
ŠOLSKA SHEMA 2021/22

ODGOVORI RESPONDENTA

Pozdravljeni,z izpolnjevanjemNAČRTA IZVEDBE šolske shemepričnete tako, da kliknite naNasled-

nja stran.

Vrsta vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljevanju VIZ):

Osnovna šola

Podatki o vzgojno-izobraževalnem zavodu:

Naziv:: OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

Naslov:: Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer

Telefon:: 02 58 44 670

E-naslov:: tajnistvo@o-cezanjevci.si

Matična številka:: 5084628

Šifra šole:: 217

E-naslov koordinatorja Šolske sheme:

jasna.lampreht@o-cezanjevci.si

VIZ je:

na podeželju

Število učencev v zavodu ali šoli, vključno s podružnicami (učenci v zavodu pomeni vse otroke

in mladostnike, ki so vključeni v zavod):

145

Kaj boste v šolski shemi v tem šolskem letu razdeljevali?

oboje, sadje/zelenjavo ter mleko/mlečne izdelke

Nakakšennačinboste SADJE/ZELENJAVO in/aliMLEKO/MLEČNE IZDELKEnajpogosteje vključili?

kot ponudbo, ki dopolnjuje redni jedilnik
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Kako pogosto boste SADJE oz. ZELENJAVO ponudili učencem?

2-3x na mesec

Kako pogosto boste ponudili ZELENJAVO (ali samo zelenjavo ali zelenjavo in sadje skupaj)?

drugo, prosimo napišite: odvisno od dobaviteljev

Kdaj, v katerih delih dneva boste najpogosteje nudili SADJE oz. ZELENJAVO?

med odmori

Kje boste najpogosteje delili SADJE oz. ZELENJAVO?

v razredu

Kako pogosto boste MLEKO/MLEČNE IZDELKE ponudili učencem?

2-3x na mesec

Kako pogosto boste od tega ponudili mlečne izdelke?

1x na mesec ali redkeje

Kdaj, v katerih delih dneva boste najpogosteje nudili MLEKO/MLEČNE IZDELKE?

drugo, prosimo napišite: različno, zaradi covid ukrepov

Vaš namen in cilji, ki jih želite doseči pri vključitvi v šolsko shemo:

Možnih je več odgovorov.

izobraževanje/ozaveščanje o zdravem prehranjevanju,

izboljšanje prehranskih navad učencev,

možnost delitve vsem učencem, tudi socialno šibkejšim,

spoznavanje različnih načinov pridelave (konvencionalno, ekološko. . . ),

spodbujanje pozitivnega odnosa do hrane, narave in okolja,

kultura uživanja obrokov,

higiensko ravnanje z živili,
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preprečevanje debelosti in prekomerne telesne teže ter kronično nenalezljivih bolezni,

podpora lokalni nabavi možnost nabave več lokalne hrane,

promocija lokalnih pridelkov in izdelkov

Katere IZOBRAŽEVALNE in PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI za učence, delavce VIZ in starše načr-

tujete?

Možnih je več odgovorov.

predstavitev ukrepa šolska shema (npr. učiteljem, staršem),

predavanja o zdravem prehranjevanju s poudarkom na sadju/zelenjavi,

predavanja o zdravem prehranjevanju s poudarkom na mleku/mlečnih izdelkih,

izdelava plakatov, panojev, risb ipd. na temo sadja/zelenjave,

izdelava plakatov, panojev, risb ipd. na temomleka/mlečnih izdelkov,

vključitev vsebin sadja/zelenjave in/ali mleka/mlečni izdelkov v konceptmedpredmetne povezave,

informiranje o aktivnostih šolske sheme na šolskem radiu, šolskem portalu, šolskem glasilu ipd.,

informiranje o aktivnostih šolske sheme v lokalnemmediju (npr. občinskem glasilu, radijskih odd-

ajah, šolskem časopisu, lokalni TV),

dan dejavnosti na temo zdrave prehrane,

povezanost vsebin s konceptom Zdrave šole in z drugimi projekti,

opremljanje jedilnic, učilnic in drugih prostorov ter oglasne deske na temo sadja/zelenjave in/ali

mleka/mlečnih izdelkov,

šolski natečaj za učence na temo šolske sheme (npr. najboljši plakat, slogan, izdelek)

V kateri sistemsko organiziran spremljevalni ukrep se nameravate vključiti v tem šolskem

letu?

Možnih je več odgovorov

ne nameravamo se vključiti v noben spremljevalni ukrep

Na kakšen način boste vključevali pridelovalce/dobavitelje v izobraževalne dejavnosti?

Možnih je več odgovorov

obiskpri pridelovalcu/predelovalcu sadja/zelenjave/mleka (npr. ogledkmetije, sadovnjaka,mlekarne,

sirarne, tržnice itd., obisk čebelarja) ,

objava članka o sodelovanju s pridelovalci/predelovalci v šolskem glasilu, na spletni strani, šolskem
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radiu

Kakšne prednosti vidite v sodelovanju z lokalnimi pridelovalci/dobavitelji?

Prosimo, napišite:

Prednosti: kvalitetnejši izdelki, podpora lokalnim predelovalcem

Alimenite, daboste lahkoobupoštevanjuhigienskihpriporočil za izvajanje pouka vOŠnemoteno

izvajali ukrep Šolska shema?

da

S katerimi deli higienskih priporočil pričakujete, da boste imeli težave pri izvajanju Šolske

sheme?

Prosimo, na kratko opišite.

ne moremo izvajati kuharskih delavnici in predstavitev lokalnih predelovalcev, težave pri razdelje-

vanju mleka in mlečnih izdelkov

Kaj bi nam želeli še sporočiti glede izvajanja Šolske sheme?

Težave z iskanjem dobaviteljev (pozeba, oddaljenost regije, ni ponudnikov različnih vrst sadja in

zelenjave). Veliko lažje bi bilo, če bi ponudniki na šole poslali ponudbe in bi se šole nato odločile.
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