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Analiza ankete o prehranjevanju v šoli 

V začetku šolskega leta 2018/19 smo opravili anketo o prehrani v šoli. Anketa je zajela učence 
in učenke od 4. do 9. razreda (zelena barva) ter starše učencev od 1. do 9. razreda (modra 
barva). V anketi je sodelovalo 196 učencev in 161 staršev. 
 
 
1. Ali imaš v času pouka zjutraj doma zajtrk? 

 
 

    195 % 

a) nikoli 61 31 

b) včasih 59 30 

c) vsak dan 75 38 
 

 

1A. Ali imaš vaš otrok v času pouka zjutraj doma zajtrk? 
 
 

    155 % 

a) nikoli 44 28 

b) včasih 50 32 

c) vsak dan 61 39 

 
1.  
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2. Ali imaš v šoli malico? 
 

    196 % 

a) DA 195 99 

b) NE 1 1 

 

2.A Katere obroke ima v šoli  vedno ali občasno Vaš otrok? Obkrožite lahko več odgovorov. 
 

 

    161 % 

a) zajtrk 61 38 

b) malica 157 98 

c) kosilo 134 83 

 

3. V tem šolskem letu imaš šolsko malico ob 9.05. To je 

    195 % 

a) v redu 153 78 

b) ni v redu 12 6 

c) mi je vseeno 30 15 

 

4. Zdaj imaš za malico 20 minut časa. Je to zate: 

    195 % 

a) premalo časa 44 23 

b) ravno dovolj časa 150 77 

c) preveč časa 1 1 
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5. V jedilnici je vedno na razpolago sadje, ki si ga lahko vzameš kadarkoli v teku dneva. Ali to 

kdaj koristiš? 

    194 % 

a) DA, vsak dan 35 18 

b) DA, tu in tam 151 78 

c) NE, nikoli 8 4 
 

 

5.A . V šolski jedilnici je vedno na razpolago sadje, ki si ga vsak učenec lahko brezplačno 
vzame kadarkoli v teku dneva. Ali menite, da vaš otrok to sploh kdaj koristi? 

    161 % 

a) DA, vsak dan 33 20 

b) DA, tu in tam 121 75 

c) NE, nikoli 7 4 

 

6. S katero šolsko oceno bi ocenil malico? 

    195 % 

a) 5 57 29 

b) 4 74 38 

c) 3 50 26 

d) 2 10 5 

e) 1 4 2 
 

Povprečje ocen je 3,87. 
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7. Ali imaš v šoli kosilo? 

    190 % 

a) DA, skoraj vsak dan 129 66 

b) Da, samo občasno 35 18 

c) NE, nikoli 26 13 

 

8. S katero šolsko oceno bi ocenil kosilo? 

    174 % 

a) 5 48 25 

b) 4 72 37 

c) 3 42 22 

d) 2 8 4 

e) 1 4 2 

 

Povprečje ocen je 3,87. 

 

8.A. Gotovo se o šolski prehrani s svojimi otroki pogovarjate tudi doma. Morda kaj pohvalijo 

ali pograjajo. Ali imate občutek, da je Vaš otrok s prehrano v šoli: 

    
159 % 

a) 
zadovoljen 121 76 

b) 
ZELO zadovoljen 29 18 

c) 
sploh NI zadovoljen 9 6 

 

9. V odmoru med malico in kosilom so v jedilnici in hodnikih vedno dežurni učitelji. 

    191 % 

a) 
to je v redu, ker 

skrbijo za red 
87 45 

b) 
to ni v redu, ker nas 

motijo 
29 15 

c) mi je vseeno 75 38 
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10. Po Zakonu o šolski prehrani je šola dolžna zagotavljati samo malico. Na šoli pa 

organiziramo tudi kosilo in za otroke od 1.-5. razreda še zajtrk. Torej imajo možnost izbirati 

med dvema ali celo tremi obroki. Kateri odgovor bi po vašem mnenju bil pravi? 

 

    157 % 

a) 
Na šoli je za prehrano 

dobro poskrbljeno. 151 96 

b) 
Na šoli je za prehrano 

slabo poskrbljeno. 6 4 

 

Predlogi otrok za malico (pojavnost večja od 10%). 

Jed Št. odg. % 

hot dog 120 77 

hamburger 108 70 

pica 90 58 

makaroni, špageti 72 46 

carski praženec (šmorn) 45 29 

mlečni riž, zdrob 32 21 

ruski bife 27 17 

smuti 22 14 

kosmiči 19 12 

 

 

Velika Nedelja, 11. 10. 2018 

Pripravil Marjan Škvorc 


