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ANALIZA - Grafi

Zbiranje podatkov je potekalo od 20.5.19, 7:55 do 23.6.19, 8:38

Spol: (n = 218)

Kako pogosto vaš otrok zajtrkuje pred odhodom v šolo? (n = 228)

Možnih je več odgovorov

Kaj najpogosteje zajtrkuje?

  kruh, maslo, marmelada

  kosmiči, kruh z nutello

  mlečne izdelke ali kruh z namazom

  marmelado / med na kruhu

  pasteto

  kosmici, cokolino

  nič

  pašteta

  kosmiče ali hrenovko

  riževe vaflje, benko, toast z čokoladnim namazom

  sadje,kosmiči

  razno

  evrokrem

  piskoti in čaj

  ajdove palačinke, kruh s sirnim namazom ,čaj,mleko

  kruh in nekaj na njem in kapučino

  kruh, mleko, salama

  kruh ali sadje

  žitarice

  sendvic, jogurt s kosmici
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  mleko in različne žitarice

  kruh, namaz ( marmelada, med, maslo ), mleko ali čaj, čokolino

  jajca, sadni smoothi, kruh z različnimi namazi, koruzni kosmiči, bananine palačinke, skuta,...

  kruh, jogurt...

  kruh, kakav

  kruh,maslo,marmelado ali banano ali kosmice.

  čokolino, navadni jogurt, maslo in med....

  pasteta

  jogurt s kosmici,smuti,kos kruha z namazom

  čaj

30 / 180

Ali spremljate šolski jedilnik? (n = 226)

Možnih je več odgovorov

Kako ste zadovoljni s šolsko prehrano glede: (n = 228)
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Ali poznate smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih zavodih? (n = 226)

Možnih je več odgovorov

Ste jih prebrali? (n = 225)

Možnih je več odgovorov

Ali priporočila smernic upoštevate tudi pri pripravi obrokov doma? (n = 221)

Možnih je več odgovorov
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Ali veste, da imajo učenci v jedilnici vsak dan po 12. uri na voljo kruh in sadje? (n = 226)

Možnih je več odgovorov

Ali bi nam želeli še kaj sporočiti v zvezi s šolsko prehrano?

  prosim, da v postnem času v petkih ne dajete mesa. za muslimane se zelo zavzemate in jim ne dajete svinskega mesa, za naše 

otroke vam je malo mar.

  ne glede na smernice in kakovost zivil, mora biti obrok pripravljen okusno! tudi povsem zdava hrana je lahko (bi morala biti!) okusna,

kar za kosila na naši šoli ne bi bilo mogoče trditi.

  /

  ne vse je vredu

  premajhne količine za višje razrede.

  prvi obrok je prepozno. otroka silimo, da zajtrkuje ob 6:30, ko mu ne ustreza, saj potem ne dobi obroka do 9:55.

  zakaj ne upoštevate rezultatov anket? nekoč je bila prehrana na oš in vrtcu šenčur vzor, zdaj je primer slabe prakse, ki se bo v tej

slabo sestavljeni anketi prikrila.

  vse je ok

  hvala, ker se trudite za zdravo prehrano.

  super ste le tako naprej

  s prehrano smo zelo zadovoljni, otrok rad poje vse in poje v skupini, kar je za apetit pomembno. le tako naprej!!!!   :)

  zmeraj isti jedilnik

  več možnosti izbire otroka med sadnim in navadnim jogurtom/skuto - naš otrok ne mara sadnih mlečnih izdelkov!

  peevec oh-jaev in belega kruha

  v zadnjem obdobju je otrok mnenja da se je kvaliteta prehrane zelo poslabsala

  menim, da imajo otroci na voljo preveč kruha in izdelkov iz pekovskega testa.

  vse je super

  objavljeni jedilniki niso konstantni in se preveč spreminjajo.

  otroci naj imajo dovolj časa za kosilo, tudi to je smernica zdravega prehranjevanja, kar pa v višjih razredih večkrat zaradi velikega

števila ur pouka, se to spregleda. upošteva naj se otrokova želja, če ne mara omak ali česa podobnega... če so na jedilniku stvari, ki

jih mogoče ne mara naj ima na razpolago sadje...saj naj bi to bilo vendar ponavadi ostane samo kruh.

  kruh je drobljiv in slabokvaliteten

  juhe so po besedah otrok preslane

  želel bi si vključitev več proizvodov lokalnih dobaviteljev

  veliko zdrave in dobre prehrane še naprej. bb

  upam, da otroci dobijo lakalono pridelano sadje in ne uvoženo. prav tako je kruha preveč in predstavlja mašilo...

  boljša kosila vec mesa in krompirja ter solate

  otrok naj se ne sili, da morajo vse pojesti, ker jim to povzroča travme. kosilo plačujem jaz, če se celotna otrokova porcija pusti, naj jo

pa pač pusti. vsem ne ustreza vsaka hrana. razumem spodbudo, motiviranje, ne razumem pa siljenja.

  ne

  bodite pozorni na rok uporabe, v tem mesecu je hcerka prinesla domov grisine v vrecki z datumom veljavnosti 2002. srčno upam da

gre za tovarniško napako v odtisnjenem datumu v embalažo

  otroka pogosto nista zadovoljna z okusom dietnih obrokov, ki jih prejemata.

  v jedilniku naj bo čim manj belega kruha in sladkanih jogurtov in ostalih sladkarij
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