
ANALIZA ANKETE- 118 oddanih 

 

1. Kako ocenjujete posamezna področja na naši šoli? Pri vsakemu področju označite v 

tabeli eno trditev: tisto, s katero se najbolj strinjate.  

 

 

posamezno področje- 1. triletje  

49 anket-  

48% vseh staršev otrok 1.tr. 

ne poznam 

dovolj 

nisem 

zadovoljen 

zadovoljen zelo 

sem 

zado

volje

n 

Skup

aj 

Z+Z

Z 

splošna klima na šoli 11 1 34 3 37 

pomoč šole pri morebitnih težavah 20 6 18 5 23 
reševanje konfliktov med učenci 22 8 15 4 19 

preventivne dejavnosti pri vzgojnem 

delovanju šole (delavnice za otroke, 

predavanja…) 

8 1 29 12 41 

varnost otrok v šoli  3 4 20 22 42 

ukrepanje ob kršitvah šolskih pravil 32 2 14 1 15 

dostopnost učiteljev (govorilne ure) / 3 23 22 45 

vsebina roditeljskih sestankov (predavanja 

za starše) 

/ 6 29 13 42 

odnos učiteljev do učencev pri pouku 8 / 22 19 41 

seznanitev s kriteriji ocenjevanja (na 

spletni strani šole) 

11 4 22 12 34 

avtoriteta učiteljev 5 7 24 13 37 

spoštovanje učenčeve osebnosti 9 4 27 9 36 

upoštevanje drugačnosti pri pouku 22 2 18 7 25 

delo z učenci s posebnimi potrebami pri 

pouku 

41 2 5 1 6 

delo z učenci s posebnimi potrebami izven 

pouka- dodatna strokovna pomoč 

39 / 4 6 10 

disciplina na šoli 10 9 26 4 30 

delovno vzdušje v razredu 8 1 22 18 40 

delo v podaljšanem bivanju 6 9 21 13 34 

ponudba interesnih dejavnosti 2 7 30 10 40 

šolske prireditve 3 4 26 16 42 

šolska spletna stran 2 3 31 13 44 
sodelovanje s krajem 5 2 32 10 42 

šolska prehrana 3 9 24 13 37 

drugo: / / / /  

 

 

posamezno področje- 2. triletje 

50 anket-  

50% vseh staršev otrok 2. tril. 

ne poznam 

dovolj 

nisem 

zadovoljen 

zadovoljen zelo 

sem 

zado

volje

n 

Skup

aj 

Z+Z

Z 

splošna klima na šoli 8 1 33 8 41 

pomoč šole pri morebitnih težavah 15 2 20 13 33 
reševanje konfliktov med učenci 11 5 27 7 34 

preventivne dejavnosti pri vzgojnem 

delovanju šole (delavnice za otroke, 

predavanja…) 

3 5 28 14 42 



varnost otrok v šoli  1 1 31 17 48 

ukrepanje ob kršitvah šolskih pravil 19 4 25 2 27 

dostopnost učiteljev (govorilne ure) 2 2 21 25 46 

vsebina roditeljskih sestankov (predavanja 

za starše) 

3 5 30 12 42 

odnos učiteljev do učencev pri pouku 6 / 26 18 44 

seznanitev s kriteriji ocenjevanja (na 

spletni strani šole) 

5 1 38 6 44 

avtoriteta učiteljev 4 9 31 6 37 

spoštovanje učenčeve osebnosti 4 2 32 12 44 

upoštevanje drugačnosti pri pouku 21 1 21 7 28 

delo z učenci s posebnimi potrebami pri 

pouku 

42 1 4 3 7 

delo z učenci s posebnimi potrebami izven 

pouka- dodatna strokovna pomoč 

42 1 6 1 7 

disciplina na šoli 3 10 32 5 37 

delovno vzdušje v razredu 7 3 27 13 40 

delo v podaljšanem bivanju 17 4 21 8 29 

ponudba interesnih dejavnosti 3 13 22 12 34 

šolske prireditve 3 6 26 15 41 

šolska spletna stran 1 / 32 17 49 
sodelovanje s krajem 8 2 29 11 40 

šolska prehrana 1 10 25 14 39 

drugo: preveč domačih nalog 

pretežka torba 

 1 

1 

   

 

 

 

posamezno področje- 3. triletje 

19 anket-  

28% vseh staršev otrok 3. tr. 

ne poznam 

dovolj 

nisem 

zadovoljen 

zadovoljen zelo 

sem 

zado

volje

n 

Skup

aj 

Z+Z

Z 

splošna klima na šoli 8 2 8 1 9 

pomoč šole pri morebitnih težavah 7 3 5 4 9 
reševanje konfliktov med učenci 6 7 5 1 6 

preventivne dejavnosti pri vzgojnem 

delovanju šole (delavnice za otroke, 

predavanja…) 

3 3 10 3 13 

varnost otrok v šoli  2 2 13 2 15 

ukrepanje ob kršitvah šolskih pravil 7 4 6 2 8 

dostopnost učiteljev (govorilne ure) / 4 7 8 15 

vsebina roditeljskih sestankov (predavanja 

za starše) 

/ 3 13 3 16 

odnos učiteljev do učencev pri pouku 6 2 9 2 11 

seznanitev s kriteriji ocenjevanja (na 

spletni strani šole) 

2 1 11 5 16 

avtoriteta učiteljev 5 6 7 1 8 

spoštovanje učenčeve osebnosti 3 2 11 3 14 

upoštevanje drugačnosti pri pouku 10 1 7 1 8 

delo z učenci s posebnimi potrebami pri 

pouku 

14 1 2 2 4 

delo z učenci s posebnimi potrebami izven 17 1 / 1 1 



pouka- dodatna strokovna pomoč 

disciplina na šoli 3 6 8 2 10 

delovno vzdušje v razredu 5 4 7 3 10 

delo v podaljšanem bivanju 12 / 7 / 7 

ponudba interesnih dejavnosti 1 8 7 3 10 

šolske prireditve 3 3 7 6 13 

šolska spletna stran 1 / 12 6 18 
sodelovanje s krajem 2 2 13 2 15 

šolska prehrana / 10 6 3 9 

drugo:/ / / / /  

 

 

 

 

posamezno področje 

SKUPAJ 

118 anket od 270= 44% vseh staršev 

ne poznam 

dovolj 

nisem 

zadovoljen 

zadovoljen zelo 

sem 

zado

volje

n 

Skup

aj 

Z+Z

Z 

splošna klima na šoli 27 4 75 12 87 

pomoč šole pri morebitnih težavah 42 11 43 22 65 
reševanje konfliktov med učenci 39 20 47 12 59 

preventivne dejavnosti pri vzgojnem 

delovanju šole (delavnice za otroke, 

predavanja…) 

13 9 67 29 96 

varnost otrok v šoli  6 7 64 41 105 

ukrepanje ob kršitvah šolskih pravil 58 10 45 5 50 

dostopnost učiteljev (govorilne ure) 2 9 51 55 106 

vsebina roditeljskih sestankov (predavanja 

za starše) 

3 14 73 28 101 

odnos učiteljev do učencev pri pouku 20 2 57 39 96 

seznanitev s kriteriji ocenjevanja (na 

spletni strani šole) 

18 6 71 23 94 

avtoriteta učiteljev 14 22 62 20 82 

spoštovanje učenčeve osebnosti 16 8 70 24 94 

upoštevanje drugačnosti pri pouku 53 4 46 15 61 

delo z učenci s posebnimi potrebami pri 

pouku 

97 4 11 6 17 

delo z učenci s posebnimi potrebami izven 

pouka- dodatna strokovna pomoč 

98 2 10 8 18 

disciplina na šoli 16 25 66 11 77 

delovno vzdušje v razredu 20 8 56 34 90 

delo v podaljšanem bivanju 35 13 49 21 70 

ponudba interesnih dejavnosti 6 28 59 25 84 

šolske prireditve 9 13 59 37 96 

šolska spletna stran 4 3 75 36 111 
sodelovanje s krajem 15 6 74 23 97 

šolska prehrana 4 29 55 30 85 

drugo:preveč domačih nalog  

pretežka torba 

 1 

1 

   

 

 

 



Najbolj zadovoljni: 

1. Šolska spletna stran 

2. Dostopnost učiteljev (govorilne ure) 

3. Varnost otrok v šoli 

 

Najbolj nezadovoljni: 

1. Šolska prehrana 

2. Ponudba interesnih dejavnosti 

3. Disciplina na šoli 

 

NEZADOVOLJSTVO: 

Šolska prehrana, 29 nezadovoljnih (25%): 

- Enolične dopoldanske malice in kosila.-3x 

- Ne dovolj kakovostna hrana.2x 

- Pogrešajo kakovostne surovine in bolj raznovrstno prehrano, preveč je cvrtih 

palčk, krofov, merendin, ledenih čajev.- 5x 

- Majhne porcije.- 6x 

- Premalo časa za obrok med obrokom in vožnjo.-1x 

- Preslana hrana. 1x 

- Veliko jih ni pri nezadovoljstvu s prehrano ničesar dopisalo.- 12x 

 

Ponudba interesnih dejavnosti (najbolj nezadovoljni 2. in predvsem 3. triletje), 28 

nezadovoljnih, 24% : 

- Ni iger z žogo. 6x 

- Za drugo triletje zelo skromne interesne dejavnosti. 4x 

- V tretjem triletju ni nobene prave izbire. 4x 

- Pogrešam šah, glasbeno ustvarjanje, kuhanje. 2x 

- Slaba izbira, želeli bi ročna dela: klekljanje, pletenje… 1x 

- Kot interesna dejavnost tudi pilates, joga, morda uvesti k športni vzgoji. 1x 

- Veliko jih ni ničesar dopisalo. 11x 

 

Disciplina na šoli (25 ni zadovoljnih- 21%), avoriteta učiteljev (19%): 

- Učitelji nimajo avtoritete, disciplina na šoli je slaba, ni pravega reševanja težav 

problematičnih posameznikov. 8x 

- Preveč je kričanja po hodnikih, tekanja itd. 2x 

- Učitelji ne bi smeli dopustiti, da se jih tika, to zmanjšuje avtoriteto. 1x 

- Ob kršitvi pravil so potrebni bolj učinkoviti ukrepi, večkrat sploh ni ukrepov. 6x 

- Med odmori je slaba disciplina, delavka iz javnih del nesposobna. 3x 

- Prenašanje odgovornosti za red in disciplino na starše. 2x 

- 2 nista ničesar dopisala. 

 

Na odgovore glede učencev s posebnimi potrebami je odgovarjalo malo staršev: 

 

83% je odgovorilo, da področja ne pozna dovolj. 

Odgovarjalo je 21 staršev, od tega so z delom učiteljev pri pouku nezadovoljnih 4 (19%). 

- Učitelji so premalo strokovno podkovani za delo z UPP. Na to temo obstajajo 

seminarji, ki se jih učitelji ne udeležujejo. 1x 

- Več individualnega dela s posameznim otrokom. 1x 

- Premalo posvečanja učiteljev učencem s posebnimi potrebami. 2x 

- Učitelji se ne držijo odločb. 1x 



 

Na odgovore glede podaljšanega bivanja je odgovarjalo 83 staršev od 118.  

 

30% jih je odgovorilo, da področja ne pozna dovolj. 

Od preostalih 83 staršev jih je 13 (16%) odgovorilo, da niso zadovoljni z delom 

podaljšanega bivanja- nezadovoljstvo predvsem v prvem triletju (18% nezadovolj.). 

- V podaljšanem bivanju ni reda in discipline. 1x 

- Učence iz prvega razreda je treba opozoriti, da si nadenejo bunde in kape. V času 

močne burje je bilo nekaj otrok iz 1. razreda brez kap, čeprav so jih imeli s seboj. 

2x 

- Moti me uporaba telefonov v času podaljšanega bivanja, ko so zunaj. 1x 

- Učiteljice v podaljšanem bivanju bi se morale bolj posvetiti težavam otrok pri 

snovi. 1x 

- Premalo domačih nalog rešijo med podaljšanim bivanjem, več časa za to.- 

najprej DN, potem odhod ven. 4x 

- Nalog v podaljšanem bivanju učitelji ne pregledujejo. 1x 

Nekaj staršev ni napisalo s čim niso zadovoljni.  3x 

 

2. Če s katerim področjem (ali več področji) niste zadovoljni, zapišite, prosim, kaj je po 

vaše razlog za to: odgovori, ki niso že navedeni zgoraj. 

 

- Neurejena okolica šole: igrišča, okolica šole je katastrofa. 7x 

- Ureditev prometa in parkirišča, ni parkirnih mest pred šolo- nova bi lahko pridobili s 

posegom v zelenico. 5x 

- Otrokom je treba omogočiti več delavnic s področja samooskrbe- obiski kmetij, sirarn, 

pekarn, gasilcev, reševalcev.. 1x 

- Moti me količina fotokopij in delovnih zvezkov 2x 

- Ni ažuriranja šolskega jedilnika na spletni strani.- 2x 

- Lahko bi bilo več vključevanja zunanjih sodelavcev- krepitev socialnih veščin. 1x 

- Pogrešam izobraževanje otrok na področju mediacije. 1x 

- Na šoli skrivajo copate, ne razumem, kdaj se to dogaja. 1x 

- Slaba dostopnost do učitelja, še posebej zjutraj ne moreš do njega. 1x 

- Več govorilnih ur- vsak mesec! 1x 

- Ob kršitvi pravil bolj učinkoviti ukrepi: pomoč hišniku, urejanje okolice šole. 2x 

- Moti me dretje učiteljev na otroke, kar sem videla na lastne oči. 1x 

- Absolutna preobremenjenost učencev, domačih nalog je preveč. 2x 

- Šolski avtobus je večkrat prehitro odpeljal. 1x 

- Moti me, da imajo nekateri otroci s posebnimi potrebami prilagoditve, hkrati pa 

dobivajo petice. 1x 

- Prostorska stiska v jutranjem varstvu 2x 

- Neprimerno izrazoslovje učiteljev. 1x 

- Odpreti železni porton ob 7.30! 3x 

 

2. Ali je vaš otrok na splošno zadovoljen v šoli? (OBKROŽITE)    

 

DA                                ŠE KAR                            NE 

 

1. Triletje: DA  37  ŠE KAR  6          NE  2     Skupaj: 45  (4 niso odgovorili) 

2. Triletje  DA  30  ŠE KAR  19       NE 1      Skupaj: 50 

3. Triletje  DA   7  ŠE KAR  11          NE 1      Skupaj: 19 



Skupaj: DA  74  ŠE KAR  36       NE  4      Skupaj: 114 (4 niso odg.) 

 

64% je zadovoljnih, 32% je še kar zadovoljnih, 4% so nezadovoljni. 

 

Če ni zadovoljen, kaj je po vašem mnenju vzrok:  

1. Večje obroke za starejše otroke. 

2. Premalo posluha učiteljev za učenčeve potrebe. 

3. Slabo vzdušje v razredu (1. triletje) 

 

3. Morda imate kakšno željo, idejo, pohvalo, sporočilo? Zapišite, prosim. 

- Šola v naravi mora biti izvedena, lahko namesto plavanja, saj imamo morje blizu. 1x 

-Pohvale vsemu personalu in njihovi komunikaciji. 3x 

- zadovoljna sem z učiteljico Mirjano Krajačič, ker je inovativna, prizadevna. 2x 

- Pohvala Alenki T. Ličen in Maji Bubnič. 1x 

- Pohvale Alenki Črnigoj in Miriam Kuk. 1x 

- Maja in Mojca sta najboljši učiteljici. 1x 

- Resnično sem zadovoljna z varnostjo učencev, predvsem vozačev. 2x 

- Še posebej sem zadovoljna z delom z UPP. 1x 

- Pohvala na odziv na dogodek pred šolo glede kombija. 1x 

- Zadovoljna sem z zunanjimi sodelavci glede preventive. 1x 

- Upam, da se obnova šole začne čimprej. 3x 

- Dober odnos učiteljev do učencev, učenci z veseljem obiskujejo šolo. 2x 

- prihodnje šolsko leto naj se oblikuje seznam delovnih zvezkov s primerljivimi cenami, 

seznam je bil letos enkrat dražji kot v OŠ Koper, kar so opazili tudi na MK. 1x 

-pohvala učiteljici Abram, ki ima ustvarjalne delavnice. 1x 

-pohvala vsem učiteljem, saj delajo dobro. 4x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


