ANALIZA RAZISKAVE: ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI STARŠI 2019

Q1 - Kateri razred obiskuje vaš otrok? (Graf)

Q2 - Ali vaš otrok doma zajtrkuje? (Graf)

Komentar: Starši nam sporočajo, da vsak dan pred odhodom v šolo zajtrkuje v povprečju slabih 50%. Občasno
jih zajtrkuje v povprečju 35%.

Q3 - Ali spremljate šolski jedilnik? (Graf)

Q4 - Kako ste v splošnem zadovoljni s prehransko storitvijo? (Graf)

Komentar: Slabih 20% staršev je zelo zadovoljnih, več kot 60 % staršev je zadovoljnih in 20% staršev s
prehrano v šoli ni zadovoljnih. Nekateri menijo, da je pri malici preveč kruha in si želijo večkrat mlečno malico.
To mnenje se pogosto pojavlja v nižjih razredih, medtem, ko na predmetni stopnji mlečne zajtrke večina otrok
zavrača. Smernice Zdravega prehranjevanja priporočajo 1x na teden mlečni zajtrk za učence OŠ.
Glede postrežbe krompirja v prahu lahko zatrdim, da le tega na OŠ Medvode na uporabljamo. Sadje ja na voljo
praktično vsak dan in se prilagaja sezonski ponudbi.

Q5 - Ali poznate Priporočila in smernice zdrave prehrane? (Graf)

Q6 - Ali menite, da se v šolski kuhinji dovolj trudijo slediti Smernicam zdrave prehrane? (Graf)

Q7 -

Kakšno je vaše zadovoljstvo s pestrostjo jedilnikov? (Graf)

Q8 - V šolskem letu 2018 / 2019 opažamo, da v času podaljšanega bivanja malica ostaja. Ali se strinjate, da
je popoldanska malica le za učence, ki ostanejo v PB po 15.00 uri? (Graf)

Komentar: 80% staršev se strinja, da bi bila popoldanska malica po 15.00 uri, slabih 20% staršev meni, da to ni
dobro. Prva kosila so običajno ob 12.00 uri, tako da je časovni razmik (malica ob 15.00 uri) čisto v skladu s
smernicami in ni potrebe, da bi bila malica ob 14.00. Opažamo, da učenci pri kosilu malo »špekulirajo«, v
kolikor jim kosilo ni všeč in vidijo, da je malica bolj po njihovem okusu, dejansko kosila ne pojedo. Kosilo je

glavni obrok v času izobraževanja in je kakovostno ter hranilno ustrezno pripravljeno. Naš predlog je, da je za
popoldansko malico na voljo kruh, voda, sadje in občasno mlečni izdelek. Malica je namenjena kot popoldanski
prigrizek, kjer ni nujno, da zajema vse skupine hranilnih snovi v določenih %.

Q9 - Prosimo izrazite svoje želje, pohvale, pripombe ali predloge!
Komentar:
Solate - lahko jo ponudimo brez čebule in česna, ker je verjetno okus za večino otrok premočan.
Sladke pijače – učenci imajo vedno na voljo vodo in nesladkan čaj. Občasno razredčen sok ali 100% sok.
Menim, da bi sokove lahko s časom tudi izločili in učence začeli navajati na pitje vode. Poskusno smo lansko
leto uvajali tudi sadni in zelenjavni smuthie, vendar večina učencev tega ni najbolje sprejelo, ker niso navajeni.
Potrebno bi bilo vztrajati dlje časa.
Mlečni izdelki – opažamo, da v kolikor je ponujen jogurt, mleko, kosmiči z mlekom, kot »rinfuza«, le tega
učenci zavračajo. V nasprotne primeru, ko dobi vsak svoj lonček, pa ga pojedo. Verjetno gre le za psihološki
efekt. Zelo se zavzemamo, za zmanjšanje odpadkov in to je tudi eden izmed ciljev za naslednje šolsko leto.
Tako bomo pričeli z ponudbo izdelkov v večjih pakiranjih in namesto plastičnih lončkov večkrat uporabili inox
material. Se pa zavedamo, da bo vsaj na začetku temu sledil rahel odpor učencev.
Namazi – starši so zelo deljenega mnenja glede namazov. Nekateri si želijo več novih okusov, drugi menijo, da
jih je preveč in da so na osnovi majoneze. Namazi so dobrodošla popestritev malice, ker so narejeni iz svežih in
kvalitetnih sestavin. Lansko šolsko leto smo poskusno uvajali avokadov namaz, čičerikin namaz, domači
čokoladni namaz iz kvalitetnih sestavin. Tudi v tem primeru bo potrebna vztrajnost. Je pa priporočljivo, da je
namaz 1x tedensko.
Sadje – učenci imajo na voljo sadje vsak dan. Z letošnjim šolskim letom, pa pričnemo tudi s Shemo šolskega
sadja.
Sendviči – predlagam, da se sendviči za izlete nadomestijo s polnovredno štručko, vodo in sadjem (jabolko).
Učenci velikokrat prinesejo sendvič s seboj in šolska malica potem ostane v torbi, ki pa je po določenem času
res neokusna.
Kombinacije, okusi, nove jedi, razkuhane jedi, porcije – verjamem, da so nekaterim učencem nove jedi tuje in
jih tovrstne kombinacije zmotijo. Trudimo se, da uvajamo zdrave novosti, je pa za to potreben čas. Glede
premalo kuhanih jedi ali razkuhanih jedi, smo lansko leto kakovost izboljšali. Porcije obrokov so v skladu z
normativi, je pa težava če učenec ni zaužil malice, ker mu ni ustrezala in ga potem popade »volčja lakota«.
Sicer pa je hrane skoraj vedno več kot dovolj in se lahko ponovno vzame.

Analizo ankete o šolski prehrani za starše je naredila: Stupar Ajda, vodja šolske prehrane

