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Z ocenami od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma 
drži) ovrednotite naslednje trditve. (n =214)
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Razrednega predstavni-ka/-co staršev bi bilo 
potrebno zamenjati.



Koliko otrok imate?



Koliko jih je šoloobveznih?



V kateri razred naše OŠ hodi vaš otrok, oziroma vaši otroci? 



Vaš položaj v družini: 



Kaj bi želeli v zvezi z delom šole še posebej pohvaliti?

Najpogostejši odgovori:
- Trud, prijaznost in angažma učiteljev, ki otroke spodbujajo k delu in se zato v šoli 

dobro počutijo
- Učitelje, ki otroke dobro in predano učijo
- Odzivnost in prijaznost (določenih) razrednikov
- Varnost
- Dobra komunikacija med učitelji in starši
- Vzgojo za mirno reševanje sporo
- Da se pozornost namenja temu, da so otroci čim več zunaj in se gibljejo
- Pester nabor interesnih dejavnosti
- Delo svetovalne službe 
- Spodbujanje dobrodelnosti  
- Šolsko prehrano
- Učitelje in vodstvo šole, saj se čudi, da je v ospredju dobrobit otrok …



Kaj bi morali po vašem mnenju na šoli v prihodnje nujno spremeniti, 
izboljšati, uvesti?

Najpogostejši odgovori:
- Možnost elektronskega komuniciranja 
- Organizirati več predavanj za starše
- Zagotoviti več parkirnih mest za obiskovalce oz. starše
- Graditi na odnosu nekaterih učiteljev do učencev
- Večja dostopnost učiteljev preko elektronske pošte
- Večja razpoložljivost učiteljev tudi v popoldanskem času
- Več povezovanja s starši
- Boljši nadzor v šoli, zagotoviti boljšo varnost otrok
- Delati na tem, da se otrokom zagotovi manj stresno šolsko okolje
- Več športnih dni, šol v naravi
- Narediti pregled nad naročenimi in dejansko uporabljenimi delovnimi zvezki
- Delati na še boljši komunikaciji med učitelji, učenci in starši
- Da bi bilo čim več šolskega dela opravljenega že v šoli
- Več pomoči otrokom, ki jo potrebujejo pri učenju …



Kaj bi morali po vašem mnenju na šoli v prihodnje nujno spremeniti, 
izboljšati, uvesti?

Najpogostejši odgovori:
- Možnost elektronskega komuniciranja 
- Več poudarka na medosebnih odnosih med vrstniki, vrednotam …
- Popoln nadzor nad vedenjem otrok : zaupati otrokom, da tudi sami rešujejo spore
- Večja razpoložljivost učiteljev tudi v popoldanskem času
- Da bi starši lahko prosto pristopili do učiteljev
- Dodelati sistem prevzema otrok po pouku
- Preveč domačih nalog in posledična preobremenjenost otrok – otroci pogosto nimajo 

časa, da bi se popoldne ukvarjali s stvarmi v katerih so dobri in jih veselijo
- Graditi pozitivne odnose med učitelji in učenci
- Spremeniti pristop dela z nadarjenimi
- Več ekološke in lokalne hrane
- Organizirati več predavanj za starše
- Zagotoviti več parkirnih mest za obiskovalce oz. starše
- Videti dobro v otrocih in jih pohvaliti
- Zmanjšati število otrok v oddelkih



Pripravila: šolska svetovalna služba, september 2017
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