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ANALIZA ANKETE O ŠOLSKI PREHRANI V ŠOLSKEM LETU 2015/16 

1.  V anketi, ki je bila objavljena na spletni strani šole od 1.6. do 24.6. 2016,  je sodelovalo 305 

učencev od prvega do devetega razreda. 

Prvi sklop vprašanj se je nanašal na prehranjevalne navade učencev, v drugem delu ankete pa 

smo želeli izvedeti, kaj učenci menijo o šolskih obrokih.  

Analiza odgovorov 

Večina učencev ( 64%) pred prihodom v šolo redno zajtrkuje, ti učenci se tudi zavedajo 

pomena zajtrka za človekovo zdravje in menijo, da šolska malica ne more nadomestiti zajtrka. 

82% anketiranih učencev ima tri ali več dnevne obroke. Skoraj 65% učencev med glavnimi 

obroki redno uživa prigrizke. 

Šolska malica je vedno ali včasih všeč 81% učencem. Za malico imajo anketirani učenci 

večinoma dovolj časa, prav tako se večini zdi malica količinsko primerna. Učenci pri malici 

pogrešajo več pic, burekov, nutele in drugih čokoladnih namazov. Nekateri ne marajo različnih 

namazov, predvsem paštet. 

56% anketiranih učencev v šoli nima kosila. Tisti učenci, ki imajo kosilo v šoli, se jim le-to zdi 

večinoma količinsko primerno, prav tako se večini zdi, da imajo za zaužitje obroka dovolj časa. 

Njihova najljubša kosila vsebujejo testenine, fižolovko in razne njoke. Pri kosilu pogrešajo 

čevapčiče, hrenovke, ocvrt krompir, dunajske zrezke, palačinke… 

Večini učencev se zdijo kosila okusno pripravljena. 

 

2. Na enak način je bila sestavljena tudi anketa za starše. Povabilu k reševanju ankete se je 

odzvalo 75 staršev učencev od 1. do 9. razreda.  

Analiza odgovorov 

70% staršev je odgovorilo, da njihovi otroci redno zajtrkujejo, 83% jih meni, da šolska malica 

ne more nadomestiti zajtrka.  



33% staršev meni, da malica ustreza načelom zdrave prehrane, da jim zadostuje le občasno pa 

je prepričanih 44% staršev, ostali menijo, da ne ustreza.  

Na vprašanje, ali je otrokom všeč kosilo, je 50% anketiranih staršev odgovorilo, da njihovi 

otroci nimajo kosila v šoli, od tistih 50%, ki ga imajo, pa je 18% kosilo vedno všeč, občasno pa 

28%, 4% pa kosilo ni všeč.  

Po odgovorih staršev njihovi otroci najbolj pogrešajo testenine, palačinke in na različne načine 

pripravljeno meso. Večina staršev meni, da je na jedilniku dovolj sadja in zelenjave, prav tako 

večina staršev pozna Shemo šolskega sadja in zelenjave.  

 Starši si večinoma želijo še več kvalitetnega sadja in zelenjave ter hrane, ki jo otroci radi jedo 

(sladice,testenine, palačinke, beli kruh) ter da bi bila sadje in pijača vedno na voljo.  

Učenci si želijo več testenin, pic, sladkih namazov, dunajskih zrezkov, ocvrtega krompirja in 

raznih njokov. 

Strinjamo  se z vašim željami glede sprememb, zato se trudimo, da je vsak dan na voljo sadje 

ali zelenjava tako pri malici kot pri kosilu. Pri pripravi jedilnikov upoštevamo smernice 

zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, kjer pa so jedi, ki jih učenci radi 

jedo (sladice, beli kruh, čokoladni namazi, pice … ) odsvetovane in jih zato ponujamo v manjših 

količinah.  Žal še vedno na krožnikih ostaja največ zelenjave in jedi z zelenjavo, pri malici pa se 

v kuhinjo vrača tudi sadje.  Šolska prehrana je sestavni del celodnevne prehrane šolarja in 

mladostnika, zato  ne more v celoti nadomestiti prehrane doma. 

V bodoče bomo poskušali upoštevati čim več vaših predlogov in spodbujali učence k uživanju 

raznovrstne prehrane, pri tem pa bomo upoštevali  Smernice zdravega prehranjevanja v 

vzgojno - izobraževalnih ustanovah. 

Tudi starše vabimo, da svoje otroke spodbujajo na enak način. Upamo na dobro sodelovanje. 

 

Organizatorka prehrane: Nada Bubnič 


