
Vážení rodičia, 

v priebehu posledných dní sme prostredníctvom školského informačného portálu 

Edupage zverejnili anketu pre rodičov našich žiakov, ktorej cieľom bolo zistiť celkovú 

spokojnosť zákonných zástupcov žiakov so školským stravovaním.  

 

Táto anketa vznikla na podnet mamičky (II.B a V.A), ktorej sa zdala kvalita stravy 

o poznanie nižšia, od septembra 2019, kedy bol spustený dotačný systém na 

podporu stravovacích návykov, tzv. „obedy zadarmo“.  

 

V našej školskej jedálni sa varí z čerstvých surovín od lokálnych dodávateľov, ktoré 

sú do školskej jedálne dovážané denne. Jedálny lístok je zostavovaný v zmysle 

materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (s ohľadom na 

detského stravníka – obmedzené množstvo soli, korenín a cukru, presne stanovené 

koľkokrát za týždeň má byť podávané mäso, zemiaky, múčne jedlá...).  

 

Veríme, že ešte väčšiu pestrosť jedálneho lístka docielime po dokončení 

rekonštrukcie – úpravu NN distribučnej sústavy a úpravy OEZ a bude tak možné 

zapojiť všetky nové elektrické gastrozariadenia a konvektomat, ktorý v súčasnosti 

ešte nie je možné používať.  

 

Vyhodnotenie ankety: 

 

Počet zapojených respondentov: 255 (na škole študuje v školskom roku 2019/2020 - 

481 žiakov). Na vyplnenie dotazníka boli oslovení všetci zákonní zástupcovia žiakov.  

 

1. Zaujímate sa o kvalitu stravy v školskej jedálni?  

 

Názor Počet hlasov % 

áno 243 95,3% 

nie 12 4,7% 

 

 

 

 



2. Ako ste spokojná/ý so skladbou jedálnych lístkov? 
 

Názor Počet hlasov % 

som veľmi spokojná/ý/ 71 27,84 

je to dobré, som 
spokojná/ý/ 
 

122 47,84 

je to priemerné 
 

35 13,73 

je to slabé, som 
nespokojná/ý/ 
 

12 4,71 

je to nedostatočne, je 
potrebná náprava 
 

6 2,35 

neviem to posúdiť 9 3,53 

 
 
 
3. Aká je podľa vás ochota personálu ŠJ? 

 

Názor Počet hlasov % 

som veľmi spokojná/ý/ 96 37,65 

je to dobré, som 
spokojná/ý/ 
 

108 42,36 
 

je to priemerné 
 

18 7,06 

je to slabé, som 
nespokojná/ý/ 
 

2 0,78 

je to nedostatočne, je 
potrebná náprava 
 

1 0,39 

neviem to posúdiť 30 11,76 

 

 

4. Aká je komunikácia a spolupráca ŠJ s rodičmi? 

 

Názor Počet hlasov % 

som veľmi spokojná/ý/ 63 24,71 

je to dobré, som 
spokojná/ý/ 
 

138 54,12 

je to priemerné 18 7,06 



 

je to slabé, som 
nespokojná/ý/ 
 

3 1,17 

je to nedostatočne, je 
potrebná náprava 
 

4 1,57 

neviem to posúdiť 29 11,37 

 

5. Aká je podľa vás celková úroveň našej ŠJ?  

 

Názor Počet hlasov % 

som veľmi spokojná/ý/ 83 32,55 

je to dobré, som 
spokojná/ý/ 
 

120 47,06 

je to priemerné 
 

28 10,98 

je to slabé, som 
nespokojná/ý/ 
 

8 3,14 

je to nedostatočne, je 
potrebná náprava 
 

3 1,17 

neviem to posúdiť 13 5,10 

 

6. Aká je podľa Vás kvalita jedál od septembra 2019, od kedy funguje dotačný 
systém k stravovacím návykom tzv. "obedy zadarmo"? 
 

Názor Počet hlasov % 

som veľmi spokojná/ý/ 78 30,58 

je to dobré, som 
spokojná/ý/ 
 

80 31,37 

je to priemerné 
 

27 10,59 

je to slabé, som 
nespokojná/ý/ 
 

8 3,14 

je to nedostatočne, je 
potrebná náprava 
 

3 1,17 

neviem to posúdiť 59 23,15 

 
 

 



Záver 

 Počas administrácie dotazníka sa rodičia dožadovali odpovede na otázky, za 

akým účelom majú dotazník vyplniť (čo z ich odpovedí/výsledkov vyplynie pre školu – 

školskú jedáleň)? Ako majú posúdiť kvalitu jedla, ak sa v školskej jedálni nikdy 

nestravovali, či je pre nás dostačujúca len subjektívna informácia dieťaťa (príklad: 

prvého ročníka), ktorú následne rodič pretransformoval do odpovedí v anonymnom 

dotazníku. 

  

 Školská jedáleň pri Základnej škole, Hroncova 23 v Košiciach intenzívne 

komunikuje s vedením školy, rodičmi i stravovacou komisiou. Na prípadné otázky, 

pripomienky ihneď reaguje. Je v záujme vedenia školy a kolektívu školskej jedálne 

zvyšovať kvalitu služieb, ktoré poskytuje.  

 Výsledky anonymného dotazníka budú zverejnené na webovej stránke školy 

a triedni dôverníci/triedni učitelia budú o výsledkoch informovať rodičov počas 

triednych aktívov rodičovského združenia.  

 
 
 
Libuša Kubová – vedúca školskej jedálne  


