Dotazník - vyhodnocení

červen 2015

Výdena Panešova

Vrátilo se 41 vyplněných dotazníků

Na obědy chodím
a) denně 36 strávníků

b) je při odpoledním vyuč.

Jak ti chutná jídlo ve školní jídelně
a) je vynikající 3
b) je průměrné 25
d) špatné a proč

( 178 přihlášených strávíků)

0

c) podle toho co je k obědu

5

c) je dobré 6

7 málo masa, brambory nejsou slané, kaše z pytlíku, maso gumové, málo omáčky, tlusté maso, občas přesolené

Jak jsi spokojen s pestrostí jídelníčku
a) ano 29
b) ne 12
Jaká je podle tebe kvalita jídlo ve školní jídelně
a) vynikající 3
b) průměrná 23

c) dobrá 12

d) špatná 3

Podle čeho hodnotíš kvalitu stravování
a) podle jídelníčku 8
b) podle toho jak sem se stravou spokojen já jako strávník 32
c) podle toho co říkají ostatní 1
Jaké jídlo máš nejraději
guláše, buchtičky, řízek, špagety, kovbojský guláš, rajskou, ovocné knedlíky, segedínský guláš, pizzu, kde je maso, špenát, sladká jídla,
hovězí na houbách, žemlovku, rizoto s brokolicí, svíčkouvou, kuskus, bramborové knedlík se špenátem, čočku, čokoládovou buchtu,
palačinky, svíčkovou , knedlo vepřo zélo,
Jaké jídlo máš nejméně rád
rizoto, žemlovku, rýžový nákyp, čočku s vejcem, králíka, bezmasý den, rybu, houby, vepřové maso, bramborovou kaši, sekanou,
pizzu s tuňákem, kovbohjský guláš, čínu, maso i ryby, lečo, koprovku, brambory, plněné ryby, sýrovou omáčku, rýži s omáčkou, játra,
brokolicové nádivky, brambor.kaši z pytlíku, šoulet, rajskou, svíčkovou, těstoviny s rajčaty

Chodíš si někdy přidávat
a) ano 4
b) ne 6

c) někdy 31

Váš návrh k dalšímu zlepšení stravování
smažený sýr, větší porce, menší porce-aby si každý mohl přidat jednou, jsem spokojen jak to je, mléko s příchutí, horké kakao, vařit více
oblíbená jídla, nevím-není co zlepšovat, přidávat více masa, kupovat kvalitnější věci, více sladkých jídel, nekupovat nejlevnější věci,
aby se více přidávalo, výběr z více možností, ať nejsou pořád brambory a rýže, zpešit polévky, udělat více halušek na přidání, více solit,
více utírat stoly, větší výběr z jídelníčku, zrušit polévky, které stejně nikdo nechce a peníze vynaložit na větší porce hlavních jídel,
nedělat kaši z prášku, méně solit, dělat ryby bez nápní, lepší 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 již bylo uvedeno na dotazníku, velikost porcí je daná recepturami pro školní stravování, proto jsme omezeni i četností a množstvím přídavků.
Polévky jsou součástí jídel pro školní stravování, proto je nelze zrušit. Někteří strávníci je naopak vyžadují.
Jak je vidět z otázek co mi chutná a nechutná, každému chutná či nechutná něco jiného
Snažíme se, aby jídlo bylo chutné a kvalitní a vy jako strávníci jste byli spokojení.
Děkujeme za váš zájem o školní stravování.
Nová Jaroslava, ředitelka školní jídelny

