Žáci (81 odpovědí):
1. Obědváte ve ŠJ?
Ano

93,8% (76)

Ne

1,2% (1)

Ano, ale nepravidelně

4,9% (4)

2. Jste:
Žák 1. stupně (1. - 5. třída)

63% (51)

Žák 2. stupně (6. - 9. třída)

37% (30)

3. Jak jste spokojen s kvalitou obědů ve školní jídelně?
velmi spokojen/a

8,6% (7)

spokojen/a

38,3% (31)

občas nespokojen/a

44,4% (36)

nespokojen/a

8,6% (7)

4. Jaké jsou Vaše výhrady ke kvalitě obědů? Pokud nejsou, napište "žádné".













žádné (33)
Žádné (5)
Neuměj dělat brambory a občas nejsou jídla dovařené a někdy jsou jídla rozvařené
párkrát na talíři byl cítit přípravek ale jinak v pohodě
Někdy je jídlo přesolené.
Nemůžu si osolit jídlo.
občas přesolené nebo nedochucené, někdy studené
občas mi nechutná (např. guláš, dnešní polévka, ), ale většinou chutná
občas mi nechutná
Častá příloha brambory, a výrobky z brambor. Brambory jsou nakrájené na moc velké
kusy a často nedovolené. Bramborové knedlíky se lepí na patro.
Jsou jine prilohy, nez je napsano
Stále brambory a výrobky z brambor



































rozvařené šťouchané brambory
Chtěl bych, aby byli rybí prsty ne kostky jako teď
Vůbec nechutná mí píti a občas i jidlo
Brambory a file by měly být lepší
nic moc
některá jídla mi nechutnají
nemám rád zeleninu
moc omáčky dala bych méně
brambory, treska, hovězí
staré brambory
někdy moc slané
Často přesolená jídla - hlavně polévky a omáčky.
Neochucené
Některá jídla bývají suchá
nechutnaji mi brambory
občas moc slaná jídla, moc masa, vodnaté ryby
velmi slané polévky, hodně přílohy, málo masa
Žádné
vetsi porce
občas mi jídlo nechutná
Někdy jsou v jeden den obě jídla s houbami a nemůžu si vybrat jídlo bez hub. V pití je
málo citronu.
Nevím
Prosím větší porce masa, častěji špagety, rybí prsty a méně solit.
špatný výběr jídel
Nechutná mi
nic
tluste maso
některá jídla nevypadají vůbec dobře
Neochucené jídlo, kuchařky neumí vařit - rozvařene brambory, těstoviny...,malé
porce
"žádné"
škaredé brambory
často dle mých názorů nepoživatelné, někdy až nechutné.
Zádné

5. Jak jste spokojen/a se skladbou jídelníčku?
Velmi spokojen/a

12,3% (10)

Spokojen/a

48,1% (39)

Občas nespokojen/a

32,1% (26)

Nespokojen/a

7,4% (6)

6. Chybí, nebo přebývá Vám na jídelníčku nějaká potravina, jídlo? Co chybí/přebývá na
jídelníčku? Pokud jste spokojeni, napište "nic".
































nic (39)
Nic (6)
chybí mi řízky (2)
Občas něco slatkého prosím
nic.
více sladkého jídla
častěji řízek, přebývají ryby a kuskus, které nejsou moc dobře udělané,
Přebívají brambory
kakao
Někdy studene jidlo
Chybí: Sladké šišky, Přebývá: brambory
Byla bych ráda, kdybyste do jídelníčku přidali i nějaké sladké jídla třeba buchty a lívance.
Častěji krupicovou kaši a řízek a chtěl bych, aby byl steak
Chybí řízek
málo masa
občas není co na výběr
kečup
Malé porce masa. Žádná syrová ani vařená zelenina.
Přebývá divoká rýže,která není dobrá
Lívance
Červená řepa, losos
pizza
Často chybí okurkový salát, přebývá maso a brambory
nic
prosím, méně cibule, hub, oliv a ryb
palacinky
Přebývá mi brambor.
Nevím
žádné
často knedlíky, kuskus a luštěniny - špatně připravené
z nabídky si nemohu vybrat.








Přebývají brambory a rýže
řízek, vájíčková omeleta, topinky,holandský řízek, víc ovoce a zeleniny
Nemuselo by tam být tolik zeleniny(vařené).
více zdravější skladby jídelníčku - ubrat knedlíky
"nic"
přebývají : olivy, lilek a nechutné omáčky. chybí : okurky, více zdravé a poživatelnější jídla či
potraviny.

7. Jste spokojen/a s prostředím jídelny?
Velmi spokojen/a

35,8% (29)

Spokojen/a

50,6% (41)

S výhradami

13,6% (11)

Nespokojen/a

0

8. Jaké jsou Vaše výhrady k prostředí? Pokud nejsou, napište "žádné".






















žádné (53)
Žádné (8)
zadne (2)
třeba dva stoly vedle sebe
málo prostoru k sezení, dlouhé fronty a hodně hluku
líbí se mi jak jsou židle dvojbarevné
Smrdi to tam výpary
Děti si po sobě neuklízí drobky a potom si musím dlouho vybírat, kam si sednu.
normální židle
občas chybí místa
Chtěl bych aby se přidávalo i maso.
velké fronty malá jídelna
Stěny jsou špinavé
místa často nejsou
je tam hodně hluku
Žádné.
Žádné
malé prostory, čekání na jídlo
"žádné"
poškrábané tácky
neuklizené, špinavé stoly.

9. Jste spokojen/a s přístupem zaměstnanců jídelny?
Velmi spokojen/a

30,9% (25)

spokojen/a

56,8% (46)

S výhradami

6,2% (5)

Nespokojen/a

6,2% (5)

10. Jaké jsou Vaše výhrady k přístupu zaměstnanců? Pokud nejsou, napište "žádné".
















žádné (61)
Žádné (6)
zadne (2)
dobré
Žśdné
Jsou nepříjemné a mračí se
Davaji jine jidlo
Jsou protivné
žadné
Občas nutí polévku, pokud jsem si ji nevzala a chci si přidat hlavní jídlo
Žádné.
Žádné
žádný
v případě nehody s jídlem, nebyla vydaná náhrada.
občas až drzé kuchařky, někdy dokonce vulgární.

11. Jíte polévku?
Ano

18,5% (15)

Ne

33,3% (27)

Jen některé

48,1% (39)

12. Jste spokojeni s výběrem nápojů?
Ano

70,4% (57)

Ne

29,6% (24)

13. Jakým jídlům dáváte přednost?
Masitým

60,5% (49)

Bezmasým

14,8% (12)

Dietním

1,2% (1)

Zeleninovým

8,6% (7)

Další názory k otázce 13:











sladkým
někdy masitým, záleží co je :-)
maso i zelenina - na stejně
Sladká
těstoviny a masité
sýrovým
Sladké
S masem i bez masa.
nedávám
pestrému jídelníčku



omáčky

14. Jste spokojeni s velikostí porcí?




Ano
Někdy ano
Ne

53,1% (43)
42% (34)
4,9% (4)

15. Co preferujete jako doplněk k obědu?
Čerstvé ovoce, zeleninu, salát

32,1% (26)

Sušenku, sladké pečivo

24,7% (20)

Fit tyčinku

11,1% (9)

Mléčný výrobek (např. jogurt, tvaroh) 4,9% (4)
Dortík

23,5% (19)

Další názory k otázce 15:








někdy ovoce
všechno
okurkový salát,
banán,
některé
kompoty,
fit tyčinka...

16. Jste spokojeni s tím, jak jídlo na talíři vypadá?
Vždy

34,6% (28)

Jen někdy

53,1% (43)

Většinou ne

12,3% (10)

Nikdy

0

