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Na obědy chodím
a) denně 25 J.S. a 31 Jung.

Vrátilo se:
36 dotazníků ze ZŠ Jung.sady a 27 dotazníků ze ZŠ J.Seiferta, nebyly započítány dotazníky s vulgarismy
(1007 přihl. Strávníků)
b) pokud je odpolední 0

Jak ti chutná jídlo ve školní jídelně
a) je vynikající 4 J.S. a 3 Jung
b) průměrné 15 J.S. a 17 Jung

c) podle toho co je k obědu 2 J.S. a 5 Jung

c) dobré 4 J.S. a 7 Jung

d) špatné 4 J.S. a 9 Jung

c) dobrá 2 J.S. a 10 Jung

d) špatná 9 J.S. a 11 Jung

Jsi spokojen s pestrostí jídelníčku ve školní jídelně
a) ano 12 J.S. a 20 Jung
b) ne 15 J.S. a 16 Jung
Jaká je podle tebe kvalita jídla ve školní jídelně
a) vynikající 4 J.S. a 3 Jung
b) průměrná 12 J.S. a 12 Jung
Podle čeho hodnotíš kvalitu stravování
a) podle jídelníčku 5 J.S. a 9 Jung
c) podle toho co říkají ostatní 1
Chodíš si přidávat
a) ano 6 J.S a 3 Jung

b) podle toho jak jsem spokojen já jako strávník 5 J.S. a 9 Jung

b) ne 7 J.S. a 18 Jung

c) někdy 14 J.S. a 15 Jung

Jaké jídlo máš nejraději
špagety, buchtičky, šišky s mákem, knedlíky plněné masem, segedín, placičky se směsí, párek s čočkou, čínu s rýží, sladká jídla, halušky,
zabíjačková guláš, koprovka, jahodové knedlíky, vdolky, všechno je docela dobré, buchty, rajská, řízek
pizza, nic, kuře na smetaně, maso, zelenina, králičí kousky svíčková, ryba, čevapčičí, rizoto, kuře s rýží, maso v listovém těstě, knedlo vepřo zelo,
cizrnový salát, noky, špecle,torteliny
Jaké jídlo máš nejméně rád
rybí prsty s kaší, karbanátek, dušená zelenina, čočka, hrachová kaše, fazole, těstovinový salát, polévky, krůtí maso, játra, mahi mahi, koprovka,
králík, pizza, špenát, houby, tofu, nic, brambory, boloňské špagety, květákový nákyp, buchtičky

Váš návrh k dalšímu zlepšení stravování
příjemnější kuchařky, změnu jídelníčku, dávat víc pizzu, těstoviny s kečupem a sýrem, kebab, více ovoce, zeleniny, méně mastit, nedávat
kaši z pytlíku, nevím, zaměřit se na rady strávníků a podle nich vařit jídelníček, určitě si nepomůžete plněním dotazníků, kde vás chce každý
ponížit, větší porce, čisté příbory, hodnější uklízečku, ne tvrdé knedlíky, fast food, nedávat na oběd 1 a oběd 2 stejné suroviny,
více sladkých jídel, salátů, větší porce, bramborovou kaši ne z pytlíku, hramolky, smažený sýr, síťku na všechny vlasy, poctivé omáčky
Komentář ředitelky k hodnocení dotazníku
Děkuji Vám za vypnění dotazníků.
Veškeré vaše podněty i připomínky beru na vědomí.
Jsme moc rádi, že vám ve většině případů chutná, je to pro nás povzbuzením. Samozřejmě je stále co zlepšovat.
Jen bych chtěla upřesnit, že bramborovou kaši vaříme pouze z čerstvých brambor.
Odebíráme pouze kvalitní suroviny a rozhodně nebereme nejlevnější a nejméně kvalitní.
Někdo chce více solit, jiný méně. Ve školním stravování solíme skutečně méně, protože je to zdravější.
Jak je vidět z otázek co mi chutná a nechutná, každému chutná či nechutná něco jiného
Možná, že pokud přijdete klidně, bez křiku a předbíhání a pozdravíte, kuchařky se na vás budou dívat příjemněji. Zkusíte to?
Vlhké tácy a příbory se snažíme řešit hned.
Snažíme se, aby jídlo bylo chutné a kvalitní a vy jako strávníci jste byli spokojení.
Nová Jaroslava, ředitelka šk. Jídelny

