
Prvý stupeň 107
Druhý stupeň 97
Učiteľský zbor 5

Stravník, ktorý si kupuje jedlo zo školskej jedálne 
navštevuje:

VÝSLEDKY PRIESKUMU "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ"
Dunajská Lužná, december 2016

Z iniciatívy Rady rodičov školy sa v decembri 2016 na našej škole vykonal anketový prieskum z oblasti školského stravovania. Spracovali sme 211
dotazníkov od stravníkov vrámci školy a 16 dotazníkov z materských škôl. Výsledky sú zosumarizované v nasledujúcich tabuľkách a grafoch. 
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Áno, pravidelne 158 158
Niekedy sa zaujímam 31 31
Málokedy 10
Nie 8
Dieťa sa nestravuje v školskej jedálni * 22
Iné 1 41
Spolu vyplnených dotazníkov 238

Bezmliečna diéta 6
Bezlaktózová diéta 9
Nemá diétu 223
Z celkového počtu 238

Zaujímate sa o školské obedy Vášho dieťaťa?

* Dieťa sa nestravuje v školskej jedálni lebo mu jedlo nechutí (15 
prípadov), lebo sa varí doma (7 prípadov), lebo má diétu (5 
prípadov)

Dieťa má diétu

* plus 5 žiakov, ktorí sa v jedálni nestravujú lebo majú diétu

69%

13%

18%

Áno, pravidelne Niekedy sa zaujímam Iné

6 (2%) 9 (4%)

Bezmliečna diéta Bezlaktózová diéta Nemá diétu

223 (94%)
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chuť niektorých jedál, nápojov 72
nič 32
stolovanie 6
čas na obed 5
dupla 4
čistota 4
ochota pani kuchárok 4
čakanie na obed 4

polievky, pitie, nechutné jedlo, mastné a 
ťažké jedlo, zle ochutené jedlo (neslané, 
prikyslé),  tvrdé mäso, (mastné rezne, husté 
omáčky, paradajková omáčka, špenát, sladké 

Viete, čo vníma Vaše dieťa na obedoch POZITÍVNE?

pitie, pečené kura s ryžou, niektoré polievky, langoše, 
špagety bolognese, rezeň, sviečková, dukátové buchty, 
piatkové jedlá, sladké jedlá, kapustnica, rizoto, mäso 
na prírodno, zelenina, ovocie, mliečne prídavky po 
obede, palacinky, pizza, cestoviny, francúzske zemiaky, 
segedín

Viete, čo vníma Vaše dieťa na obedoch NEGATÍVNE?

* 1 najlepšie - 5 najhoršie

3,0 2,8 2,8 2,8

3,2 2,6 2,8 2,6

priemerná známka

cestoviny, šošovicový prívarok, sladké pitie, 
guláš, prevarené cestoviny) 64
dlhé čakanie na obed, občas dlhé čakanie na 
obed 55
hluk 41
nečistota, špinavé tácky, taniere, príbor, 
nekvalitný príbor, mokré tácky, zapáchajúce 
tácky, ohnuté príbory 37
čas na zjedenie obeda 12
studené jedlo (hlavne po 6. hodine) 4

malé porcie, nebolo už jedlo alebo ovocie
ochota kuchárok, dozor pri obede, 
predbiehanie, stolovanie

2,5 2,5 2,6
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47

96
71
25
10
22
25

Niekedy odhlasujem
Nikdy neodhlasujem
Neviem že odhlasovanie existuje
Odhlasovanie považujem za komplikované

viac zeleniny, ovocia, bezmesitých jedál
pestrejší jedálniček, modernejší, zdravší, kvalitnejšie jedlo
na pitie voda, voda s citrónom, čaj
Odpovede z dotazníkov (rolovacie menu):

Odpovede z dotazníkov (rolovacie menu):
Čo by ste radi z jedálnička v školskom stravovaní vyradili:

V prípade neprítomnosti v škole svoje dieťa z obedov 
Vždy odhlasujem

Iné

Čo Vám na jedálničku v školskom stravovaní chýba:
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Vždy odhlasujem

Niekedy odhlasujem

Nikdy neodhlasujem

Neviem že odhlasovanie existuje

Odhlasovanie považujem za …

Iné

* čakanie na obed, viac okienok na výdaj, dlhší čas na obed
* čistota príborov, táciek, naberanie zemiakovej kaše rukavicami, vlasy v jedle, hmyz v jedle, neupratovať a vykladať stoličky ešte v čase obedov
* správanie p. kuchárok

Máte nejaký postreh ohľadom školského stravovania s ktorým by ste sa chceli s nami podeliť?
* elektronické odhlasovanie z obedov
* výber z jedál, bezlepkové, bezlaktózové jedlá, variť kvalitnejšie, zdravšie, modernejšie, vylepšiť chuť, zväčšiť porcie
* čerstvá zelenina, super je extra ovocie k obedu
* evidencia objednaných a vydaných obedov (napr. elektronické čipy), šeky, výška platby nesedí s evidenciou, neochota pri zisťovaní možného preplatku, mať 
jedálniček k dispozícii viac dní vopred
* vyradiť polotovary, nakupovať čerstvé suroviny
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