
Spoštovani starši! 

 

Iskrena hvala vsem, ki ste si v teh težkih časih vzeli čas in izpolnili najino anketo. Z njo 

sva želeli pridobiti informacije o vaši IKT opremljenosti, vaše poglede na učenje na 

daljavo ter koristne predloge, ki bi nam pomagali delo organizirati kvalitetno in 

učinkovito. 

V spodnjih nekaj vrsticah vam bova predstavili rezultate ankete in hkrati podali navodila 

ter usmeritve za delo v prihodnje. 

Anketo vas je reševalo 67%. Žal vsi nimajo dostopa do računalnika, zato tudi ankete 

niso mogli rešiti.  

Vsi starši ste odgovorili, da imate dostop do interneta, bodisi preko telefonov ali preko 

domačega omrežja. Nekateri nimate delujočega tiskalnika (25%), ostali ga imate 

(75%). Glede na to, sva že sedaj delo prilagajali tako, da je bilo učnih listov čim manj 

in da so bili takšni, kjer so lahko otroci naloge prepisali, samo nanje odgovorili ali jih 

rešili zgolj ustno. Tudi v prihodnje bova poskrbeli, da ne bo nihče prikrajšan. 

Zelo sva zadovoljni, da ste popolnoma vsi mnenja, da so navodila za delo podana 

dovolj jasno in da lahko otroci tudi sami sledijo delu. 

Prav tako ste enotni, da vaši otroci uspejo narediti vse šolske obveznosti namenjene 

za tisti dan. Pomeni, da je količina dela ustrezna in da otroci niso preveč obremenjeni.  

Glede na trenutno situacijo si vsak po svoje uredite vsakdan in temu primerno se tudi 

srečujete z različnimi dnevnimi izzivi. Večinoma večjih težav pri otrokovem opravljanju 

šolskih obveznosti nimate (84%), nekateri (16%) pa ste izrazili, da nastajajo manjše 

težave zaradi slabše motiviranosti otrok. Glede na slednje vam svetujeva, da otrokov 

čas za delo omejite, natančno določite urnik učenja in urnik igranja/proste igre, ter se 

tega dosledno držite. Otrokov trud sproti pohvalite, poslikajte in nama pošljite. Tako se 

bo bolj potrudil, če bo vedel, da bova izdelek videli tudi midve. In vedno lahko uporabite 

besede »Učiteljica je tako naročila in mimo tega ne moreva.« Sicer pa si delo lahko 

organizirate tako, kot vam in vašemu otroku najbolj odgovarja. 

Tedenski urnik, ki vama ga podava ob ponedeljkih vam v večini ustreza, prav tako tudi 

navodila po dnevih (69%). 31% pa vas je mnenja, da bi vam bilo boljše, če bi vsa 

navodila dobili ob ponedeljkih. Načeloma bi lahko podali vsa navodila po dnevih že v 

ponedeljek, vendar pa ste nekateri izrazili, da vaši otroci zelo sledijo dnevnemu 

razporedu in da jim ustreza ravno to, da imajo točno omejeno, kaj je potrebno narediti 

tisti dan. Tudi nama, zaradi ohranjanja pristnega stika, bolj odgovarja sprotno dajanje 

dnevnih navodil, saj se s tem lažje prilagajava trenutnim situacijam (kakšen tiskarski 

škrat, dodatna pojasnila za delo, itd.). 

Imeli ste tudi nekaj malega predlogov za izboljšave (19%). Omenili ste možnost video 

konferenc in video klicev. Žal to zaenkrat ni mogoče. Vsi namreč nimajo enakih 

pogojev za delo, nekateri kot vidimo nimajo računalnikov. Prav tako je iz strani 

ministrstva navedeno, da se naj tega zaenkrat ne poslužujemo saj nikakor v teh 

razmerah ne moremo/ne smemo od otrok/vas staršev zahtevati, da ste točno določeno 



uro na omrežju. Nekateri imate večizmensko delo, delate od doma, večje družine imate 

samo en računalnik, ki ga po možnosti uporabljata oba starša, ki delata od doma. 

Poslužujemo se takšnih oblik dela, ki so lahko dostopne vsem. 

Glede DOMAČEGA BRANJA in BRALNEGA PRIZNANJA pa bo odslej tako, da otrok 

prebere knjigo, napiše tako kot smo dogovorjeni in pripoveduje vam. Vi pošljete 

fotografijo zvezka, v katerega je naredil dogovorjeno. Rok za oddajo BRALNEGA 

PRIZNANJA je do konca APRILA. DOMAČE BRANJE pa lahko opravljajo do 

1.JUNIJA. 

 

Naj pa vas na tem mestu tudi pohvaliva, da ste tako spretno zakorakali v nov življenjski 

slog, da otroke spodbujate in vztrajate, da opravljajo šolske obveznosti. Zelo sva veseli 

tudi vaših in otrokovih sporočil, fotografij njihovega dela in predvsem vašega 

pozitivnega odnosa nastale situacije. 

Ostanite zdravi, saj je to v tem času najpomembneje. Šolskega dela pa se skupaj z 

otroki lotevajte z zdravo mero razuma in optimizma. 

 

Lepo vas pozdravljava in vam želiva vse dobro. 

Učiteljici Klavdija Krbavac Kenda in Anja Kunej 

67% staršev je rešilo anketo. 

Ali imate dostop do računalnika? DA – 97% NE – 3% 

Ali imate dostop do interneta? DA – 100% NE – 0% 

Ali imate delujoč tiskalnik? DA – 75% NE – 25% 

Ali so podana navodila za šolsko delo dovolj jasna? DA –100% NE – 0% 

Ali vaš otrok uspe narediti dnevne šolske obveznosti? DA – 100% NE – 0% 

Ali imate kakšne težave, ki bi nama jih radi sporočili? DA – 16% NE – 84% 

Nemotiviranost otrok za delo. 
Pregovarjanje pred začetkom dela. 

Vse priponke se na telefonu ne odprejo. 

Ali bi vam bolj ustrezalo, da bi dobili vsa navodila in 

gradiva za delo, za ves teden, že v ponedeljek? 

DA – 31% NE – 69% 

Ali imate kakšen predlog za izboljšave? DA – 19% NE – 81% 

Video konference in video klici. 
Opravljanje domačega branja na daljavo. 
Vsi učni listi dostopni na začetku tedna. 

Učni listi z rešitvami. 

 


