ter ne-bele 

moke. 

1 1% 3% 11% 

 - 2 2% 5% 16% 

 . 1 1% 3% 19% 

 / 6 5% 16% 35% 

 če je otroku določen 
dan pri kosilu nekaj 

všeč, če si se gre 
iskati, da tudi dobi. 

ne mislim 
vsakodnevno, 

ampak včasih. ker 
sem prepričana, da 

ostaja na koncu 
veliko hrane 

1 1% 3% 38% 

 otrok hrano pohvali! 1 1% 3% 41% 

 pri kosilu je včasih 
preveč vsega, včasih 
pa premalo. ukinitev 

brezmesnih dni. 
mogoče tudi kdaj 

zamenjati 
polnozrnate 
testenine z 

navadnimi, saj jih 
otroci rajši pojedo. 

1 1% 3% 43% 

 za otroke ki ne jejo 
svinjskega pripraviti 
nekaj drugega. hvala 

1 1% 3% 46% 

 čeprav ima moj 
otrok v šoli kosilo, 
pride večkrat lačen 
domov, ker v šoli 

hrana ni dobra. zelo 
slabo kuhano. je pa 

res da moj otrok 

1 1% 3% 49% 
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doma je vse. 

 včasih so bolj 
majhne porcije, 
želela bi si, da bi 
otrok lahko vzel 

kosilo včasih tudi 
brez kakšne omake 
ali mesa, ki ga ne je 

1 1% 3% 51% 

 otrokom reči ne 
smete prinesti 
namesto da jih 

poučite zakaj ne - ni 
ustrezna aktivnosti 

proti prinašanju 
sladkih pijač, slanih 

prigrizkov in 
sladkarij v šolo in na 

dneve dejavnosti 

1 1% 3% 54% 

 otroci bi imeli 
veckrat sladko 

kosilo. 

1 1% 3% 57% 

 sam vec navel tole 
gore pri malici samo 
enu molbu ak je to 
mozno da se ubaci 
piscancija za otroke 

koje nejedu 
svinjetinu 

1 1% 3% 59% 

 če je možno več 
izbire brezsvinjskega 

mesa za otroke 
kateri ne jedo 
svinjsko meso 

1 1% 3% 62% 

 zelenjava naj bo 
ponujena 

posebej-če želi 
vzame 

1 1% 3% 65% 

 veliko boljša 
organizacija kosila, 

kot lani med 
epidemijo. 

pohvalno, da lahko 
otroci brez 

problema dobijo 
dodatno solato, če 

želijo. 

1 1% 3% 68% 

 sveza zelenjava, 
moznost solate brez 

kisa in olja 

1 1% 3% 70% 

 slabo peceno, 
veckrat neokusno 

1 1% 3% 73% 

 \ "zdrava prehrana\ 
" - svinjsko meso 

1 1% 3% 76% 
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večkrat med 
tednom za kosilo??? 
ali mešano meso ki 

tudi vsebuje svinjsko 
meso??? 

 neokusna hrana, kus 
kus naj bo brez 

zelenjave, ribji file 
naj bo brez kosti. 

1 1% 3% 78% 

 manj bele moke, 
belega sladkorja, 

sladkih pijač 

1 1% 3% 81% 

 sin je sicer malo 
izbirčen, ampak 

kosilo v šoli vedno je 
in pohvali, da je zelo 

dobro. 

1 1% 3% 84% 

 nimam 1 1% 3% 86% 

 več zeljnih krpic 1 1% 3% 89% 

 nimam pripomb. 1 1% 3% 92% 

 nič pripomb 1 1% 3% 95% 

 za jedilkni vprašajte 
gospo bomeštar 

(včasih je bila šefica 
kuhne v vrtu zarja 
celje), ker otroci 

hodijo domov lačni. 
\ "repete\ " skoraj 
ne dobijo, če je vse 
res, kar meni otroci 
iz 1. 3. in 4. razreda 
govorijo, bi morali 

kuhinjo zapreti. 
kuhajo za domov in 

ne za otroke. 
sramota! 

1 1% 3% 97% 

 pohvala 
kuharskemu osebju 
za odnos do otrok. 

možnost izbire 
brezmesnih obrokov 

bi bila nujna. 

1 1% 3% 100% 

Veljavni Skupaj 37 32% 100%  

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 77 68%   

 Skupaj 77 68%   

 SKUPAJ 114 100%   

   


