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UVOD
Cilj projekta Uživajmo v zdravju (v nadaljevanju UVZ) je razvoj algoritma delovanja in
sodelovanja različnih deležnikov v lokalnih preventivnih timih pri delu z otroci in
mladostniki na področju zdravega načina življenja (s poudarkom na telesni dejavnosti
in zdravi prehrani) in preprečevanju debelosti, in sicer po konceptu skupnostnega
pristopa. Namen projekta UVZ je vzpostavitev dobrih medsebojnih povezav in
sodelovanja med šolstvom, primarnim zdravstvom na vseh nivojih (nacionalnem,
regijskem/lokalnem) in lokalno skupnostjo.
Na osnovi dokumentov Algoritem delovanja različnih deležnikov v lokalnih preventivnih
timih po konceptu skupnostnega pristopa-Navodila preventivnim timom za sodelovanje
v pilotnem testiranju in Sodelovanje vzgojno-izobraževalnih ustanov v projektu
Uživajmo v zdravju-Navodila za pilotno testiranje, v nadaljevanju prikazujemo
evalvacijo zbranih podatkov, na osnovi katerih smo ovrednotili dejavnosti, ki so bile
izvedene tekom pilotnega testiranja, katerega namen je bil razvoj inovativnih modelov,
ki bodo implementirani v vzgojno-izobraževalni prostor.

Namen pilotnega testiranja, ki je potekalo od 16. maja do 31. oktobra 2016 je bil oceniti
model algoritma delovanja in sodelovanja različnih deležnikov v lokalnih preventivnih
timih z vidika njegove izvedljivosti. Evalvacija pilotnega testiranja je potekala
vzporedno s pilotnim izvajanjem, kjer smo ocenjevali in ovrednotili model algoritma. V
pilotnem testiranju je bilo tudi izvedeno anketiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov na
področju prehrane in gibanja.
Namen pričujočega dokumenta je prikazati projektne/promocijske dejavnosti v
nekaterih osnovnih šolah, vrtcih, dijaških domovih in specializiranih zavodih na
področju prehrane in gibanja.
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TEORETIČNA IZHODIŠČA
Prehranjevalne navade slovenskih otrok in mladostnikov odstopajo od priporočil in
priporočenih prehranskih vnosov za uravnoteženo prehrano, pri čemer imajo
mladostniki z nižjim socio-ekonomskim položajem slabše prehranjevalne navade. Že
med predšolskimi otroci je moč opaziti nezadostno uživanje zelenjave ter pretirano
uživanje soli. Posledično že v tem starostnem obdobju otroci obolevajo za različnimi
anemijami, ki so posledica specifičnih prehranskih primanjkljajev. Manj kot petina otrok
in mladostnikov redno (vsaj enkrat na dan) uživa sadje zelenjavo, nasprotno pa je
Slovenija po uživanju sladkih pijač med otroci in mladostniki v samem evropskem vrhu.
Več kot tretjina mladostnikov uživa energijske pijače, pri čemer s starostjo uživanje
energijskih (kot tudi sladkih) pijač, narašča. Rezultati so pokazali manjše število
zaužitih dnevnih obrokov od priporočenega, kjer je zaslediti, da se najpogosteje
opušča zajtrk. V splošnem je opazen padajoč trend uživanja zelenjave in sadja od leta
2001 do 2012, po drugi strani pa je zaznati padajoč trend dosoljevanja jedi (kljub temu
pa jedi dosoljuje še vedno nekaj več kot polica odraslih anketiranih oseb) (1).
Med ključne ukrepe za zagotavljanje zdravja prebivalstva sodi tudi zagotavljanje čim
boljših pogojev za zdravo prehranjevanje. V Sloveniji se vrtčevski in šolski prehrani
namenja posebna skrb. Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z
Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon o šolski prehrani se uporablja
za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki
izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence
izobraževanja odraslih. Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje v vzgojnoizobraževalnih zavodih ter spremljanjem prehrane, opredeljene v 2. členu zakona, se
smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v
Centru šolskih in obšolskih dejavnosti. Vsi vzgojno-izobraževalni zavodi morajo pri
organizaciji šolske prehrane upoštevati smernice za prehranjevanje v vzgojnoizobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno
izobraževanje na 135. dopisni seji dne 11. 8. 2010 (2). Resolucija o nacionalnem
programu prehranske politike (2005–2010) pa je omogočila tudi sprejetje nekaterih
dokumentov, ki podpirajo lažje udejanjanje strokovnih priporočil v praksi. Podatki
strokovnega spremljanja prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih kažejo, da ob
trenutni organiziranosti vrtčevske prehrane otroci s prehrano v vrtcu pokrijejo tudi do
70 % dnevnih energijskih potreb, medtem ko lahko šolarji z osnovnošolsko prehrano
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pokrijejo tudi več kot 50% dnevnih energijskih potreb. Ugotavlja pa se, da šolska kosila
ne dosegajo priporočenih energijskih in hranilnih vrednosti za šolarje stare od 10 do
12 let. Glede na priporočene enote, šolska kosila ne vsebujejo dovolj enot zelenjave,
dovolj enot maščob in polnovrednih škrobnih živil. Nekoliko več kot priporočeno pa je
v obrokih enot mesa in zamenjav mesa. Iz rezultatov raziskave ponudbe prehrane v
srednjih šolah se ugotavlja, da imajo srednje šole v 19% lastno kuhinjo, v 17% so to
kuhinje druge šole ali dijaškega doma, v več kot polovici primerov (56%) pa je izvajalec
zunanji gostinski ponudnik. V šolskem letu 2008/2009 je 79% dijakov srednjih šol
uporabilo pravico do dnevnega toplega obroka. Mesečna analiza sestave dijaških
jedilnikov je pokazala, da se prehranske smernice srednje šole v primerjavi z osnovno
šolo in vrtcem najslabše uresničujejo (3).
Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (Health Behaviour in
School-Aged Children-HBSC, 2014) poroča, da se skladno s priporočili giblje ena
petina mladostnikov, medtem ko raziskava Analiza razvojnih trendov otrok v Sloveniji
(ARTOS, 2013) kaže, da so mladostniki v povprečju zmerno telesno dejavni več kot 3
ure na dan. Nasploh so podatki raziskave ARTOS bolj optimistični kot podatki
raziskave HBSC. Kot za prehranjevalne navade naj bi tudi za gibalne navade veljalo,
da imajo spol, starost in socio-ekonomski položaj družine ključni vpliv na telesno
dejavnost otrok in mladostnikov. Zaradi opisane problematike natančnosti določanja
telesne dejavnosti otrok in mladostnikov, je stopnja telesnega fitnesa bolj zanesljiv
kazalnik gibalnih navad (SLOfit raziskava). Po teh podatkih je razvidno, da je v
Sloveniji še vedno večji del populacije ustrezno gibalno učinkovit, medtem ko je
zaskrbljujoč predvsem odstotek otrok in mladostnikov, ki so gibalno neučinkoviti, saj je
pri njih ukvarjanje s telesnimi dejavnostmi višje intenzivnosti-tvegano. Podatki za
odraslo populacijo kažejo naraščajoč trend odstotka odraslih, ki se gibljejo skladno s
smernicami Svetovne zdravstvene organizacije. Podatki nadalje tudi kažejo, da ni
posebnih razlik med pripadniki spodnjega in višjega družbenega sloja ter med
različnimi stopnjami izobrazbe v količini telesne dejavnosti. Neprimerno okolje s slabo
infrastrukturo, pomanjkanje ustreznih objektov, slabo finančno stanje, pomanjkanje
časa, utrujenost in preslaba ozaveščenost so najpomembnejši dejavniki, ki so
povezani z nezadostno telesno dejavnostjo (4).
Ker otroci in mladostniki velik del dneva preživijo v šolskem okolju, so šolska okolja
pomembna za promocijo in udejanjanje zdravega načina življenja. Bistveno vlogo pri
tem imajo učitelji in starši z lastnim vzgledom. Promocija zdravja v šolskem okolju je
pomembna, oblikovanje učinkovitega partnerstva med izobraževalnim in zdravstvenim
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sektorjem je pot naprej. Obstajajo močni dokazi, da dejavnosti šole, ki vključujejo
družino in skupnost ter več-dimenzionalni pristop, povečujejo telesno dejavnost pri
mladostnikih, prav tako pa je uvodno kot redno izobraževanje učiteljev za vzgojo za
zdravje in promocijo zdravja v šoli najpomembnejše. Učiteljeva naravnanost in znanje
sta ključna dejavnika v promociji zdravja (5).

NAMEN
Na osnovi časovnice dejavnosti in vloge posameznih akterjev v projektu je potekala
povezovalna in spodbujevalna vloga med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in
med posameznimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi: osnovnimi šolami, vrtci, dijaškimi
domovi in specializiranimi zavodi.
Na osnovi specifičnih ciljev projekta smo želeli pridobiti podatke o izvedenih
dejavnostih na področju prehrane in gibanja med izbranimi vzgojno-izobraževalnimi
zavodi, saj so vzgojno-izobraževalni zavodi tista okolja, ki lahko s sistemskimi ukrepi
celovito vplivajo na življenjski slog otrok in mladostnikov in vplivajo s podpornimi okolji.
Do 15. 6. 2016 so bili s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje posredovani
kratki vprašalniki, ki so bili namenjeni popisu in oceni stanja dejavnosti na področju
prehrane in gibanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Vprašalnik je služil za pripravo
strateškega in akcijskega načrta vzgojno-izobraževalnega zavoda.

METODE IN TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV
Zbiranje podatkov je temeljilo na neeksperimentalni, kvantativni opisni metodi
empiričnega raziskovanja. Vodstva in kontaktne osebe so v drugem tednu maja 2016
s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje prejele dopis s prošnjo po registraciji
vseh oseb, ki bodo sodelovale v pilotnem projektu in pilotnem testiranju. Registracija
je potekala od 11. 5. do 16. 5. 2016. Vprašalnik, ki je bil s strani Nacionalnega inštituta
za javno zdravje posredovan vodstvu/kontaktni točki v organizaciji v drugem tednu
maja 2016, je bil nato izpolnjen s strani ene osebe v organizaciji za vse sodelujoče v
timu. Čas za izpolnitev e-vprašalnika je bila en teden po prejeti e-povezavi.
Koordinatorji šolskega preventivnega tima so imeli možnost vnaprejšnje priprave na
izpolnitev e-vprašalnika, saj so vsa potrebna navodila prejeli že v dokumentu
Sodelovanje vzgojno-izobraževalnih ustanov v projektu Uživajmo v zdravju–navodila
za pilotno testiranje. Zbiranje podatkov s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje
je potekalo od 16. 5. 2016 do 15. 6. 2016.
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OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA
Vprašalnik za vzgojno-izobraževalni zavod–OŠ (vprašalnik 1) je vseboval 26 enot. Na
začetku vprašalnika je bilo potrebno opredeliti in vpisati tip in naziv vzgojnoizobraževalnega zavoda z občino. Sledila so vprašanja o izvajanju promocijskih
projektov in izvajanju izbirnih predmetov. Na našteta vprašanja so anketiranci imeli
možnost dihotomnega odgovora. Sledila so vprašanja, če je šola vključena v program
Ekošole, Zdravo šolo, Shemo šolskega sadja in zelenjave, v kakršnekoli druge
programe/projekte, ki so povezani s prehrano in telesno dejavnostjo. Anketiranci so
imeli možnost prostega vpisa omenjenih programov/projektov. Vprašalnik je vseboval
tudi vprašanje o izvajanju krožkov, ki obravnavajo prehranske vsebine, uporabi
spletnih aplikacij, ki obravnavajo prehranske vsebine in vrsti le-teh, vključenih
dejavnostih s področja prehrane in telesne dejavnosti v letni delovni načrt šole v
šolskem letu 2015/2016, spodbujanju otrok h kulturnemu prehranjevanju ter načinu le
tega, spodbujanju zaposlenih k oblikovanju pozitivnega zgleda zdravega načina
prehranjevanja in pri izvajanju telesne dejavnosti za krepitev zdravja in spodbudi
prehranske ozaveščenosti staršev. Vprašalnik se je zaključil z vprašanjem o tem, ali
so šole v šolskem letu 2015/2016 opravile kakšno spremembo v organizaciji in ponudbi
šolske prehrane in na kakšen način.
Vprašalnik za vzgojno-izobraževalne zavode–vrtci, dijaški domovi, specializirani
zavodi (vprašalnik 2) je bil namenjen popisu in oceni stanja v posameznem vzgojnoizobraževalnem zavodu. Vseboval je 24 enot. Na začetku vprašalnika je bilo potrebno
opredeliti tip vzgojno-izobraževalnega zavoda in vpisati njegovo ime. Sledila so
vprašanja o tem, ali vzgojno-izobraževalni zavod izvaja dejavnosti s področja telesne
dejavnosti in prehrane, o vključenosti v kakršnekoli druge programe/projekte, ki bi bili
povezani s prehrano ali telesno dejavnostjo, uporabljanjem spletne aplikacije,
obravnavo prehranske vsebine (npr. spletna aplikacija OPKP ali Šolski lonec). Našteta
vprašanja so imela možnost dihotomnega odgovora in odgovora odprtega tipa. Sledila
so vprašanja o vključenosti v program Ekovrtec in Zdrav vrtec, z možnostjo
dihotomnega odgovora. Vprašalnik je vseboval odprto opisno vprašanje o vrsti
vključenih dejavnosti s področja prehrane v šolskem letu 2015/2016 v letni delovni
načrt. Zanimalo nas je tudi, ali vzgojno-izobraževalni zavod spodbuja otroke h
kulturnemu prehranjevanju, zaposlene k oblikovanju pozitivnega zgleda zdravega
načina prehranjevanja, prehransko ozaveščenost staršev in na kakšen način. Zadnje
vprašanje se je nanašalo na izvedbo kakršnih koli sprememb v organizaciji in ponudbi
šolske prehrane ter način izvedbe v šolskem letu 2015/2016.
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Vprašalnika sta bila anketirancem na voljo od 25. 5. do 25. 8. 2016.

OPIS VZORCA
Pilotna implementacija z anketiranjem, testiranje novo razvitih modelov, orodij in
programov je bila predvidena v 12-ih statističnih regijah v 48-ih vzgojno-izobraževalnih
zavodih, 12-ih zdravstvenih domovih, zavodih za socialno varstvo in v lokalnem okolju,
od tega v sedmih vrtcih, dveh dijaških domovih in dveh specializiranih zavodih.

V tabeli 1 prikazujemo strukturo prve ciljne skupine po tipu vzgojno-izobraževalnega
zavoda, ki so izpolnjevale vprašalnik 1.
Tabela 1: Tip vzgojno-izobraževalnega zavoda
Tip VIZ
OŠ
OŠV
b.o.
Skupaj

n
34
12
2
48

%
70,8
25,0
4,2
95,8

Legenda: VIZ – vzgojno-izobraževalni zavod, OŠ – osnovna šola, OŠV – osnovna šola z vrtcem, b.o. – brez odgovora,
n – število anketirancev, % - odstotek anketirancev

Iz tabele 1 ugotovimo, da največji odstotek anketirancev (n=34; 70,8%) predstavljajo
osnovne šole.

V drugi ciljni skupini smo zajeli 12 vzgojno-izobraževalnih zavodov (2 vrtca, 5 vrtcev
pri osnovnih šolah, 2 dijaška doma, 1 osnovno šolo in 2 zavoda, specializirana za
vzgojo, izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno
oviranostjo ali z različnimi dolgotrajnimi obolenji. Druga ciljna skupina je izpolnjevala
vprašalnik 2.

OPIS POTEKA IN OBDELAVE PODATKOV
Podatki so bili izvoženi iz spletne aplikacije Trello, izpis podatkov je potekal preko
spletne ankete 1 KA (https://www.1ka.si). Podatke smo v drugi polovici avgusta 2016
na Fakulteti za zdravstvo Jesenice obdelali s pomočjo računalniških programov Excel
2013 in SPSS, verzija 22.0, pri čemer smo zaradi majhnega vzorca izračunali le opisno
statistiko (frekvence in odstotek). Podatke smo prikazali v obliki kontingenčnih tabel.
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REZULTATI
1. Izvedene dejavnosti v osnovnih šolah in osnovnih šolah z vrtcem
Tabela 2: Izvajanje dejavnosti glede na vrsto vzgojno-izobraževalnega zavodaodgovori DA
Dejavnosti
PREHRANSKE IN GIBALNE VSEBINE
Izvajanje projekta Zdrav življenjski slog
Vključenost v program Zdrava šola
Minuta za zdravje
Vključenost v program Ekošola
GIBALNE VSEBINE
Skupno
poučevanje
športnega
pedagoga in razrednega učitelja
Dodatne ure športa znotraj rednega
pouka
Gibalni odmor/rekreativni odmor
Izbirni predmet šport v 2. triletju
Vključenost v kakršnekoli druge
programe/projekte, povezane s telesno
dejavnostjo
PREHRANSKE VSEBINE
Predmet Sodobna priprava hrane
Predmet Načini prehranjevanja
Vključenost v Shemo šolskega sadja in
zelenjave
Vključenost v kakršnekoli druge
programe/projekte,
povezane
s
prehrano
Izvajanje krožkov s prehransko vsebino
Uporaba spletnih aplikacij s prehransko
vsebino

OŠ (n=34)
n
%

OŠV (n=12)
n
%

17
28
9
14

50,00
82,35
26,47
41,17

7
9
6
6

58,33
75,00
50,00
50,00

24
37
15
20

52,17
80,43
32,60
43,47

4

11,76

3

25,00

7

15,21

7

20,58

2

16,66

9

19,56

7
22
21

20,58
64,70
61,76

8
9
6

66,66
75,00
50,00

15
31
27

32,60
67,39
58,69

27
24
32

79,41
70,58
96,76

9
5
10

75,00
41,66
83,33

36
29
42

78,26
63,94
91,30

21

61,76

6

50,00

27

58,69

18
17

52,94
50,00

6
6

50,00
50,00

24
23

52,17
50,00

Skupaj (n=46)
n
%

Legenda: OŠ – osnovna šola, OŠV – osnovna šola z vrtcem, n – število anketirancev, % - odstotek anketirancev

Rezultati raziskave kažejo (tabela 2), da je med osnovnimi šolami in osnovnimi šolami
z vrtcem v naši raziskavi visoka vključenost v program Zdrava šola, kot slovenske
mreže zdravih šol, ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov
ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem,
socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. Izvaja ga
82,35% osnovnih šol in 75% osnovnih šol z vrtcem. Polovica osnovnih šol sodelujočih
v raziskavi ter 58,33% osnovnih šol z vrtcem izvaja projekt Zdrav življenjski slog, ki je
podprt s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vzgojno-izobraževalni
zavodi v naši raziskavi so v nekoliko manjšem deležu vključeni v program Ekošola
(43,47%), ki spodbuja sistematično izvajanje okolijskih vsebin in udejanjanje načel
trajnostnega razvoja v slovenskih vzgojnih in izobraževalnih ustanovah. Minuto za
zdravje izvaja 26,47% osnovnih šol in 50% osnovnih šol z vrtcem.
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64,70% osnovnih šol in 75% osnovnih šol z vrtcem navaja, da izvaja izbirni predmet
šport v 2. triletju. Rezultati raziskave kažejo tudi, da je 61,76% osnovnih šol in 50%
osnovnih šol z vrtcem vključeno v kakršnekoli druge programe/projekte, povezane s
telesno dejavnostjo. Gibalni vsebini, ki ju vzgojno-izobraževalni zavodi v naši raziskavi
najmanj izvajajo sta skupno poučevanje športnega pedagoga in razrednega učitelja
ter dodatne ure športa znotraj rednega pouka. Prvo poteka le v sedmih (15,21%)
sodelujočih

vzgojno-izobraževalnih

zavodih,

drugo

pa

v

devetih

(19,56%).

Gibalni/rekreativni odmor se izvaja le v petini osnovnih šol, medtem ko je prisoten v
dveh tretjinah osnovnih šol z vrtcem.
Na področju prehranskih vsebin skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in
zelenjave, ki je namenjen ustavitvi trenda zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in
omejitvi naraščanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih je v
Sloveniji nosilec ukrepa Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Druga
prehranska vsebina, ki je na šolah najbolj razširjena je predmet Sodobna priprava
hrane, ki ga izvaja 79,41% osnovnih šol in 75% osnovnih šol z vrtcem. 70,58%
osnovnih šol izvaja tudi predmet Načini prehranjevanja.
Vključenost v kakršnekoli druge programe/projekte, povezane s prehrano je slabša in
sicer 61,76% v osnovnih šolah in 50% v osnovnih šolah z vrtcem. Najmanj so v uporabi
spletne aplikacije s prehransko vsebino, ki se jih poslužuje polovica vzgojnoizobraževalnih zavodov.

Tabela 3: Programi/projekti, ki so povezani s prehrano in telesno dejavnostjo,
krožki in spletne aplikacije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Programi/projekti
Vključenost
v
kakršnekoli
programe/projekte,
ki so povezani s
prehrano

Osnovna šola
- Tradicionalni slovenski zajtrk
(15x)
- Kuhna pa to (3x)
- Eko vrt–lokalna samooskrba
(3x)
- Otroški bazar
- Odgovorno s hrano
- Pijemo vodo
- Srček bim bam
- Sadni mozaik
- Jabolko
- Jabolko za nasmeh
- Šolski vrt
- Zeliščni in zelenjavni vrt
- Šolski sadovnjak
- Zlata kuhalnica

Osnovna šola z vrtcem
- Kuhna pa to
- Uživajmo v zdravju
- Shema
šolskega
sadja in zelenjave
- Zdrava šola
- Tradicionalni
slovenski zajtrk (3 x)
- Sobotna
šola–
delavnice za otroke
- Šolski sadovnjak
- gospodinjski krožek
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Vključenost
v
kakršnekoli
programe/projekte,
ki so povezani s
telesno
dejavnostjo

-

-

-

-

-

-

Shema šolskega mleka
Zmanjšajmo
količino
zavržene hrane
Odgovorno s hrano
Nacionalni Unesco projekt
Vzgajamo zelišča
Kapljice življenja
Dan slovenske hrane
Svetovni dan hrane
Planetu zemlja prijazna šola
Zdravko
eTwinning projekt »We are
what eat«
»Hrana ni tjazavendan«
Življenje brez meja
obisk kmetije, čebelarja
dnevi dejavnosti
lokalna živila na šolskem
jedilniku
Veter v laseh
Zlati sonček (6x)
Krpan (9x)
Zdrav življenjski slog (4x)
projekt
sobivanja
Živim
zdravo
Žogarija
mednarodni
projekt
Fit
Slovenija
Unesco ASP-tek mladih
Mini olimpijada
Šport špas
druženje treh generacij
tek podnebne solidarnosti
Evropski teden mobilnosti
mesečno
pohodništvo
z
upokojenci–dan
druženja
vseh generacij
interesne dejavnosti: šport,
plezanje,
kolektivna
gimnastika, kolesarski krožek
priprava na tekmovanje »Kaj
veš o prometu?«
Športni palček, Športni junak,
ljudski plesi in igre, ples in
rajalne igre
športno–naravoslovni krožek,
športne urice, šolska športna
tekmovanja
letna šola v naravi, zimska
šola v naravi, športno–
naravoslovni teden
doživljajsko planinski tabor
sodelovanje z okoliškimi klubi
plesni festival

-

Zlati sonček
Simbioza giba
mednarodne
športne igre šolarjev
poletni tabori
sobotne
športne
aktivnosti
sobotna
šola–
gibalne delavnice
Krpan
Zdrav
življenjski
slog
planinstvo
orientacija
borilne veščine
strelstvo
šola v naravi
interesne dejavnosti
Fit for kid
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-

-

-

Krožki,
obravnavajo
prehranske
vsebine

ki

-

Spletne aplikacije

-

ustvarjalne urice v okviru
OBP-vzgoja
in
uporaba
zelišč, zelenjave, delo na vrtu
športna značka, kolesarski
tečaj, MEPI program, projekt
O2
oddelki
z
razširjenim
programom športa
številne interesne dejavnosti
s športno vsebino

Eko krožek
Kuhna pa to
Kuharske delavnice
Gospodinjski krožek
Čebelarski krožek
Kuharski krožek
Zeliščni krožek
Vrtičkarji
Šolski vrt
Mali ekološki vrtnar
Vrtnarski krožek
Slaščičarski krožek
Tekmovanje
za
zlato
kuhalnico
Tekmovanje o poznavanju
sladkorne bolezni (2x)
Ustvarjalne urice v okviru
OPB-vzgoja
in
uporaba
zelišč, zelenjave, delo na vrtu
Dober tek
Zdrava šola
Šolski lonec (11x)
OPKP.si (6x)
VASCO
PRS – gospodinjstvo in
šolska prehrana, SŠ gospodinjstvo

-

-

-

Načini
prehranjevanja
Sodobna priprava
prehrane
Kuharski krožek
Kuhajmo s srcem
Gospodinjski krožek
Turistični krožek

Prehrana 2000
računalniški
program
načrtovanje
prehrane
Šolski lonec
OPKP.si

za

Tradicionalni slovenski zajtrk je najbolj pogost projekt/program s področja prehrane v
proučevanih osnovnih šolah (15x) in osnovnih šolah z vrtcem (3x) (tabela 3). Na
področju telesne dejavnosti v osnovnih šolah je najbolj pogost izvajan projekt/program
Krpan (9x), sledi Zlati sonček (6x) in Zdrav življenjski slog (4x). Ostali projekti/programi
s področja telesne dejavnosti so tako v osnovnih šolah, kot tudi v osnovnih šolah z
vrtcem zastopani posamično, razen tekmovanja o poznavanju sladkorne bolezni, ki je
v osnovnih šolah zastopan dvakrat. V osnovnih šolah in v osnovnih šolah z vrtcem se
izvajajo tudi različni krožki s področja obravnave prehranskih vsebin. Najbolj pogosto
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uporabljena spletna aplikacija s področja prehranskih vsebin v osnovnih šolah je Šolski
lonec (11x).
Tabela 4: Spodbude na področju prehranjevanja in telesne dejavnosti glede na
vrsto vzgojno-izobraževalnega zavoda– odgovori DA
Dejavnosti
Spodbujanje otrok h kulturnemu
prehranjevanju
Načrtno spodbujanje zaposlenih k
oblikovanju
pozitivnega
zgleda
zdravega načina prehranjevanja
Načrtno spodbujanje zaposlenih k
oblikovanju pozitivnega zgleda pri
izvajanju telesne dejavnosti za krepitev
zdravja
Spodbujanje prehranske ozaveščenosti
staršev
Spremembe v organizaciji in ponudbi
šolske prehrane

OŠ (n=34)
n
%
29
85,29

OŠV (n=12)
n
%
10
83,33

21

61,76

6

50,00

27

52,17

23

67,64

9

75,00

32

69,56

24

70,58

8

66,66

32

69,56

25

73,52

9

75,00

34

73,91

Skupaj (n=46)
n
%
30
65,21

Legenda: OŠ – osnovna šola, OŠV – osnovna šola z vrtcem, n – število anketirancev, % - odstotek anketirancev

V tabeli 4 lahko vidimo, da spodbujanje otrok h kulturnemu prehranjevanju v naši
raziskavi izvaja 85,29% osnovnih šol in 83,33% osnovnih šol z vrtcem. 61,76%
osnovnih šol in 50% osnovnih šol z vrtcem navajajo, da načrtno spodbujajo zaposlene
k oblikovanju pozitivnega zgleda zdravega načina prehranjevanja. 67,64% osnovnih
šol in 75% osnovnih šol z vrtcem navaja, da načrtno spodbujajo zaposlene k
oblikovanju pozitivnega zgleda pri izvajanju telesne dejavnosti za krepitev zdravja.
70,58% osnovnih šol in 66,66 % osnovnih šol z vrtcem navajajo, da spodbujajo
prehransko ozaveščenost staršev. 73,52% osnovnih šol in 75% osnovnih šol z vrtcem
navajajo, da so izvedli spremembe v organizaciji in ponudbi šolske prehrane v šolskem
letu 2015/2016.
Zbirali smo tudi informacije o načinih spodbude otrok, zaposlenih in staršev v vzgojnoizobraževalnih zavodih. Rezultati raziskave navajajo (priloga 1), da so najbolj pogosti
načini spodbude otrok h kulturnemu prehranjevanju v osnovnih šolah pogovori na
razrednih urah (7x), lastni zgled učiteljev in drugega osebja v jedilnici in kuhinji (5x),
dežurstvo učiteljev pri malici (5x), vzgoja ob obrokih in ob razrednih urah (5x), skupno
prehranjevanje učiteljev in otrok (4x), spodbuda k primernemu obnašanju in uporabi
jedilnega pribora (4x), medtem, ko je v osnovnih šolah z vrtcem najbolj pogosto
ozaveščanje, kulturno prehranjevanje (2x) in dosledno dežurstvo v jedilnici (2x). Način
spodbujanja zaposlenih k oblikovanju pozitivnega zgleda zdravega načina
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prehranjevanja poteka v osnovnih šolah in osnovnih šolah z vrtcem raznoliko, odgovori
so zastopani v dvojicah in posamično. Prav tako opazimo raznoliko zastopanost
odgovorov na področju načina spodbujanja zaposlenih k oblikovanju pozitivnega
zgleda pri izvajanju telesne dejavnosti za krepitev zdravja, med katerimi so v osnovnih
šolah najbolj pogosto zastopani seminarji za zdravje na delovnem mestu, vključevanje
telesne vadbe za učitelje, rekreacija, kolesarjenje, planinski izleti in pohodi (2x) in
organizirana vadba za zaposlene v popoldanskem času v osnovnih šolah z vrtcem
(2x). Prikazani so tudi načini spodbujanja prehranske ozaveščenosti staršev, ki je v
osnovnih šolah najbolj pogosto zastopana preko obveščanja na roditeljskih sestankih
(5x) in preko seznanitve na sestankih, srečanjih in preko obveščanja o izvedenih
dejavnostih (3x) v osnovnih šolah z vrtcem.
Z raziskavo ugotavljamo (priloga 2), da je najbolj pogosta dejavnost s področja
prehrane, ki so bile v šolskem letu 2015/2016 vključene v letni delovni načrt v osnovnih
šolah Tradicionalni slovenski zajtrk (13x), v osnovnih šolah z vrtcem pa 7x. Projekt
Zdrav življenjski slog je kot vrsta dejavnosti s področja telesne dejavnosti, ki so bile v
šolskem letu 2015/2016 vključene v letni delovni načrt najbolj pogosto zastopan v
osnovnih šolah (7x), medtem ko so športni krožki (3x) najbolj pogosto zastopani v
osnovnih šolah z vrtcem. Vrsta sprememb v organizaciji in ponudbi šolske prehrane v
šolskem letu 2015/2016 je raznolika in se giblje od posamičnih primerov v vzgojnoizobraževalnih zavodih do trikratne ponovitve znotraj skupine vzgojno-izobraževalnih
zavodov.

2. Izvedene dejavnosti v vrtcih, vrtcih pri osnovnih šolah, dijaških domovih in
specializiranih zavodih
Naša druga ciljna skupina je bila sestavljena iz vrtcev (n=2), vrtcev pri osnovnih šolah
(n=5), dijaških domov (n=2), osnovne šole (1) in zavodov, specializiranih za vzgojo,
izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo ali
z različnimi dolgotrajnimi obolenji (n=2). Glede na majhen vzorec predstavljamo
rezultate v opisni obliki. Splošno gledano pa ugotavljamo, da večina vzgojnoizobraževalnih zavodov, ki so sodelovali v raziskavi izvaja dejavnosti s področja
telesne dejavnosti in prehrane ter jih je v šolskem letu 2015/2016 vključila v letni
delovni

načrt

zavoda.

Spodbujajo

tudi

h

kulturnemu

prehranjevanju

otrok/mladostnikov, ozaveščajo starše in načrtno spodbujajo zaposlene k oblikovanju
pozitivnega zgleda. Najmanj uporabljena dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih
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je uporaba spletnih aplikacij, ki jih uporablja 7 od 12-ih vzgojno-izobraževalnih zavodov
(tabela 5).
Tabela 5: Izvedene dejavnosti s področja telesne dejavnosti in prehrane v
izbranih vzgojno-izobraževalnih zavodih
Dejavnosti (n=12)
Izvajanje dejavnosti s področja telesne dejavnosti
Izvajanje dejavnosti s področja prehrane
Vključenost v različne programe/projekte na področju
prehrane in telesne dejavnosti
Uporaba spletnih aplikacij
Vključenost dejavnosti s področja prehrane v letni delovni
načrt VIZ v šolskem letu 2015/2016
Vključenost dejavnosti s področja telesne dejavnosti v letni
delovni načrt VIZ v šolskem letu 2015/2016
Izvedene spremembe v organizaciji in ponudbi šolske
prehrane in način izvedenih sprememb
Spodbuda
VIZ
h
kulturnemu
prehranjevanju
otrok/mladostnikov
Spodbuda VIZ k načrtnemu spodbujanju zaposlenih k
oblikovanju pozitivnega zgledu
Spodbuda VIZ k ozaveščenosti staršev

DA
11
6
10

Odgovor
NE
1
1
2

b.o.
0
5
0

7
11

5
1

0
0

11

0

1

9

3

0

12

0

0

10

2

0

11

1

0

Legenda: VIZ– vzgojno-izobraževalni zavod; b.o. = odgovor ni bil podan

V tabeli 6 so popisane dejavnosti s področja telesne dejavnosti, ki jih izvajajo vzgojnoizobraževalni zavodi druge ciljne skupine.

Tabela 6: Izvajanje telesne dejavnosti
VIZ
VOŠ

Dejavnosti
+

VOŠ

+

VOŠ

+

Z
VOŠ

+

DD

+

OŠ

+

V

+

DD
V
VOŠ

+
+
+

Vrsta
Mali sonček, obogatitvene dejavnosti športa, dodatne nadstandardne
dejavnosti ABC športa
rekreativne dejavnosti, planinstvo, ples, folklora, športni popoldnevi
dejavnosti na vrtčevskem igrišču in šolskem igrišču, tedenski obisk
telovadnice, izvajanje telesnih aktivnosti, vaj za telesno koordinacijo, motoriko
Uživajmo v gibanju, Pleši, pleši moj prijatelj, Mali športnik, Joga in sprostitvene
igre, Gibalni živ – žav, Mala Biba poje in pleše, športno dopoldne z gimnazijo
Celje – Center, rajalne igre
namizni tenis, fitnes naprave v domskem in trim kabinetu, moštveni športi v
bližnji dvorani in zunanjih igriščih
Minuta za zdravje, rekreativni odmor, izbirni predmet šport v 2. in 3. triletju,
sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja, shema šolskega sadja,
Ekošola
načrtovane vadbene urice, jutranja telovadba, vsakodnevne aktivnosti na
prostem in na igrišču vrtca, pohodi v naravo in v mesto, gozdni vrtec, aktivnosti
v gozdu, plavanje, smučanje, rolanje, kolesarjenje, zimske aktivnosti, pohodi
na manjše hribe v okolici, tradicionalni tek okrog vrtca, vadba motorike z
načrtovanimi igrami z žogo v sodelovanju z Alpskim smučarskim klubom
košarka, nogomet, odbojka, strelstvo, mali nogomet, namizni tenis
razne športne igre, ples, tek, gibanje na prostem, raztezne vaje, telovadba
gibalne dejavnosti v povezavi z drugimi področji, izobraževanje Zdravje v
vrtcu, skupna in individualna izobraževanja, udeležba na mednarodnem

17

Z

kongresu, zimovanje petletnih otrok na Pohorju, tek solidarnosti, Mali sonček,
Ciciolimpijada, medsebojne hospitacije
interesne dejavnosti s področja gibanja, razvedrilne igre, igre z žogo,
nogometni krožek, planinski krožek, plavalni tečaj

+

Legenda: VIZ– vzgojno - izobraževalni zavodi, VOŠ – vrtec pri osnovni šoli, Z - zavod, specializiranih za vzgojo,
izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo ali z različnimi dolgotrajnimi
obolenji, DD – dijaški dom, OŠ – osnovna šola, V – vrtec, + dejavnost se izvaja, - dejavnost se ne izvaja

V tabeli 7 prikazujemo dejavnosti s področja prehrane, ki jih izvaja dvanajst vzgojnoizobraževalnih zavodov vključenih v našo raziskavo.
Tabela 7: Izvajanje dejavnosti s področja prehrane
VIZ
VOŠ

Dejavnosti
+

VOŠ

+

VOŠ
Z
VOŠ

/
+

DD
OŠ
V

/
/
+

DD
V

/
+

VOŠ
Z

+
/

Vrsta
Tradicionalni slovenski zajtrk. Načrtovanje jedilnikov v skladu s
smernicami (uporaba sezonskega sadja in zelenjave ter s polnovrednimi
žiti in žitnimi izdelki). Praznovanje rojstnih dni brez slaščic oz. brez
dodatne hrane. Pitje vode (dvakrat tedensko, nesladkanih čajev, ponudba
naravnih sokov, pozornost estetskemu izgledu jedi, priprava diet v skladu
s priporočilom zdravnika, uvrščanje ekološko in lokalno pridelanih živil ter
zmanjševanje predpripravljenih živil
ozaveščanje staršev na predavanjih, praktične vaje, propagandni
material, video vsebine, sodelovanje staršev v skupini za prehrano
/
Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran, brezmesni dan v tednu,
mlečni torek, sredin zdrav zajtrk, dietna kuhinja, tradicionalni slovenski
zajtrk, obisk lokalnega čebelarja, zmanjšanje konzervansov iz prehrane,
nesladkan čaj, skrb za zadostno hidracijo
/
/
redno vključevanje ekološke prehrane v jedilnike, ukinitev sladkanega
čaja, pitje 100 % sadnih sokov, spodbujanje pitja vode (nakup namenskih
kozarcev in vrčev in namestitev pitnikov v nekaj enot), dopoldanski
zelenjavni krožnik, sadna košarica (3x tedensko), redno vključevanje
sveže zelenjave pri zajtrkih, uporaba mešanih vrst kruha s poudarkom na
polnozrnatih živilih, uporaba rib (1 x tedensko), brezmesni jedilnik (1 x
tedensko), uporaba odsvetovanih živil redka in povezana z manjkom
kadra ali težavami v organizaciji, uporaba mesnic izdelkov iz smernic
(kuhan pršut, eko hrenovka, ipd.)
/
spodbujanje zdravega načina prehranjevanja, spremljanje količine
odpadkov, priprave enostavnih zdravih obrokov z otroci
priprava hrane skupno z otroki
/

Legenda: VIZ– vzgojno - izobraževalni zavodi, VOŠ – vrtec pri osnovni šoli, Z - zavod, specializiranih za vzgojo,
izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo ali z različnimi dolgotrajnimi
obolenji, DD – dijaški dom, OŠ – osnovna šola, V – vrtec, + dejavnost se izvaja, - dejavnost se ne izvaja, / - ni bil podan
odgovor

V tabeli 8 prikazujemo odgovore vzgojno-izobraževalnih zavodov o vključenosti v
program Ekovrtec, Zdrav vrtec, ostale programe/projekte povezane s prehrano in
telesno dejavnostjo ter vrsto le-teh.
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Tabela 8: Vključenost vzgojno-izobraževalnih zavodov
programe/projekte na področju prehrane in telesne dejavnosti
VIZ

Vključenost
v Ekovrtec

VOŠ

+

Vključenost
v
Zdrav
vrtec
+

VOŠ

+

-

Vključenost v druge
programe/projekte,
povezane s prehrano
+
Tradicionalni slovenski
zajtrk
-

VOŠ

-

+

-

Z

/

/

VOŠ

-

+

+
Shema šolskega sadja,
Zdrava šola
-

DD
OŠ

/
/

/
/

+
Promocija zdravja

V

+

+

DD

/

/

+
Erasmus + KA2, Otrok
Evrope, Zdrav um v
zdravem telesu, fizična
dejavnost, vzdrževanje
telesne kondicije, skrb
za varnost ter ustrezne
prehranjevalne navade,
pilotski projekt z MKO in
MF, izvedba javnega
naročila prehrambnega
blaga
po
načelu
»kratkih
verig«
z
upoštevanjem
vseh
»shem
kakovosti«,
merila kakovosti 2008,
priporočila MKO in MF
2013,
ter
uporabo
merila
»ekonomsko
najugodnejša
ponudba«
+
Projekt Eathink2015

V

-

+

VOŠ

-

+

+
Planetu zemlja prijazen
vrtec (od zrna do
kruha)
-

Z

/

/

-

v

različne

Vključenost
v
druge
programe/projekte, povezane s
telesno dejavnostjo
+
Mali sonček
+
NTC učenje
+
Mali sonček
+
Aktivni, zdravi in zadovoljni
+
telovadba za predšolske otroke,
judo, plesna mavrica, vrtec v naravi
(plavanje, letovanje)
+
sodelovanje s šolskim športnim
društvom, pester izbor športnih
aktivnosti, promocija zdravja
+
Mednarodni projekt FIT Slovenije,
projekt Mladi športnik, projekt Na
zabavo
v
naravo,
projekt
Miniolimpijada,
program
Mali
Sonček,
zimska
srečanja
Ciciplaninec,
plavalni
tečaj
v
olimpijskem bazenu, pohod na
Smledniški grad

+
Projekt
testiranja
telesnih
zmogljivosti prek Športnega društva
Mark.
+
Mali sonček

+
Mali sonček
-

Legenda: VIZ– vzgojno - izobraževalni zavodi, VOŠ – vrtec pri osnovni šoli, Z - zavod, specializiranih za vzgojo,
izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo ali z različnimi dolgotrajnimi
obolenji, DD – dijaški dom, OŠ – osnovna šola, V – vrtec, + dejavnost se izvaja, - dejavnost se ne izvaja, / - ni bil podan
odgovor

Vrsto spletnih aplikacij, ki obravnavajo prehranske vsebine prikazujemo v tabeli 9.
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Tabela 9: Vrsta spletnih aplikacij s prehranskega področja
VIZ
VOŠ
VOŠ
VOŠ
Z
VOŠ
DD
OŠ
V
DD
V
VOŠ
Z

Uporaba spletnih aplikacij
+ / računalniški program za načrtovanje prehrane
+/Šolski lonec
+/program Nutril
+/program za načrtovanje prehrane, šolski lonec
+/lasten program
+/program za načrtovanje prehrane OPKP.si
+/Šolski lonec

Legenda: VIZ– vzgojno - izobraževalni zavodi, VOŠ – vrtec pri osnovni šoli, Z - zavod, specializiranih za vzgojo,
izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo ali z različnimi dolgotrajnimi
obolenji, DD – dijaški dom, OŠ – osnovna šola, V – vrtec, + dejavnost se izvaja, - dejavnost se ne izvaja

V tabeli 10 pa lahko vidimo, da so vsi vzgojno-izobraževalni zavodi izvajali različne
dejavnosti na področju prehrane v šolskem letu 2015/2016, med katere so najbolj
pogosto uvrstili odgovore s področja upoštevanja smernic zdravega prehranjevanja,
delavnice in sestavo jedilnikov. Med telesno dejavnostjo je najbolj pogosto zastopan
Mali sonček. Med izvedene spremembe v organizaciji in ponudbi šolske prehrane in
načina izvedenih sprememb pa so anketiranci umestili spremembo oz. pregled
jedilnikov. Spremembe je izvedlo 9 od 12–ih vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Tabela 10: Vključenost dejavnosti s področja prehrane in telesne dejavnosti v
letni delovni načrt vzgojno-izobraževalnih zavodov v šolskem letu 2015/2016
VIZ

Dejavnosti s področja
prehrane

VOŠ

Tradicionalni
slovenski
zajtrk.
Načrtovanje
jedilnikov v skladu s
smernicami
(uporaba
sezonskega
sadja
in
zelenjave
ter
s
polnovrednimi
žiti
in
žitnimi
izdelki).
Praznovanje rojstnih dni
brez slaščic oz. brez
dodatne hrane. Pitje vode
(dvakrat
tedensko,
nesladkanih
čajev),
ponudba naravnih sokov,
pozornost
estetskemu
izgledu jedi, priprava diet v
skladu s priporočilom
zdravnika,
uvrščanje
ekološko
in
lokalno
pridelanih
živil
ter
zmanjševanje
predpripravljenih živil

Izvedene spremembe v
organizaciji in ponudbi
šolske prehrane in
način izvedenih
sprememb
+
uvedba novih
dobaviteljev, večja
ponudba eko in lokalne
hrane, veliko sadja,
zelenjave, kaš ter
polnovrednih žitnih
izdelkov, manj rdečega
mesa

Dejavnosti s področja telesne
dejavnosti

Mali sonček, obogatitvene
dejavnosti športa, dodatne
nadstandardne dejavnosti ABC
športa, hodimo bosi
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VOŠ

delavnice o zdravi
prehrani, predavanja za
starše

VOŠ

oblikovanje komisije za
prehrano

Z

VOŠ

DD

OŠ

V

upoštevanje smernic
zdravega prehranjevanja,
izdelava jedilnikov z
upoštevanjem energijskih
vrednosti
jutranje
jabolko,
brezmesni dan v tednu,
mlečni torek, sredin zdrav
zajtrk, nesladkan čaj,
spodbujanje pitja vode,
skrb
za
zadostno
hidracijo,
tradicionalni
slovenski
zajtrk,
zmanjšanje konzervansov
v prehrani
sodelovanje dijakov pri
pripravi jedilnika, kitajska
kulinarika, predstavitev in
praktični prikaz z aktivnim
vključevanjem
dijakov,
inovacijski projekt na temo
prehrane vojakov med 1.
svetovno vojno z večerjo
po receptih za jedi s
»fronte«
zdrava prehrana, evropski
projekt Shema šolskega
sadja,
Tradicionalni
slovenski zajtrk
upoštevanje standardov in
smernic
zdravega
prehranjevanja, mesečna
sestava jedilnikov, dnevna
nabava živil, izvedba
javnega naročila za živila
s povečanjem lokalnih in
ekoloških živil, kontrola
nad cenami dobavljenih
živil, kakovostjo, delo z
dobavitelji,
reklamacije,
nadzor nad prehrano,
sodelovanje
pri
organizaciji dogodkov v
zavodu, sodelovanje s
starši otrok z dietno
prehrano,
nabava
kuhinjskega
inventarja,
sodelovanje pri nakupih
kuhinjske
opreme,
stroškovno spremljanje,
spremljanje in delo po
HACCP,
izvajanje
postopkov
krovnih
sporazumov za svežo
zelenjavo in sveže sadje,
iskanje novih receptov in
uvedba novih jedi na

+
spremenjen jedilnik,
vključevanje lokalnih
dobaviteljev
-

+
jedilniki so bili usklajeni s
smernicami
zdravega
prehranjevanja

Interesna dejavnost, šport,
pohodništvo, popoldanske športne
aktivnosti
Projekt Mali Sonček, organizacija
Ciciolimpiade,
sodelovanje
na
Cicižuru (skupni projekt vseh vrtcev
pri OŠ v občini, kjer otroci tekmujejo
v
različnih
telesno
gibalnih
spretnostih, poligoni).
Aktivni, zdravi in zadovoljni izdelava športnega kartona za
otroke s posebnimi potrebami,
Minuta za zdravje v OŠ

+
nesladkan čaj, zmanjšan
vnos konzervansov v
prehrani

Uživajmo v gibanju, rajalne igre,
Pleši, pleši moj prijatelj, joga in
sprostitvene igre, Mali športnik, Mala
Biba poje in pleše, Gibalni živ – žav,
športno dopoldne z gimnazijo Celje –
Center, program Mali sonček (5 – 6
let), Plesna mavrica, telovadba za
predšolske otroke, judo, vrtec v
naravi (plavanje, letovanje)

-

fitnes in namizni tenis v trim
kabinetu, mali nogomet, košarka,
odbojka v bližnji športni dvorani,
tekmovanje med dijaškimi domovi,
regijska in medregijska srečanja,
sodelovanja na Domijadi

-

interesne dejavnosti s področja
športa, promocija zdravja, izbirni
predmeti v 2. in 3. triletju, Minuta za
zdravje, rekreativni odmor
/

+
ukinitev
uporabe
določenih
artiklov
(zelenjavni
polpeti,
piškoti, ipd..), uvedba
določenih
sprememb:
zmanjšan delež sokov s
100% sadnim deležem,
pogostejše pitje vode,
pogostejša
uporaba
kompotov, priprava bolj
blagih čajev, pogostejša
uporaba stročnic, ipd..),
nabava
ožemalnikov
citrusov, s katerimi si
bodo otroci lahko sami
pripravili
z
vodo
razredčene napitke
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DD

V

VOŠ

Z

jedilnik,
sprememba
popoldanskih
malic,
zmanjšanje
uporabe
sokov in povečanje pitja
vode
zdravstvena predavanja,
delavnice
o
zdravi
prehrani in kulinariki,
ozaveščanje o zdravi
prehrani, dvig kulture
prehranjevanja,
organizacija
dietne
prehrane za uporabnike

Od zrna do kruha, Food
revolution,
Urbana
permakultura – žakelj v
igralnici, Eko beri, Zdravje
v vrtcu
Izobraževanje kadra v
kuhinji, iskanje kvalitetne
ponudbe živil – lokalni
dobavitelji,
kvalitetna
priprava
in
privlačna
ponudba hrane, priprava
hrane skupno z otroki,
čutna pot in eko gredice

-

+
ponudba
manj
sladkanega
čaja,
polnozrnat kruh, sveže
sadje,
prilagojena
časovnica
organizaciji
pouka dijaške populacije,
nadgradnja
ponudbe
zajtrka s ponudbo zdravih
živil
+
pregled jedilnikov in
vpeljevanje sprememb

interesne dejavnosti: šport, mali
nogomet, košarka, fitnes, namizni
tenis, športni popoldnevi, testiranje
telesne zmogljivosti, udeležba in
promocija Domijade, sodelovanje s
športnimi društvi

+
zmanjševanje sladkorja v
hrani ter povečevanje
pogostnosti
uživanja
polnozrnatih živil in rib

Škratov pohod, dan druženja treh
generacij, Ciciolimpijada, zimovanje,
športno
popoldne,
uvajanje
programa NTC, Mali sonček,
sprostitvene delavnice z elementi
joge, ozaveščanje vloge odraslega
kot gibalnega vzora in odgovornega
za sistematično spodbujanje gibalnih
zmožnosti otrok v vrtcu, iskanje
ustreznih
didaktičnih pristopov,
smiselno povezovanje gibanja z
drugimi področji
športna tekmovanja, šola v naravi,
planinski krožek, tečaj začetnega
plavanja

+
malice
(več
mesnih
izdelkov
z
vidno
strukturo,
več
polnozrnatih
živil,
zmanjšanje predpriprave
pekovske hrane, večja
ponudba
rib,
večja
ponudba zelenjave

Gozdni vrtec, Mali sonček

Legenda: VIZ– vzgojno - izobraževalni zavodi, VOŠ – vrtec pri osnovni šoli, Z - zavod, specializiranih za vzgojo,
izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo ali z različnimi dolgotrajnimi
obolenji, DD – dijaški dom, OŠ – osnovna šola, V – vrtec, + dejavnost se izvaja, - dejavnost se ne izvaja, / - ni bil podan
odgovor

V tabeli 11 prikazujemo odgovore na področju spodbude vzgojno-izobraževalnega
zavoda h kulturnemu prehranjevanju otrok/mladostnikov, med katerimi je najbolj
prevladuje vzor/vzgled in opozarjanje na ustrezno obnašanje med obrokom. Spodbudo
izvajajo vsi vzgojno-izobraževalni zavodi. Večina vzgojno-izobraževalnih zavodov (10
od 12-ih) izvaja načrtno spodbujanje zaposlenih k oblikovanju pozitivnega zgleda
preko predavanj, prav tako se prehranska ozaveščenost staršev izvaja preko
predavanj. Vse ostale posamične dejavnosti so napisane v tabeli 11.
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Tabela 11: Spodbuda vzgojno-izobraževalnega zavoda h kulturnemu
prehranjevanju otrok/mladostnikov, načrtno spodbujanje zaposlenih k
oblikovanju pozitivnega zgleda, ozaveščenost staršev
VIZ

Kulturno prehranjevanje

Pozitivni zgled

VOŠ

+
zgled, skupno
prehranjevanje,
izobraževanje
+
z osebnim vzgledom,
demonstracijami, pogovori
+
opozarjanje na pravilno
obnašanje za mizo,
uporaba noža pri starejši
skupini, prehranjujejo se v
tišini, ne klepetajo, ne
kričijo
+
opozarjanje na tišino med
obroki
+
uporaba
vljudnostnih
izrazov, uporaba jedilnega
pribora,
samopostrežba,
primerno
glasno
pogovarjanje
med
prehranjevanjem, odnos do
hrane
+
prisotnost vzgojitelja v
jedilnici med obroki –
opozorila, motivacija,
zgled, pogosti pogovori na
temo prehrane,
uravnotežena sestava
ponujenih obrokov
+
kulturno razdeljevanje,
kulturno uživanje, sortiranje
odpadkov
+
sklop
dnevne
rutine
(prehranjevanje,
počitek,
ipd.,),
posluževanje
samopostrežnega zajtrka
(uporaba porcelana, stekla,
posod), priprava mize pred
obrokom,
aktivno
sodelovanje
otrok
pri
razdeljevanju,
pospravljanju, pogovor o
jedeh, živilih, zdravem
načinu
prehranjevanja,
dnevnem jedilniku, skupno
prehranjevanje otrok in
strokovnih
delavk,
upoštevanje
časa
za
dostavo vozička s prehrano,
uporaba predpasnikov ob
delitvi hrane, spodbujanje k
osnovnemu bontonu med
hranjenjem
+

-

Prehranska ozaveščenost
staršev
+
predavanja, predstavitve,
degustacije

+
predavanja, izobraževanja

+
predavanja, delavnice

+
sodelovanje s komisijo za
prehrano, sodelovanje s
kuharji

+
prisotnost vodje prehrane na
roditeljskem sestanku

+
predavanja na temo zdrave
prehrane
+
predavanja, razgovori

+
predavanja za starše

-

-

+
promocija zdravja, priprava
zdravih obrokov

+
plakati, oglasne deske,
roditeljski sestanki, preko
učencev, svet staršev
+
organizacija izobraževanj s
prehranskimi vsebinami,
poudarki na dolgoročnem
ozaveščanju staršev,
pomembna priložnost so prvi
roditeljski sestanki

VOŠ
VOŠ

Z
VOŠ

DD

OŠ

V

DD

+
skupno prehranjevanje otrok
in strokovnih delavk, priprava
strokovnega predavanja s
prehranskimi
vsebinami,
poudarek
na
psihologiji
prehrane in pomenu kakovosti
ter lokalne izbire, vsakoletna
priprava »prakse za prakso«
(srečanje strokovnih delavcev
vrtca z zaposlenimi v kuhinji
na delavnici priprave in
postrežbe hrane)

+

+
predavanja, razgovori, plakati,
obvestila (na spletu, oglasne
deske)

+
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V

izvedba delavnice o kulturi
prehranjevanja na začetku
šolskega leta, preverjanje
ali dijaki ponotranjijo
kulturnega prehranjevanja.
Umestitev pogovora o
pomembnosti uživanja
zajtrka na mesečnih
sestankov dijaške
skupnosti
+
pogovori z otroki,
prebiranje zgodbic

VOŠ

+
vzor in spodbujanje z
besedo

Z

+
vzgled, opominjanje,
usmerjene ure
gospodinjstva

sooblikovanje jedilnika ob
upoštevanju načel zdravega
prehranjevanja,
pestra
ponudba samopostrežnega
solatnega
bara,
stalna
ponudba vode in čaja v
jedilnici

pogovor o kulturi
prehranjevanja, področje
zdravega prehranjevanja je
predmet razprave sestankov
sveta staršev, podpora pri
pravilu koriščenja celostne
ponudbe toplih obrokov

+
udeležba organizatorja
prehrane na strokovnih
aktivih, kjer se predstavljajo
različne vsebine s področja
zdravega prehranjevanja,
dnevni pogovori organizatorja
prehrane z zaposlenimi
+
spodbuda individualnega
izobraževanja na področju
zdravega načina
prehranjevanja
+
vzgled, obroki z učenci

+
obvestila na oglasnih deskah,
srečanja s starši, kjer se
pripravljajo zdravi obroki

+
občasni roditeljski sestanki

+
predavanja, individualno
svetovanje na pogovornih
urah, uvajanje nove hrane
(avtisti)

Legenda: VIZ– vzgojno - izobraževalni zavodi, VOŠ – vrtec pri osnovni šoli, Z - zavod, specializiranih za vzgojo,
izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo ali z različnimi dolgotrajnimi
obolenji, DD – dijaški dom, OŠ – osnovna šola, V – vrtec, + dejavnost se izvaja, - dejavnost se ne izvaja

RAZPRAVA
Raziskava predstavlja dejavnosti vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju
prehrane in gibanja, ki vodi v analizo stanja in oceno potreb na področju zdravega
življenjskega sloga, debelosti in zmanjševanja neenakosti pri otrocih in mladostnikih v
vzgojno-izobraževalnih zavodih. V izvedeni raziskavi smo ugotovili, da polovica
osnovnih šol in več kot polovica osnovnih šol z vrtcem izvaja projekt Zdrav življenjski
slog, ki je podprt s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vključenost v
program Zdrava šola, kot slovenske mreže zdravih šol, ki se odziva na probleme v
zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za
promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja
za učence, učitelje in starše je v osnovnih šolah in osnovnih šolah z vrtci bolj
zastopana, medtem, ko je projekt Minuta za zdravje manj zastopan. Aktivnosti na
področju vzgoje, še posebej vzgoje za zdravje, ne samo otrok in mladostnikov, ampak
tudi staršev, učiteljev in širše skupnosti, je potrebno prilagoditi potrebam otrok in
mladostnikov. Starši, vrstniki/prijatelji, učitelji in druge pomembne osebe imajo na
mladostnika v času odraščanja velik vpliv, saj vplivajo na razvoj osebnosti, vrednot in
vedenja, upoštevanje pravil, omogočajo socializacijo in učenje ter so lahko spodbuda
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za razvoj in oblikovanje zdravih navad, zdravega načina življenja in zadovoljstva v
življenju (6).
V izvedeni raziskavi smo na področju gibalnih dejavnosti ugotovili, da je skupno
poučevanje športnega pedagoga in razrednega učitelja redko, prav tako izvajanje
dodatnih ur športa znotraj rednega pouka. Gibalni/rekreativni odmor se manj izvaja v
osnovnih šolah, kot v osnovnih šolah z vrtcem. Delež izvajanja izbirnih predmetov s
področja gibanja in vključenost v kakršnekoli druge programe/projekte, povezane s
telesno dejavnostjo pa izvaja dobra polovica vzgojno-izobraževalnih zavodov v naši
raziskavi. Omenjene dejavnosti predstavljajo priložnosti za izboljšave v strateških
načrtih vzgojno-izobraževalnih zavodov, saj je redna telesna dejavnost ključna za
razvoj, zdravje in splošno dobro počutje otrok in mladostnikov. Po smernicah Svetovne
zdravstvene organizacije morajo biti mladostniki zmerno do intenzivno telesno dejavni
vsak dan v tednu vsaj 60 minut, vsaj trikrat na teden pa mora biti telesna dejavnost
intenzivna (7).
Na področju prehranskih dejavnosti je izvedena raziskava podala ugotovitev, da se
izvajajo predmeti s področja prehranskih vsebin v zmernem do zmerno visokem deležu
in da so proučevani vzgojno-izobraževalni zavodi v 91,30% vključeni v Shemo
šolskega sadja in zelenjave. Izkušnje različnih šolskih programov in shem šolskega
sadja kažejo, da lahko v šolskem okolju razvijamo otrokove veščine za zdravo
prehranjevanje, ga spodbujamo in mu pomagamo pri odločanju, ga navajamo na
samostojnost pri izbiranju, zmanjšamo pozornost na nagrajevanje/marketing ter tako
povečamo otrokovo motivacijo za zdravo prehranjevanje. Izkazalo se je, da sta ob tem
zelo pomembna sodelovanje staršev in zgled učiteljev (8). V obdobju odraščanja je
uravnoteženo prehranjevanje pomembno, saj omogoča optimalno zdravje, rast in
kognitivni razvoj otrok in mladostnikov ter preprečuje tudi zdravstvene težave, kot so
prenizka telesna teža, čezmerna telesna teža, debelost, motnje hranjenja, zobni karies
in nezadostna preskrba z esencialnimi hranilnimi snovmi. Po priporočilih morajo otroci
in mladostniki uživati zajtrk ter sadje in zelenjavo vsak dan, uživanje živil z visoko
vrednostjo dodanega sladkorja pa mora biti čim redkejše (9,10). Priložnost za
izboljšave vidimo v vključenosti vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu Ekošole
in v vključenosti v kakršnekoli druge programe/projekte, povezane s prehrano,
izvajanju krožkov s prehransko vsebino in uporabi spletnih aplikacij.

Na podlagi rezultatov raziskave tudi ugotavljamo, da je Tradicionalni slovenski zajtrk
najbolj pogosto izvajan projekt v proučevanih vzgojno-izobraževalnih zavodih.
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Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk se izvaja z namenom, da bi
izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo
in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja
hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti predstavljajo pomen kmetijstva in
čebelarstva ter spodbujajo k pravilni in zdravi prehrani. Ozaveščajo o pomenu živilskopredelovalne industrije. Posebno pozornost pa namenjajo pomenu gibanja in
ohranjanja čistega okolja (11). Pri spodbujanju uživanja zajtrka ima ključno vlogo
družina, zelo pomembno vlogo pa imajo tudi šole in vrtci, ki naj bi spodbujali redno
uživanje zajtrka. Šolsko in vrtčevsko okolje je namreč prostor, kjer otroci preživijo
pomemben del dneva večino dni v tednu, zato je prav, da jim omogočamo dostopnost
do ustreznih informacij o zdravem prehranjevanju in omogočamo zdrave izbire (12).
Poleg dejavnosti na področju prehrane in gibanja je za uspešno promocijo zdravja
otrok in mladostnikov pomembna ustrezna socialna mreža/socialni kapital, ki lahko
močno poveča učinkovitost programov promocije zdravja, saj jo je preučevati tudi
glede na prostor, glede na infrastrukturno opremljenost sosesk, ki vplivajo na možnost
vključevanja v geografsko razpršena, a interesno specializirana socialna omrežja (kot
so npr. komunikacijske tehnologije, transportne povezave, javni prostori za srečevanje
in druženje ipd…), glede na prostore, v katerih se ljudje osnovno ali dodatno
izobražujejo (izbrane šole, ipd.), glede na prakse vključevanja v skupnost (izbrani
športi – športni klubi; organizirana priložnostna srečanja), članstvo v društvih in klubih
z vidika vstopnih ovir in iz članstva izhajajočih pravic in ugodnosti, praks in dejavnosti
primarnih socialnih omrežij, ki so bolj ali manj naklonjene zdravstvenim priporočilom,
ipd.… (13). Pri promociji zdravja v šoli je zdravje lahko prikazano na ravni posameznika
in njegovega odnosa do posameznih področij, kot so zdrava prehrana, kajenje, telesna
dejavnost in duševno zdravje, saj zdravstvene teme v življenju mladih ljudi ali njihovem
vedenju niso ločene, v resnici pa na njihovo vedenje najbolj vpliva socialno okolje.
Znano je, da imajo starši in družina najpomembnejši vpliv na življenja mladih ljudi.
Raziskava, ki govori o vplivu starševskega vključevanja v otrokovo šolanje potrjuje, da
imajo velik vpliv. Pregled dokazov o učinkovitosti programov za promocijo zdravja pa
kažejo, da morajo uspešni programi upoštevati tudi potrebe zaposlenih, imeti podporo
vodstva, biti povezani s skupnimi šolskimi cilji, dovoliti učiteljem uvajati spremembe in
pobude ter izvajati morajo evalvacijo (14). V izvedeni raziskavi ugotovimo, da
proučevani vzgojno-izobraževalni zavodi načrtno spodbujajo zaposlene k oblikovanju
pozitivnega zgleda zdravega načina prehranjevanja v 52,17%, več načrtne spodbude
je v oblikovanju pozitivnega zgleda pri izvajanju telesne dejavnosti za krepitev zdravja
(69,56%).
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Izvedena raziskava nam poda ugotovitve, da so vrste izvedenih dejavnosti, ki so bile
vključene v letni delovni načrt šole na področju prehrane in telesne dejavnosti, kot tudi
spremembe v organizaciji in ponudbi šolske prehrane v šolskem letu 2015/2016 zelo
raznolike in se gibljejo od posamičnih primerov v vzgojno-izobraževalnih zavodih do
večkratnih. Vzgojno-izobraževalni zavodi morajo po določbah Zakona o šolski prehrani
(15) med šolskim letom vsaj enkrat preveriti stopnjo zadovoljstva učencev oziroma
dijakov in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola spodbuja zdravo
prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Omejitve raziskave
V raziskavi na prvi ciljni skupini nismo zajeli vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov v
Sloveniji, saj z obzirom na cilj projekta niso bile predvidene. Raziskava na drugi ciljni
populaciji je zajela zelo majhen delež vzgojno-izobraževalnih zavodov, zato morajo biti
rezultati sprejeti z velikim zadržkom. Vsakršne nadaljnje raziskovalne aktivnosti na
področju vzgojno-izobraževalnih zavodov zahtevajo reprezentativni vzorec. V
raziskavi nismo uporabili standardiziranega vprašalnika, kar pa tudi ni bil sam namen
projekta.

ZAKLJUČEK
Z izvedeno raziskavo smo pridobili delni vpogled v izvajanje dejavnosti na področju
prehrane in gibanja v nekaterih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Rezultatov raziskave
sicer ne moremo posploševati zaradi majhnega vzorca sodelujočih v ciljnih skupinah,
vendar pa lahko pridobljeni in nadgrajeni rezultati, ki bi bili pridobljeni na
reprezentativnem vzorcu in tudi preko rezultatov intervjujev fokusnih skupin prispevajo
k vzpostavitvi učinkovitih in trajnostnih interdisciplinarnih in medresornih povezav na
vseh ravneh s ciljem podpore zdravega življenjskega sloga, preprečevanja in
nemedikamentoznega zdravljenja debelosti ter vzdrževanja zdrave telesne teže otrok
in mladostnikov.
Možne so nadaljnje raziskovalne in razvojne aktivnosti v smislu optimalnega koriščenja
sistemskih ukrepov za spodbujanje in omogočanje zdravega življenjskega sloga otrok
in mladostnikov ter hkrati zaznavanje in ustrezna obravnava posameznikov in skupin,
ki potrebujejo specifične intervencije. Pridobljeni in poglobljeni rezultati izvedene
raziskave so koristni za pripravo strateško-razvojnih načrtov vzgojno-izobraževalnih
zavodov, saj vsebujejo vsebinske informacije o številu izvedenih aktivnosti in vrsti leteh na področju prehrane in gibanja. Pridobljeni rezultati lahko vodijo v nadaljnje
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načrtovanje in zagotavljanje podobnih promocijskih in preventivnih programov na
področju prehrane in gibanja otrok in mladostnikov.
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Priloga 1: Načini spodbude otrok, zaposlenih in staršev v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Dejavnost
Način spodbude
otrok
h
kulturnemu
prehranjevanju

Osnovna šola
- razgovori pri pouku in podaljšanem bivanju (4x)
- pogovori v okviru učnih vsebin pri redne pouku gospodinjstva in izbirnih
predmetov
- pogovori na razrednih urah (7x)
- opozarjanje na nepravilnosti
- teme na sestankih predstavnikov za prehrano
- vsebine pri urah gospodinjstva in izbirnega predmeta Sodobna
prehrana
- lastni zgled učiteljev in drugega osebja v jedilnici in kuhinji (5x)
- vzgoja ob obrokih in ob razrednih urah (5x)
- bonton na oglasnih deskah v jedilnici
- bonton pri urah gospodinjstva, obnovitev pravil lepega vedenja in
kulturno obnašanje pri jedi (2x), izdelava plakatov o bontonu
- utrjevanje šolskih vrednot
- dežurstvo učiteljev pri malici (5x)
- spremljanje in nadzor učencev pri posameznih obrokih (2x)
- postavljanje razrednih pravil in pravil v podaljšanem bivanju
- aktivno vključevanje otrok pri pripravi pravil kulturnega prehranjevanja
(2x)
- spodbujanje s strani učiteljev
- obiski ravnateljice v razredu, pri malici
- skupno prehranjevanje učiteljev in otrok (4x)
- izdelava pogrinjkov ob Slovenskem tradicionalnem zajtrku (2x)
- kvalitetno sestavljeni jedilniki
- primerna postrežba
- odnos kuharskega osebja do otrok
- spodbuda k primernemu obnašanju in pravilni uporabi jedilnega pribora
(4x)
- uporaba jedilnega pribora v prvem razredu
- primeren jedilni pribor (porcelan, pladnji)

Osnovna šola z vrtcem
- ozaveščanje, kulturno prehranjevanje (2x)
- razgovori
- vzgled
- teoretično in praktično podajanje vsebin pri
podaljšanem bivanju, urah gospodinjstva, pri
razrednih urah
- praktične vaje
- predavanja
- ogled video filmov
- pravila obnašanja
- poučevanje o prehranskem bontonu in nadzor
nad tem
- skupno prehranjevanje učencev in učiteljev v
jedilnici
- dežurni učitelji v jedilnici
- dosledno dežurstvo v jedilnici (2x)
- spodbuda h kulturnemu prehranjevanju
- uporaba merilca hrupa (semaforja) v jedilnici)
- spodbujanje kuharic
- plakati
- delavnica za učence in starše v 6. razredih
- krajša obvestila po šolskem ozvočenju 2
- opis obnašanja na spletni strani
- solatni bife
- ločevanje posode
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-

Način
spodbujanja
zaposlenih
k
oblikovanju
pozitivnega
zgleda zdravega
načina
prehranjevanja

-

urejenost mize
vaje z Montessori dejavnostmi
opozorilne table-piktogrami (2x)
delavnice in predavanja za učence
kulturno razdeljevanje
pomoč pri razdeljevanju hrane v času kosila podaljšanega bivanja
skrb za higieno pred obrokom in po njem (3x)
navajanje na pospravljanje
uživanje hrane izključno v jedilnici
estetsko urejena jedilnica
delavnice
ločevanje odpadkov, razvrščanje odpadkov, pomoč v kuhinji (2x)
za pravilno ločevanje ostankov hrane in odpadkov skrbita poleg
kuharice dva dežurna učenca
spremljanje količine odpadkov
sodelovanje vseh učiteljev na šolskih aktivnostih, predstavitev na
pedagoških konferencah
pogovor in spodbude na pedagoških konferencah, predavanjih
sodelovanje nekaterih učiteljev z društvom podeželskih žena
prisotnost učiteljev na predavanjih in seminarjih o zdravi prehrani in
načinih prehranjevanja
s pogovorom o pomenu zgleda, o načinu, s katerim bi dosegli
zastavljene cilje, z iskanjem ustreznih aktivnosti in rešitev
učitelji imajo na voljo sveže sadje (2x) in zelenjavo, polnozrnat kruh, na
sestankih vodo
košarica sadja za zaposlene(2x)
ponudba malice za zaposlene, možnost izbire šolske malice
predstavitev teme povezane s prehrano, povzetki projektov povezanih
s prehrano na sestankih učiteljskega zbora
učitelji se vsakoletno udeležijo izobraževanja o dietah, kjer pridobijo
znanja za ravnanje v primerih hudih alergijskih reakcij
prisotnost učiteljev na predavanjih s področja prehrane
organizirana toplo-hladna malica

-

prisotnost med šolskimi obroki
predavanja, izobraževanja (3x)
razgovori, pogovori na delovnih srečanjih
neformalni razgovori med zaposlenimi,
ponudba čim bolj zdravih malic za zaposlene
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-

Način
spodbujanja
zaposlenih
k
oblikovanju
pozitivnega
zgleda
pri
izvajanju telesne
dejavnosti
za
krepitev zdravja

-

zdravi prigrizki in napitki v zbornici in med učiteljskimi konferencami
prehranjevanje učiteljev skupaj z učenci (2x)
sodelovanje učiteljev pri razdeljevanju šolske malice in kosil
predstavitev dobaviteljev lokalne hrane
vključevanje pri izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka in sheme
šolskega sadja, šolski parlament
organizacija terminov za zaposlene v športni dvorani-aktivno
sodelovanje na športnih dneh
vključevanje v dneve dejavnosti, v projekte in tekmovanja
z izobraževanji na temo izrednega pomena telesna dejavnosti za
zdravje in razvoj vsakega posameznika
z vključevanjem v aktivnosti vezane na telesno dejavnost
Zdravje na delovnem mestu-seminarji (2x), športna vadba za zaposlene
zaključne konference na terenu
popusti za popoldanske aktivnosti
predavanje (Stres na delovnem mestu)
vključevanje v rekreativne pohode, tek maraton, tek trojk
z možnostjo vključevanja telesne vadbe za učitelje (2x)
s posredovanjem ustreznih virov
urejenost na delovnem mestu
ponudba joge za učitelje, učence in starše, ekip šolske odbojke
organizirane dejavnosti-kolesarjenje bowling, pohod, izlet, možnost
fitnesa v šolski telovadnici
možnost udeležbe v telovadnici v večernih urah
Minutka za zdravje med konferenco
skupni tek z učenci
možnost različnega gibanja v večernih urah
sodelovanje učiteljev v jutranjem nogometu v okviru jutranjega varstva,
v športnih tekmovanj in srečanj z učenci
rekreacija (2x), športne igre, kolesarjenje (2x)
druženje treh generacij-pohod, šport, športna tekmovanja–učenci,
starši
projekt FIT4 KID

-

-

-

redno izvajanje gibalnih vaj na tedenskih
jutranjih konferencah-rekreacija za zaposlene
organizirana vadba za zaposlene v
popoldanskem času v telovadnici (2x)
spodbujanje sodelovanja v različnih sekcijah
športnega društva
organizacija različnih športnih aktivnost za
zaposlene-joga,
badminton,
odbojka,
pohodništvo
planinski pohodi
organizirani seminarji s področja športa,
sproščanja, premagovanja stresa, s športnimi
dejavnostmi, v katere je vključen celoten
kolektiv
organizacija ekskurzij, pohodov, tekmovanj na
področju rekreacije in športa
pogovori na delovnih srečanjih
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-

Način spodbude
prehranske
ozaveščenosti
staršev

-

rekreacija med zimskim časom za zaposlene (2x)
vključevanje v projekte in dneve dejavnosti
priložnostne tekme med učenci in učitelji
pozitiven zgled športnih pedagogov in učiteljev na udeležbi na
maratonu, ekskurziji in na drugih srečanjih za učitelje-odbojka na mivki,
bowling, balinanje
planinski izleti in pohodi (3x)
organizacija Pilatesa, odbojke za moške in ženske
izvajanje celoletnega plesnega tečaja za zaposlene
sindikalna tekmovanja, tekmovanja med zavodi
zaposleni so vabljeni na pohode, v planinske skupine
predavanja za starše o zdravi prehrani (3x)
predavanja in kuharske delavnice v okviru projekta Zdravko
tematski roditeljski sestanki (2x)
individualni razgovori
starši in stari starši so vabljeni na kuharske delavnice priprave jedi iz
jabolk in jabolčnega kisa v okviru projekta Življenje brez meja
predstavitev na lokalnem radiu v otroški oddaji
obveščanje na roditeljskih sestankih, govorilnih urah (5x)
predstavitev vsebin na spletni strani šole (2x)
članki v šolskem glasilu
predstavitev na panoju v jedilnici,
seznanitev z jedilniki na spletni strani šole (2x)
obvestila otrokom pri pouku
vključenost staršev v Komisijo za šolsko prehrano
obveščanje na Svetu staršev
vprašalnik o zadovoljstvu s šolsko prehrano (2x)
z analizo vprašalnika o zadovoljstvu in pogovorom
z analizo vprašalnika, kako zmanjšati količine odpadne hrane
predavanje s področja prehrane s strani zunanjih strokovnjakov
sodelovanje organizatorja prehrane na roditeljskih sestankih
poročilo vodje prehrane o smernicah prehrane predstavnikom sveta
staršev

-

delavnica za učence in starše v 6. razredu
seznanitev
na
sestankih,
srečanjih,
obveščanje o izvedenih dejavnostih (3x)
preko spletne strani
predavanja, razgovori
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-

preko aktivnosti Zdrave šole-plakati, preko spleta, jedilnikov
s promocijo uživanja svežega sadja in zelenjave na dnevu odprtih vrat
(v okviru projekta Shema šolskega sadja in zelenjave)
vključevanje v zeliščarski krožek
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Priloga 2: Vključene dejavnosti s področja prehrane in telesne dejavnosti v letni delovni načrt vzgojno-izobraževalnih zavodov in
načrtovane aktivnosti v organizaciji in ponudbi šolske prehrane v šolskem letu 2015/2016
Dejavnost
Vrsta dejavnosti
s
področja
prehrane, ki so
bile v šolskem
letu
2015/2016
vključene v letni
delovni načrt

Osnovna šola
- naravoslovni dan (Zdrava prehrana mladostnika, Zdrave navade za
zdravo življenje, Kaj storim vsak dan za svoje zdravje, Zdrava prehrana,
Zeleni ponedeljek, Zelišča, Zdravilne rastline, Zdrava prehrana in
gibanje, Ekskurzija v pekarno, ipd.) (7x)
- izvedba tehniških dni, ki vključujejo dejavnosti s področja prehrane
- tekmovanje o poznavanju sladkorne bolezni (3x)
- tekmovanje Skrb za čiste zobe
- tekmovanje za zlato kuhalnico (3x)
- Kuhna pa to
- obeležitev Svetovnega dneva hrane (2x)
- projekt Zdravko
- eko dan (Zdrav življenjski slog)
- zdrav zajtrk
- predavanja (Zdrav način življenja, Pomen medu v prehrani, Zdrava
prehrana)
- predavanja in zdravstveno-vzgojne delavnice na sistematskih pregledih
(Zdrava prehrana, Vzgoja za zdravje v osnovni šoli) (3x)
- vsebine s področja zdravega in kulturnega prehranjevanja v okviru
razrednih ur
- kulturno prehranjevanje in zmanjšanje hrupa v šolskih prostorih,
predvsem v jedilnici
- izbirni predmeti v 3. triletju-Sodobna priprava hrane, Načini
prehranjevanja (2x)
- zdravstveno-vzgojne delavnice (Zdrav zajtrk, Kako naj izbiram zdrava
živila, Motnje hranjenja)
- ozaveščanje in izobraževanje o sadjarstvu
- vzgoja sadik
- obeleženje svetovnega dneva hrane, zdravja, vode (2x)
- razgovori o pomenu uživanja živil iz vseh skupin prehranske piramide

Osnovna šola z vrtcem
- Svetovni dan hrane (2x)
- Slovenski tradicionalni zajtrk (7x)
- Shema šolskega sadja (4x)
- Tekmovanje Zlata kuhalnica
- anketa zadovoljstva s šolsko prehrano (3x)
- 1x mesečna razredna izbira jedilnika
- bio-jedilnik
- izbirna malica
- dnevi dejavnosti 3: naravoslovni dan (od zrna
do kruha, Vrtnarimo, kuharske delavnice,
Malica malo drugače, plakati, delavnica za
učence in starše Zdrava in uravnotežena
prehrana za razvoj šolarja)
- spodbujanje kulture prehranjevanja in
zdravega načina prehranjevanja
- zdravstvena vzgoja v okviru razrednih ur
(Kako skrbim za svoje zdravje, Zdrava
prehrana)
- zobozdravstvena vzgoja s poudarkom na
zdravi prehrani
- vključevanje ekoloških in lokalno pridelanih
živil (2x)
- skrb za diete in prehranske težave otrok
- opravila v šolskem sadovnjaku
- vključevanje novih dobaviteljev
- zmanjšanje uporabe rdečega mesa
- ozaveščanje učencev, zaposlenih in staršev o
dejavnostih s področja zdrave prehrane
- zmanjševanje sladkorja v šolski prehrani
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-

-

razgovori o pomenu higiene
roditeljski sestanki, pedagoške konference
šolska malica (Tradicionalni slovenski zajtrk (13x), zdrava prehrana
otrok v sodelovanju z zdravstvenim domom)
dan Slovenske hrane (2x)
seznanjanje o šolski prehrani, novostih, spremembah, predlogih
spodbuda k uživanju sadja in zelenjave (2x), k uživanju manj maščob in
soli, k uživanju zajtrka, manj sladkanih čajev, zmanjšanje uporabe
sladkorja
načrtovanje jedilnika v skladu s prehranskimi smernicami
skrb za uživanje tekočine-predvsem vode
spodbuda z različnimi aktivnostmi in degustacijami pri uvajanju novih
jedi
razstave na temo Sadnega mozaika
ozaveščanje zdravega načina življenja
Srček bim bam
kuharske delavnice Otroški bazar
kuharski krožki
kuharski tečaj za pripravo zdravih obrokov za kuharsko osebje
sprememba in povečana uporaba konvektomata
uporaba bidonov za hidracijo
kuharski projekt-razvijanje kuharskih spodobnosti in ozaveščanje o
zdravi prehrani
eko vrt-sajenje, urejanje in skrb za šolski vrtiček, skrb za zeliščni vrt (4),
dejavnosti iz vsebin eko-šole
ogled zeliščnega vrta
skrb za visoko gredo
Zdrava šola-ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane (2x)
Shema šolskega sadja in zelenjave (11x)
Projekt Jabolko
Unesco projekt Kapljice življenja
Kapljice vode
Košarica sadja

-

-

urejanje
jedilnice-srečanja
razrednih
predstavnikov zdrave šole
zmanjševanje in ločevanje odpadkov v šolski
kuhinji
izobraževanje v okviru študijske skupine za
gospodinjstvo in šolsko prehrano
sodelovanje v mreži zdravih šol
naravoslovni dnevi (Skrb za zdravo življenje,
rastline za prehrano in zdravje, pogrinjki in
prehrana ob slovesni prireditvi, brezmesni dan
v tednu, mlečni torek, ipd.)
skrb za zadostno hidracijo
odstranjevanje konzervansov iz šolske
prehrane
dan slovenske hrane
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Vrsta dejavnosti
s
področja
telesne
dejavnosti, ki so
bile v šolskem
letu
2015/2016
vključene v letni
delovni načrt

-

Pijemo vodo-spodbujanje in navajanje na pitje pitne vode (2x)
skupina za prehrano
zdravo in kulturno prehranjevanje
dežurstvo pri prehranskih obrokih
kultura prehranjevanja z vzgledom
obiski kmetije (3x)
obisk čebelarja na šoli
medgeneracijsko sodelovanje in učenje
ločevanje odpadkov
sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
pomen kmetijske dejavnosti za okolje
vključevanje lokalno pridelane hrane
pomen čebelarstva za kmetijsko pridelavo
trud, da bi otroci sprejeli zdrav način prehranjevanja
dnevi dejavnosti (4x)
dejavnosti v okviru vsebin pouka (2x)
izvedba naravoslovnih in tehničnih dni, ki vključujejo dejavnosti s
področja prehrane
šola v naravi
sodelovanje organizatorja šolske prehrane in šolske skupnosti pri
sestavi jedilnika
sestanki predstavnikov oddelkov z organizatorjem prehrane
anketa o zadovoljstvu
komisija za prehrano
Zdrav življenjski slog (7x)
Projekt Simbioza giba (2x)
Zlati sonček (5x)
Krpan (5x)
Šport za sprostitev
Izbirni predmet-Šport in šport za zdravje, Šport za sprostitev, Izbrani
šport (3x)
Naj športnica projekt
Z gibanjem do zdravja

-

Zdrav življenjski slog (2x)
Minuta za zdravje
projekt Simbioza giba
projekt Zlati sonček (2x)
projekt Krpan
Dan z invalidom
interesne dejavnosti (ples, športne igre,
plavalni tečaj (2x), odbojka (4x), tečaj vožnje
s kolesom,
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Gibanje za zdravje
Vesele počitnice
Šport špas (2x)
Status športnika
Projekt Zdravko
dodatne ure športa
ŠV karton
MP FIT Slovenija-peš v šolo, dan brez TV in računalnika
Svetovni dan srca-test hoje
Svetovni dan hrane
Svetovni dan boja proti revščini
Svetovni dan zdravja
Svetovni dan podnebnih sprememb
športni dnevi (4x) – plavanje, pohodi, atletika, ipd.
Test hitre hoje
športni krožki
tehniški dan (Dan brez avtomobila, Evakuacija, S kolesom v šolo, ipd.)
športne interesne dejavnosti (4x)
športne aktivnosti v šolah v naravi
plavalni tečaj
kolesarski izpit
letna in zimska šola v naravi (3x)
športna tekmovanja »(Tekmovanje mladih kolesarjev, Mladina in gore,
ipd.) (5x)
športne prireditve in dejavnosti
izvenšolska bivanja s športnimi vsebinami
tečaj reševanja iz vode
Unesco šola-Unesco tek
FIT pedagogika
Dan s posebno vsebino
Tek podnebne solidarnosti (9x)
Zdrava šola

-

športni dnevi (2x)
športna tekmovanja
izbirni predmeti športa (2x)
športni krožki (3x)
predstavitev Tee-bal
FIT4KID
FITKOBACAJ
vadbe juda in nogometa
plesni krožki (2x)
sodelovanje s športnimi klubi in društvi
športne šole v naravi (2x)
dnevi dejavnosti: športni dnevi, delavnice
(Sobotna šola, šolska športna tekmovanja,
planinski krožek, minuta za zdravje, šola v
naravi, tečaji plavanja, predavanje o
zdravstveni vzgoji) pohodništvo, planinstvo
(2x)
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Vrsta sprememb
v organizaciji in

-

DK nogometna šola-mednarodni projekt razvijanja nogometnih
spretnosti
varno smučanje z upoštevanjem 10 FIS pravil
prometna vzgoja-praktični izpit za vožnjo s kolesom
spodbujanje uporabe javnega prevoza
Evropski teden mobilnosti-spodbujanje alternativnih oblik
Prometna kača-pridi v šolo na okolju prijazen način
dodatni športni oddelek v 1. triletju (rolanje, plavanje, smučanje)
oddelki z razširjenim programom športa
obvezni predmeti s področja športa
izbirni predmeti (ples, šport za zdravje, šolski plesni festival) (2x)
neobvezni izbirni predmeti
pohodništvo z dedki in babicami
plavalni tečaj
dodatne ure športa (3x)
organizirane aktivnosti med glavnim odmorom-ples v vrstah, skakanje
s kolebnico
različne interesne dejavnosti-igre z šolo, rokomet, športno srečanje s
sosednjimi šolami, polurno gibanje, igre na prostem, folklorna skupina,
nogomet, mini in mala odbojka, ...ipd. (4x)
raziskovanje iger naših babic in dedkov v času OPB
teden jadranja, teden veslanja, tabori, kolonije, planinci
aktivni dnevi-spodbujanje športnih aktivnosti
gibalne urice za najmlajše
orientacijski pohod-povezava z orientacijskim klubom
rekreativni odmor
Mitjev memorial-športno druženje učencev, zaposlenih in staršev
dnevi dejavnosti
dan druženja in gibanja s promocijo zdravega življenjskega sloga
sodelovanje z zunanjimi institucijami-ljudska univerza, zdravstveni dom,
policijska postaja, planinsko društvo
uvedba solatnega bifeja
razširjanje ponudbe solat pri kosilu

-

delna prilagoditev jedilnikov okolju in želji
otrok (analize zadovoljstva)
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ponudbi šolske
prehrane
v
šolskem
letu
2015/2016

-

-

-

uvedba spletne prijave in odjave na kosilo
širjenje lokalne ponudbe izdelkov
nadaljnje spremembe jedilnikov-zmanjšanje odsvetovanih živil,
povečanje ponudbe polnovrednih žit in različnih kaš, zmanjševanje
sladkorja v čaju in napitkih
večja ponudba zelenjave in sadja pri vseh obrokih
priprava namazov s strani kuharja
ukinitev lastne kuhinje
več eko živil (3x), večja ponudba lokalnega porekla (3x), predvsem
sadja in zelenjave (2x), več polnozrnatih živil, več ribjih jedi, manj soli
(2x)
pitje 100% sokov, brez ojačevalcev okusa (2x)
premik malice na kasnejši čas, z namenom spodbude učencev prvih
razredov k zajtrku
ponudba bio-kruha in izdelkov ob petkih
naročilo kruha iz krušne peči (2x)
eko kruh, različne vrste kruha
uvedba novih jedi
izdelan je bil protokol vnosa živil iz šolskega zelenjavnega vrta in njive
ter uporaba lastno pridelane hrane v šolski kuhinji
uvedba ekološkega in brezmesnega dneva (3x)
ponudba vode pri kosilu in v šoli (3x)
ponudba celodnevnega jedilnika iz ekoloških živil
ukinitev ponudbe sokov-učencem je na voljo le voda ali nesladkan čaj
uvajanje nesladkanih čajev (3x)
ponudba sadja za popoldansko malico
nezmožnost uvrščanja mleka v jedilnik ob ponedeljkih in torkih-zaradi
dostave živil
tedenski obroki brez mesa
več pripravljenih zdravih namazov, več lokalno pridelanega sadja in
zelenjave, več ribjih jedi in kaš, jedi po predlogu učencev (v okviru
smernic zdrave prehrane)

-

-

dopolnitev jedilnikov z alergenimi sestavinami
sprememba nekaterih dobaviteljev hrane s
težnjo po povezanosti z lokalnimi pridelovalci
(2x)
vnos večjih količin lokalno pridelane hrane in
več novih jedi
podaljšanje časa za malico
ostanek sadja od malice ponudijo v
rekreativnem odmoru
posodobitev pravil obnašanja pri kosilu
(vzgojni načrt)
uvajanje novih živil
zmanjšanje ponudbe sladkih živil
povečanje ponudbe polnozrnatih živil ter ribjih
jedi
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učenec mora vzeti celotno kosilo z namenom zaužitja količinsko in
hranilno uravnoteženega obroka
izvedba novega javnega razpisa, zamenjava nekaterih dobaviteljev
vključevanje učencev druge triade v prehransko komisijo
spremljanje količine odpadne hrane pri šolski malici in kosilu
s pomočjo petih različnih metod zmanjševanje odpadne hrane
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