
DATUM: 31. 1. 2022 

 

REZULTATI IN ANALIZA ANKETE O ŠOLSKI MALICE 

ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

Anketa je bila sestavljena in poslan staršem preko otrok 21. 1. 2022. Anketa se 
je končala 28. 1. 2022. Poslanih je bilo 28 anket, vrnili so jih 13. Vzroki za manjše 
število vrnjenih anket so izostanki zaradi okužb s Covid 19 in karanten. 

 

REZULTATI: 

1. kaj otroci v šoli jedo in kaj je na jedilniku starši izvedo od otrok (11).  
2. da tole malice v šoli nismo imeli zaradi situacije Covid 19 so starši 

izvedeli od otrok (5), bili so obveščeni (4), niso bili obveščeni (2). 
3. iz spodnjega grafa lahko razberemo, da imamo na jedilniku dovolj 

sadja in zelenjave, da imamo pester jedilnik. Ne želijo pa , da otroci 
jedo drobno pecivo (5). za toplo malico, ki je spet uvedena v jedilnik, so 
rezultati porazdeljeni: 3 za slabo, 3 za dobro, 3 za v redu in 5 za odlično. 
Zadovoljni so, da se uporablja več vrst kruha (8), dobre ocene pa je 
dobila tudi ideja, da otroci sami sestavijo jedilnik po svojih željah. 
 

GRAF 1: OCENITEV TRDITEV OD 1-5. 
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SKUPNO ŠTEVILO ODDANIH ANKET JE 13 

 

 



 

 

 

 

 

Oddan je bil tudi komentar na katere odgovarjamo, da mora šola jedilnik 
sestaviti po določenih prehranskih normativih. Ta vključuje tudi del sladkorja, ki 
ga živila vsebujejo in ravno tako belo moko. Izdelke iz bele moke težko 
popolnoma izločimo, lahko pa se izogibamo sladkorju v sokovih in drobnem 
pecivu. 

 

 

Vodja prehrane: Nataša Pozderec 
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