
 
          

ZADEVA: EVALVACIJA ANKETE O ŠOLSKI PREHRANI 2015/2016 
 

 
Zbiranje podatkov o šolski prehrani je potekalo od 25. 3. 2016 do 15. 4. 2016. Sodelovali so 
učenci od prvega do devetega razreda. Učenci od prvega do tretjega razreda so izpolnjevali 
anketo skupaj s starši doma, učenci od četrtega do devetega razreda pa so anketo reševali 
samostojno. 
 
V anketi o šolski prehrani je sodelovalo 140 učencev, od tega 46 % učenk in 54 % učencev. Z 
anketo smo skušali ugotoviti, kako so zadovoljni s šolsko prehrano in kakšni so njihovi 
predlogi za v prihodnje. 
 
Na vprašanje, ali učenci pred odhodom v šolo zajtrkujejo, je pritrdilno odgovorilo 40 %, 27 % 
jih nikoli ne zajtrkuje, ostali zajtrkujejo občasno. Da bi ta odstotek popravili, bomo še bolj 
poudarjali pomen zajtrka kot najpomembnejši obrok dneva (naravoslovni dnevi, tradicionalni 
slovenski zajtrk, projekti, oddelčne skupnosti, podaljšano bivanje). Pomena zajtrka se sicer 
zavedajo, vendar ga ne realizirajo. Običajno je šolska malica za te otroke prvi obrok. 
 
Malico poje v celoti vedno več učencev (49 %). Da ne pojedo malice v celoti utemeljujejo s 
tem, da imamo preveč zelenjavnih namazov in zelenjavnih prilog, da ne marajo ajdovega in 
polnozrnatega kruha. 65 % učencem se zdi šolska malica ravno pravšnja, 36 % pa je mnenja, 
da bi bila lahko bolj obilna. Tu so verjetno všteti učenci, ki zjutraj ne zajtrkujejo in jim 
predstavlja šolska malica šele prvi obrok, ki nezadostno zadovolji njihovo lakoto. 
 
Pri šolski malici imajo učenci vsak dan ponujeno sadje in/ali zelenjavo. Samo 30 % učencev 
vzame eno ali drugo vedno, vendar je odstotek višji od lani za 9 %, torej so rezultati le boljši. 
33 % učencev vzame skoraj vedno, manj kot 7 % učencev pa nikoli ne vzame, kar jim je 
ponujeno od sadja ali zelenjave. Sadje, ki ostane od malice, je na razpolago učencem v 
podaljšanem bivanju.  
 
Šolske malice, ki jih imajo učenci najraje, so: tople malice, štručke, hot dog, pleskavica, tuna, 
medeni namaz, kosmiči, sendvič. Predlogi učencev za šolsko malico pa so: jajca na oko, toast, 
viki krema, pica, hot dog, hamburgerji, mafini, burek, palačinke. Seveda so učenci s svojimi 
predlogi vključeni v sestavljanje jedilnika, vendar le-te upoštevamo v skladu s smernicami 
zdravega prehranjevanja. 
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V tem šolskem letu je v kosilo vključenih 76 % učencev. Ti učenci so večinoma zadovoljni s 
sestavo jedilnika, pogrešajo predvsem meso, fižol, česen, beli kruh in bele testenine ter 
drugo. Mnenja so, da je v prehrani preveč čaja, zelenjave, juh, maščob, kruha, namazov, 
zrezkov. 
 
Kljub temu, da imamo v jedilnike meso vključeno vsak dan, ga imajo posamezniki še 
premalo. Ker to ni po smernicah zdravega prehranjevanja, je trend še vedno k zmanjševanju 
mesa in sladkorja v prehrani naših učencev. Tako učencem nudimo nesladkane čaje, v šoli 
pripravljeno pecivo z majhno vsebnostjo sladkorja, enolončnice, ribe in vsakodnevno sveže 
sadje in zelenjavo pri kosilu.  
 
Za naslednje šolsko leto imamo v načrtu, da bi povečali delež polnovrednih testenin ter 
povečali število brezmesnih kosil. 
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