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Z ocenami od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma 
drži) ovrednotite naslednje trditve. (n = 173)



Z ocenami od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma 
drži) ovrednotite naslednje trditve. (n = 170) 



Z ocenami od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma 
drži) ovrednotite naslednje trditve. (n = 170)



Z ocenami od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma 
drži) ovrednotite naslednje trditve. (n = 170)



Z ocenami od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma 
drži) ovrednotite naslednje trditve. (n = 169)



Razrednega predstavni-ka/-co staršev bi bilo 
potrebno zamenjati. (n = 170)



Koliko šoloobveznih otrok imate? (n = 169)



V kateri razred naše OŠ hodi vaš otrok, oziroma vaši otroci? 
(n = 163)



Kakšna je vaša vloga v družini? (n = 165) 



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

Najpogostejši odgovori:
 Učitelje, ki kvalitetno in predano opravljajo svoje delo in so zelo srčni
 Prizadevnost razrednikov
 Prijaznost tehničnega osebja
 Ustrezne domače naloge po vsebini in količini v 1. razredu
 Odzivnost in prijaznost (določenih) razrednikov
 Šolsko svetovalno službo
 Izposoja učbenikov je super
 Za varnost otrok je dobro poskrbljeno
 Sodelovanje šole in staršev
 Obšolske dejavnosti so dobro izvajane, veliko zanimivih interesnih dejavnosti
 Prireditve za starše in organizacijo naravoslovnih, kulturnih in športnih dni
 Zelo smo zadovoljni z delom učiteljskega zbora in ravnateljice
 Angažma v smeri zdravja in čustvovanja otrok
 Trud za branje in bralno kulturo …



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

Najpogostejši odgovori:
 Možnost elektronskega komuniciranja (boljša obveščenost preko e-Asistenta, 

predvsem npr. zapisovanje domačih nalog …)
 Bolj oseben pristop nekaterih učiteljev do posameznih učencev
 Spodbujati miselnost, da je dopolnilni pouk namenjen vsem učencem
 Uvesti večji nadzor nad izvajanjem brezplačnih izvenšolskih dejavnosti
 Preveč domačih nalog, ki jih otroci prinašajo domov
 Da se v OPB-ju učenci ne bi delili
 Narediti revizijo med delovnimi zvezki (ob koncu šolskega leta so premalo izpolnjeni 

…)
 Od učencev in odraslih na šoli zahtevati okolju prijazno ravnanje
 Uvesti šolske plese s šolskim bendom
 Več šol v naravi
 Bolj umirjen tempo pri učenju
 Več prireditev, več združevanja učencev
 Preverjanje strokovnosti učiteljev
 Poiskati možnosti za cenejše šole v naravi
 Več igre zunaj, manj plačljivih dni dejavnosti
 Več poudarka na medosebnih odnosih med učenci



Pripravila: šolska svetovalna služba, september 2018
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