Rezultati ankete o zadovoljstvu gostov s storitvijo Sodexa
Naziv naročnika: OŠ GORIŠNICA
V okviru programa zagotavljanja celovite kakovosti storitve je bila izvedena anketa o zadovoljstvu
gostov s storitvijo Sodexa.
Mesec izvedbe: Januar 2016,
Število sodelujočih: 110 učencev
Splošno zadovoljstvo
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Iz rezultatov je razvidno, da so učenci s storitvijo Sodexa načeloma zadovoljni, saj je splošno
%Zelo
zadovoljstvo 84%.
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Zadovoljstvo z jedmi
Priloge (testenine, krompir, riz, njoki,..)

92

Pecivo in sladice (tortice, rogljicki, pudingi...)

90

Zdrava hrana (okusna zelenjava in sadje)?

88

Meso in mesni izdelki (hrenovke, salame, dunajski
zrezki...)?
Solate

83

Mleko in mlecni izdelki (kakav, jogurti, sirni namazi,
mlecni gris...)
Juhe in enoloncnice

78

Raznolikost ponudbe jedi (razlicna hrana vsak dan)?

76

Izgled jedi (ali lepo izgleda)?

74

Velikost porcij jedi (se dovolj najes)?

73

Kruh in strucke (zemlja, makovka, sirova strucka...) ?

70

Ribe in ribje jedi (namazi, ribje palcke, ocvrta riba...)?

67
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Zadovoljstvo z ostalimi storitvami

Prijaznost kuharic in kuharjev

91

Tematske dneve (tipicne slovenske jedi, Martinovo... tuje
kuhinje...)
Izgled jedilnice (barve, mize, stoli, itd.)

85

Hitrost postrezbe

81

Razpolozljivost sedezev v jedilnici

75

Urejenost in cistoca jedilnice

67

Cistoca kroznikov, skodelic in pribora

66

% Zelo nezadovoljen/a

Prednosti
- Prijaznost kuharic in kuharjev
- Solate
- Zdrava hrana

82

% Nezadovoljen/a

% Zadovoljen/a

% Zelo zadovoljen/a

Možnosti izboljšanja
- Cistoca kroznikov, skodelic in pribora
- Velikost porcij jedi
- Izgled jedi

Učenci ste v svojih komentarjih pohvalili delilno osebje, podali pa so tudi nekaj želja, pripomb in pohval.
Želeli bi si v ponudbi več priljubljenih menijev kot so hot dog, pizza, hamburgerji, palačinke… Nekateri
bi si želeli več, nekateri pa manj mlečnih izdelkov. Izrazili ste željo po večjih porcijah.
AKCIJSKI PLAN UREPOV: Na podlagi izvedene ankete bomo izvedli naslednje ukrepe:
• Normativi so določeni glede na Smernice zdravega prehranjevanja. V primeru, da je kdo še lačen sta
pri malici vedno zagotovljena sadje in kruh, pri kosilu pa je vedno na voljo repete (priloge, juhe in
solate). Hkrati pa vas seznanjamo da v OŠ Gorišnica nastaja 130g odpadkov na obrok, kar pomeni, da
vržemo povprečno 1/5 celega obroka v odpadke.
• Sadje je dnevno na voljo v sklopu sheme šolskega sadja.
• Poskrbeli bomo, da bo ponudba ribjih jedi bo od februarja 2016 naprej bolj pogosta in bolj pestra.
• Ponudba kruha in štručk smo še popestili in dodali priljubljene Štručke Pekarne Grosuplje.
• Priljubljene jedi kot so hot dog, hamburger, pizza bomo zagotovili 1x na 14 dni oziroma po dogovoru
z vodjo prehrane.
• Popestrili bomo ponudbo namazov.
• Poostrili bomo nadzor nad čistočo krožnikov, skodelic in pribora.
Vsaka pohvala predlog ali pripomba je zelo dragocena, saj služi kot vodilo za izboljšanje storitve in
povečanje zadovoljstva otrok.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste v anketi sodelovali in vas vabimo, da nam še naprej sporočate svoje
želje, pripombe in predloge. Vaše mnenje šteje.

Področni vodja:

