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ANALIZA ANKETE O PREHRANI V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

1. Anketo je izpolnilo 75 oseb: 6 prvošolcev, 8 drugošolcev, 8 tretješolcev, 13 

četrtošolcev, 2 petošolca, 9 šestošolcev, 2 sedmošolca, 17 osmošolcev in 7 

devetošolcev. 

2. 58,3 %učencev zjutraj zajtrkuje, ostali ne. 

3. 77,5 % učencev meni, da je šolska malica okusna. 

4. 45,8% učencev je šolsko malico ocenilo z oceno 3, 29,2% z oceno 4, 15,3% z 

oceno 5 in 9,7% z oceno 2. 

5. 83,3 % učencev meni, da za malico dobi dovolj hrane.  

6. Večina učencev meni, da je na jedilniku prepogosto kruh. 

7.  

8. Učenci menijo, da je na jedilniku najpogosteje sok. 

9. Če bi sami izbirali, bi si za pijačo izbrali sok (36,1%), kakav (26,4%), vodo (12,5%) 

in limonado (11,1%). 

10. Učenci najraje jedo pico ali hot dog. 

11. Za malico bi si še želeli zdrob, palačinke, toplo pico. 

12. Če bi imeli možnost izbire, bi v 76,1 % izbrali samopostrežno malico, v 21,1 % 

klasično malico in v 2,8 % vegetarijansko. 

13. 87,5% učencev meni, da je šolska malica zdrava. 

14. V času izobraževanja na daljavo so večinoma doma jedli vse obroke. 

15. Največkrat so si doma pripravili kosmiče, čokolino in jajca. 

 

16. Kosilo se zdi učencem v 68,5 % včasih okusno, 27,8 % učencem se zdi okusno 

in 3,7 % se zdi neokusno.  

17. Pri kosilu jim najmanj tekne solata in špinača. Tega tudi doma ne jedo. 

Prepogosto se na jedilniku ponavlja zelenjavna juha in rižota. 

18. V sporočilu organizatorki šolske prehrane so sporočili, da bi za kosilo lahko 

dobili večje porcije, da so smetanove omake prevečkrat, da uporabljajo 

preveč moke in sladkorja. 

19. Učenci menijo, da v 66,7 % šolska kosila sledijo smernicam zdrave prehrane. 

20. V šoli za kosilo najraje jedo špagete, belo meso v beli omaki, čevapčiče in 

palačinke. 

21. Želeli bi si še pomfri, ocvrto meso, lazanjo, čemaževo juho. 

22. Kuharica, ki deli kosila je prijazna. 

23. 96 % učencev bi izbralo klasično kosilo, ostali bi se raje odločili za 

vegetarijansko kosilo. 

24. Od vseh, ki so izpolnjevali anketo, jih v času izobraževanja na daljavo 94,3 % ni 

imelo naročeno šolsko kosilo. 
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25. Kosila v času izobraževanja na daljavo so bila okusna (58,3 %) in včasih 

okusna, včasih neokusna (37,5 %). 

26. Porcije kosil v času izobraževanja na daljavo so bile primerne (62,5%). 

27. 23,5 % staršev ne bere šolskih jedilnikov. 41,2 % staršem se zdi izbor jedi 

raznovrsten, 20,6 % staršev meni, da se jedi preveč ponavljajo. 

28. Starši menijo, da se šolske malice otrokom zdijo včasih okusne, včasih pa 

neokusne (72, 1 %) oz. v 27,9 % okusne. 

29. Starši menijo, da se šolska kosila otrokom zdijo včasih okusna, včasih pa 

neokusna (70 %) oz. v 28 % okusna. 

30. 79,4 % staršev meni, da je količina šolske malice primerna, 17,6 % pa, da je 

količina premajhna. 

31. 55,6 % staršev meni, da je količina šolskega kosila primerna, 24,1 % pa, da je 

količina premajhna. 

32. V 77,9 % so starši s šolsko prehrano na splošno zadovoljni. 

33. 93 % staršev bi za svojega otroka izbralo klasično kosilo, ostali pa 

vegetarijansko kosilo. 

34. V času izobraževanja na daljavo 92,2 % ni bilo naročenih na šolsko kosilo. Tisti, 

ki so bili naročeni nanj, so bili s kosilom zelo zadovoljni (38,5 %) a li zadovoljni 

(38,5 %). 

35. Starši menijo, da so bila šolska kosila v času izobraževanja na daljavo primerna 

(57,9 %). 

 

 

 

 

Priloga: grafični prikaz analize ankete. 

 

 

Vodja šolske prehrane 

Sabina Potrbin 

Trbovlje, 2. 7. 2021 


