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      Prvi sklop trditev se nanaša na osnovno vlogo šole, to je na izvajanje pouka, podajanje učne snovi, ocenjevanje, 

doseženo stopnjo znanja.       

 
 

 

Q1 
        Prvi sklop trditev se nanaša na osnovno vlogo šole, to je na izvajanje pouka, podajanje učne snovi, ocenjevanje, doseženo stopnjo 

znanja.     

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        1 2 3 4 5 Skupaj             

Q1a 

  Učitelji učno snov 

obravnavajo razumljivo in 
zanimivo. 

0 (0%) 3 (1%) 46 (21%) 102 (46%) 73 (33%) 
224 

(100%) 
224 230 4.1 0.8 

Q1b 
  Moj otrok se v šoli veliko 

nauči. 
0 (0%) 5 (2%) 43 (19%) 106 (46%) 76 (33%) 

230 

(100%) 
230 230 4.1 0.8 

Q1c 

  Učitelji uvajajo sodobne 

tehnike in metode 
poučevanja. 

1 (0%) 11 (5%) 47 (22%) 92 (44%) 60 (28%) 
211 

(100%) 
211 230 3.9 0.9 

Q1d 

  Učitelji se trudijo učence 

spoznati celostno in ne 
zgolj z vidika znanja. 

1 (0%) 15 (7%) 45 (20%) 77 (34%) 87 (39%) 
225 

(100%) 
225 230 4.0 0.9 

Q1e 

  Učitelji učence 

pripravljajo za reševanje 

življenjskih izzivov. 

1 (0%) 15 (7%) 70 (32%) 70 (32%) 60 (28%) 
216 

(100%) 
216 230 3.8 0.9 

Q1f 

  Moj otrok dosega 

rezultate v skladu s svojimi 

sposobnostmi. 

3 (1%) 3 (1%) 41 (18%) 100 (44%) 81 (36%) 
228 

(100%) 
228 230 4.1 0.8 

Q1g 

  Učitelji imajo do učencev 
z učnimi težavami ali do 

nadarjenih učencev 

poseben pristop. 

0 (0%) 8 (4%) 39 (18%) 86 (41%) 79 (37%) 
212 

(100%) 
212 230 4.1 0.8 

Q1h 

  Zaradi otrok s posebnimi 

potrebami niso prikrajšani 

drugi učenci. 

12 (6%) 26 (13%) 47 (24%) 54 (27%) 60 (30%) 
199 

(100%) 
199 230 3.6 1.2 

Q1i 

  Učenci imajo možnost 
vključitve v skupine 

dopolnilnega pouka in 

druge pomoči. 

1 (0%) 1 (0%) 16 (7%) 69 (32%) 130 (60%) 
217 

(100%) 
217 230 4.5 0.7 
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Svetovalna služba   

 
 

 

Q2   Svetovalna služba 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        1 2 3 4 5 Skupaj             

Q2a 

  Šolska svetovalna služba 

je učencem zanesljiva 
opora in pomoč. 

2 (1%) 12 (6%) 50 (23%) 59 (28%) 91 (43%) 
214 

(100%) 
214 230 4.1 1.0 

 

 

 

 

 

Ocenjevanje znanja   

 

Q3   Ocenjevanje znanja 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        1 2 3 4 5 Skupaj             

Q3a 
  Kriteriji ocenjevanja 
znanja so jasni in vnaprej 

določeni. 

3 (1%) 7 (3%) 35 (16%) 90 (41%) 83 (38%) 
218 

(100%) 
218 230 4.1 0.9 

Q3b 

  Učitelji se držijo 
dogovorjenih terminov 

pisnega preverjanja in 

ocenjevanja znanja. 

1 (0%) 5 (2%) 18 (8%) 78 (35%) 119 (54%) 
221 

(100%) 
221 230 4.4 0.8 

Q3c 
  Učitelji znanje učencev 
strokovno in objektivno 

ocenjujejo. 

0 (0%) 3 (1%) 38 (17%) 92 (42%) 85 (39%) 
219 

(100%) 
219 230 4.2 0.8 
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Disciplina med poukom   

 
 

 

Q4   Disciplina med poukom 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        1 2 3 4 5 Skupaj             

Q4a 
  Med učnimi urami v 
razredih vlada red. 

2 (1%) 13 (6%) 45 (21%) 100 (47%) 54 (25%) 
214 

(100%) 
214 230 3.9 0.9 

 

 

 

Podaljšano bivanje   

 

Q5   Podaljšano bivanje 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        1 2 3 4 5 Skupaj             

Q5a 

  Organizacija oddelkov 

podaljšanega bivanja je 

ustrezna. 

6 (3%) 11 (6%) 26 (13%) 68 (35%) 85 (43%) 
196 

(100%) 
196 230 4.1 1.0 

Q5b 

  Učitelj v podaljšanem 

bivanju mojemu otroku 

nudi pomoč  pri domačih 
nalogah.  

4 (2%) 7 (4%) 26 (13%) 64 (33%) 92 (48%) 
193 

(100%) 
193 230 4.2 1.0 

Q5c 

  Moj otrok večino 

domačih nalog naredi v 
podaljšanem bivanju (če je 

vključen v OPB). 

4 (2%) 11 (6%) 26 (15%) 62 (35%) 75 (42%) 
178 

(100%) 
178 230 4.1 1.0 

Q5d 

  Delo v oddelku 

podaljšanega bivanja je 
dobro organizirano (kosilo, 

bivanje na prostem, prosti 

čas, domače naloge). 

4 (2%) 5 (3%) 24 (13%) 55 (30%) 94 (52%) 
182 

(100%) 
182 230 4.3 0.9 
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Naslednji sklop trditev se nanaša na počutje učencev in varnost v šoli.   

 

Q6   Naslednji sklop trditev se nanaša na počutje učencev in varnost v šoli. 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        1 2 3 4 5 Skupaj             

Q6a 
  Moj otrok se v šoli počuti 

varno. 
1 (0%) 1 (0%) 28 (12%) 82 (36%) 117 (51%) 

229 

(100%) 
229 230 4.4 0.7 

Q6b 
  Šola z nasiljem nima 

problemov. 
7 (3%) 18 (8%) 65 (30%) 70 (32%) 57 (26%) 

217 

(100%) 
217 230 3.7 1.0 

Q6c 

  V šoli veljajo jasna 

pravila, ki otrokom 

zagotavljajo varnost. 

1 (0%) 6 (3%) 46 (21%) 84 (38%) 87 (39%) 
224 

(100%) 
224 230 4.1 0.9 

Q6d 

  Šola si prizadeva za 
takojšnje reševanje 

konfliktov in ne tolerira 

nasilja. 

3 (1%) 2 (1%) 40 (18%) 75 (35%) 97 (45%) 
217 

(100%) 
217 230 4.2 0.9 

Q6e 

  Šola uveljavlja pravila 

lepega vedenja pri pouku in 

drugih dejavnostih šole. 

0 (0%) 1 (0%) 32 (14%) 80 (36%) 111 (50%) 
224 

(100%) 
224 230 4.3 0.7 

Q6f 

  Učenci imajo možnost 

zaupati svoje težave 

kateremu koli delavcu šole. 

1 (0%) 3 (1%) 44 (21%) 80 (38%) 84 (40%) 
212 

(100%) 
212 230 4.1 0.8 
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Naslednji sklop trditev se nanaša  na sodelovanje s starši.   

 
 

 

Q7   Naslednji sklop trditev se nanaša  na sodelovanje s starši. 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        1 2 3 4 5 Skupaj             

Q7a 

  O uspehu in napredku 

svojega otroka se imam 
možnost dovolj dobro 

informirati. 

1 (0%) 1 (0%) 19 (8%) 63 (28%) 142 (63%) 
226 

(100%) 
226 230 4.5 0.7 

Q7b 
  Starši imamo dovolj 
možnosti, da izrazimo 

svoja pričakovanja. 

0 (0%) 4 (2%) 42 (19%) 78 (35%) 102 (45%) 
226 

(100%) 
226 230 4.2 0.8 

Q7c 

  Šola si prizadeva za 

vključevanje in sodelovanje 
staršev. 

1 (0%) 5 (2%) 37 (17%) 69 (31%) 111 (50%) 
223 

(100%) 
223 230 4.3 0.8 
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      Ta sklop trditev se nanaša na zagotavljanje ustreznih pogojev za delo, omogočanje obšolskih aktivnosti, urejeno 

prehrano.       

 

Q8         Ta sklop trditev se nanaša na zagotavljanje ustreznih pogojev za delo, omogočanje obšolskih aktivnosti, urejeno prehrano.     

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        1 2 3 4 5 Skupaj             

Q8a 

  Program šole v naravi 
(tabora) je za otroke 

zanimiv in primeren 

starostni stopnji otrok. Moj 
otrok ima na šolo v naravi 

(tabor) lepe spomine. 

4 (2%) 3 (1%) 17 (8%) 49 (23%) 144 (66%) 
217 

(100%) 
217 230 4.5 0.8 

Q8b 

  Če bi šola ponudila 

nadstandardni program 
(npr. tečaj smučanja), bi se 

ga moj otrok udeležil. 

8 (4%) 18 (8%) 38 (18%) 58 (27%) 95 (44%) 
217 

(100%) 
217 230 4.0 1.1 

Q8c 
  Izbira interesnih 

dejavnosti je raznolika. 
1 (0%) 13 (6%) 51 (23%) 78 (35%) 79 (36%) 

222 

(100%) 
222 230 4.0 0.9 

Q8d 

  Popoldanske dejavnosti 

so finančno dostopne in se 

jih lahko udeležijo vsi 
učenci. 

4 (2%) 18 (8%) 64 (29%) 68 (31%) 63 (29%) 
217 

(100%) 
217 230 3.8 1.0 

Q8e 

  Učilnice so opremljene s 

tehnologijo, ki omogoča 

sodobne pristope k učenju. 

2 (1%) 9 (4%) 54 (26%) 92 (44%) 53 (25%) 
210 

(100%) 
210 230 3.9 0.9 

Q8f 

  Računalniška učilnica je 

dobro opremljena in 

dostopna tudi izven pouka. 

10 (6%) 7 (4%) 45 (27%) 62 (37%) 42 (25%) 
167 

(100%) 
167 230 3.7 1.1 

Q8g 

  Knjižnica je stalno 
dostopna in dopušča 

možnost branja in učenja v 

njej. 

0 (0%) 14 (7%) 42 (20%) 64 (30%) 91 (43%) 
211 

(100%) 
211 230 4.1 0.9 

Q8h 

  Zunanjost šole je 

privlačna, šolska okolica 

urejena. 

5 (2%) 23 (10%) 70 (31%) 83 (37%) 46 (20%) 
227 

(100%) 
227 230 3.6 1.0 

Q8i 
  Šolski prostori (hodnik, 
učilnice, jedilnica) so 

privlačni in urejeni. 

0 (0%) 11 (5%) 43 (19%) 97 (42%) 78 (34%) 
229 

(100%) 
229 230 4.1 0.8 

Q8j 
  Šolski jedilnik ustreza 

načelom zdrave prehrane. 
9 (4%) 19 (8%) 59 (26%) 77 (34%) 62 (27%) 

226 

(100%) 
226 230 3.7 1.1 
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      Ta sklop vprašanj se nanaša na sodelovanje šole s starši.   Pri naslednjem vprašanju želimo izvedeti katere oblike 

sodelovanja s šolo največ uporabljate.       

 
 

 

Q9 
        Ta sklop vprašanj se nanaša na sodelovanje šole s starši.   Pri naslednjem vprašanju želimo izvedeti katere oblike sodelovanja s 

šolo največ uporabljate.     

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        1 2 3 4 5 Skupaj             

Q9a   roditeljski sestanki  2 (1%) 11 (5%) 21 (9%) 61 (27%) 134 (59%) 
229 

(100%) 
229 230 4.4 0.9 

Q9b   govorilne ure  2 (1%) 18 (8%) 53 (23%) 93 (41%) 63 (28%) 
229 

(100%) 
229 230 3.9 0.9 

Q9c 
  informiranje preko 

spletne strani  
38 (17%) 47 (22%) 47 (22%) 51 (23%) 35 (16%) 

218 

(100%) 
218 230 3.0 1.3 

Q9d   telefonski razgovori  61 (28%) 104 (48%) 32 (15%) 7 (3%) 14 (6%) 
218 

(100%) 
218 230 2.1 1.1 
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Če bi svojega otroka ponovno vpisovali v šolo, ali bi ga vpisali v OŠ Dravlje?   

 
 

 
 

Q10   Če bi svojega otroka ponovno vpisovali v šolo, ali bi ga vpisali v OŠ Dravlje? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (a) Da, zagotovo.  ) 98 43% 43% 43% 

     2 (b) Verjetno.) 89 39% 39% 82% 

     3 (c)   Mogoče.  ) 26 11% 11% 93% 

     4 (d) Verjetno ne.) 8 3% 4% 97% 

     5 (e) Zagotovo ne.) 7 3% 3% 100% 

Veljavni   Skupaj 228 99% 100%    
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Na splošno sem s šolo:    

 
 

 
 

Q11   Na splošno sem s šolo:  

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (a) Zelo zadovoljen.) 53 23% 23% 23% 

     2 (b) Zadovoljen.) 133 58% 58% 82% 

     3 (c) Delno zadovoljen.) 38 17% 17% 98% 

     4 (d) Nezadovoljen.) 3 1% 1% 100% 

     5 (e) Zelo nezadovoljen.) 1 0% 0% 100% 

Veljavni   Skupaj 228 99% 100%    
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Razred, ki ga obiskuje vaš otrok:    

 
 

 
 

 

 

 

Q12 
  Razred, ki ga obiskuje vaš otrok:  

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 16 7% 7% 7% 

     2 36 16% 16% 23% 

     3 40 17% 18% 40% 

     4 32 14% 14% 54% 

     5 25 11% 11% 65% 

     6 28 12% 12% 78% 

     7 19 8% 8% 86% 

     8 24 10% 11% 96% 

     9 8 3% 4% 100% 

Veljavni   Skupaj 228 99% 100%    
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Spol:   

 
 

 

XSPOL   Spol: 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (Moški) 60 26% 27% 27% 

     2 (Ženski) 166 72% 73% 100% 

Veljavni   Skupaj 226 98% 100%    

 
 

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?    

 
 

 

XIZ1a2   Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (Osnovna šola) 22 10% 10% 10% 

     2 (Srednja šola) 94 41% 43% 53% 

     3 (Višja šola) 36 16% 17% 70% 

     4 (Univerzitetna izobrazba) 54 23% 25% 94% 

     5 (  Magisterij, doktorat  ) 12 5% 6% 100% 

Veljavni   Skupaj 218 95% 100%    
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Ker vprašalnik ni zajel vseh elementov kakovostne šole, vas prosimo, da vse kar se vam zdi pomembno, pripišete v 

spodnjih vrsticah (pohvale, kritike, predlogi).   

 

 Elektronska redovalnica izgubi svoj pomen, ker ocene niso sproti vpisane. 

 Želim si, da se izsledki ankete obravnavajo na svetu staršev, kjer naj vodstvo šole pove, kaj bodo 

naredili, da bodo še izboljšali rezultate v anketi, ki so slabši. Zaradi anonimnosti ankete, je otroci ne bi 

smeli oddajati v razredu. 

 Šola je zagotovo zelo kakovostna, malce pa pogrešamo dejavnosti, ki se izvajajo izven učilnic (tabori, 

smučanje). Lep pozdrav. 

 Pohvale učitelju Glaserju, Domincu in Černetovi. 

 Mislim, da vprašalnik take vrste ni primeren za vse otroke/starše. Starši otrok iz prve triade pač nismo 

seznanjeni z vsemi vidiki osnovne šole in težko odgovarjamo na določena vprašanja. 

 Moje ocene temeljijo na zadovoljstvu z učiteljico! 

 Vse je super. Kar tako naprej. 

 S samim načinom dela, organizacijo in strokovnimi delavci smo zelo zadovoljni. Tudi oba otroka (8. in 1. 

razred) sta vesela, da sta v tej šoli. Škoda pa je le, da ne ponujate nadstandardnega programa, saj bi 

zagotovo vplivalo na večji vpis na šolo in naši otroci bi se z veseljem udeležili. 

 Garderobne omarice. Pohvale organizaciji in izvedbi švn Pohorje. 

 V primeru, da otroku predlagate obisk pri psihologu, obvestiti starše. 

 Škoda, da ta šola ne podpira takih učiteljev kot je naša razredničarka Vanja Sorjan. Res si zasluži same 

pohvale, ne pa metanje polen. 

 Pri drugi šoli mi je všeč, da imajo športni razred. Tako imajo več možnosti se ukvarjati s športom in 

obiskati kakšno dodatno šolo v naravi. 

 Težko je oceniti kakovost OŠ  Dravlje, ker ne nite ne vemo, kako stvari potekajo na drugih oš. Vseeno 

ni slabo v celoti. 

 Ločitev govorilnih ur in roditeljskih sestankov na dva dela. 

 Odgovori se nanašajo na delo v 3.a, obe učiteljici si zaslužita same pohvale, prav tako svetovalna služba 

in specialna pedagoginja. Všeč mi je, da se znajo poglobit v otroka kot osebnost. 

 Pohvalila bi vse učitelje, ki učijo, so učili, moja dva "biserčka". Hvala. 

 Sodelovanje staršev oz. dostopnost do vseh strokovnih delavcev je odlična. Vsem se zahvaljujem za 

sodelovanje in se priporočam še vnaprej. 
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 Smo starši prvošolca in smo s šolo zadovoljni. Všeč bi nam bilo, če bi ponudili kakšen nadstandardni 

program. 

 Ker sem starš dveh šoloobveznih otrok in kmalu tretjega, bi predlagala, da se govorilne ure in roditeljski 

sestanki ločijo, da sem lahko na tekočem z dogajanjem v šoli. 

 Sklopi so sestavljeni jasno in konkretno. Dobra anketa! 

 Pripombo imam le nad popoldansko malico. Učiteljica ni spremljala  (nekateri vzamejo 2 malici) in 

tako nekateri ostanejo brez malice in pridejo domov lačni. Moj otrok je že ostal brez malice in ni edini. 

 Kritika: že 5 let prosimo preko predstavnika staršev za odstranitev dveh polomljenih betonskih nosilcev 

klopice, ki so sploh v zimskem času v obdobju sankanja zelo nevarni. Pohvala: samo tako naprej, smo 

zelo zadovoljni. 

 Še vedno pretiravate s količino učbenikov, delovnih zvezkov. Več bi morali pisati - uporabljati zvezke. 

 Dobro bi bilo, ko bi otroka spodbujali na tistih področjih, kjer je nadarjen, stimulirali s pohvalo ter 

sprejeli inovativnost naših otrok. Otroci si želijo med rekreativnim odmorom na zrak, na šolsko igrišče 

ob lepem vremenu. 

 Telovadnica bi morala biti namenjena za otroške dejavnosti in ne dejavnosti za odrasle. Ni kamer, 

vendar uporabljate otroški ščit (dežurstva). 

 Zelo dobra učiteljica Alenka Molk - veliko delajo. Solidarnost šole do učencev. 

 Vse je v redu. Zelo sem zadovoljna. 

 Na OŠ Dravlje sem zelo zadovoljna z učitelji. 

 Šola je pretemna, še posebno hodnik do telovadnice. Zunanje igrišče je skopo opremljeno, blatno. 

Stranišča so hladna. Učiteljica in strokovni delavci so vedno prijazni, nasmejani. 

 Enkrat moj otrok ni bil zaščiten glede nasilja, tudi ko je to povedala svoji učiteljici. Pohvalil bi pa kuhinjo 

in prehrano in še bolje spodbujati otroke, da jejo toplo hrano, juhe in solate. 

 Nevem, kaj da povem sve najboljše za mog otroka... 

 Opazila sem, da imajo nekatere šole športni razred. Mislim, da bi bilo super, če bi tudi na naši šoli imeli 

to možnost. Drugače sem zadovoljna, ker je tudi moj otrok zadovoljen in rad hodi v šolo. Super 

učiteljice - malo več športa! 

 Pohvala za razumevanje pri izvenšolskih dejavnostih. 
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 Več dela z nadarjenimi učenci individualno, več nivojskih ur, boljše informiranje staršev tako glede 

pouka, sestankov in drugih dogodkov. 

 Kajenje učiteljev pred šolskim vhodom in na igrišču. Neurejeno šolsko igrišče (igrala). 

 Lahko bi bilo več opozarjanja na rabo slovenskega jezika v šoli tudi med odmori (med učenci drugih 

kultur). 

 Razmisliti bi bilo potrebno o tem, da bi se vrata ograje okoli šole zaklepala, ko v njen ni več pouka 

(zaradi čistoče-psi in uničevanje inventarja) in narediti oz. urediti igrišče pri DSO, ki ni ograjeno in je 

sedaj zapuščeno. Samo je verjetno to stvar sodelovanja z MOL. 

 Pohvala: ukvarjanje z nadarjenimi otroci. 

 Vprašalnik je malo nerodno zastavljen, ker na nekatera vprašanja ne moremo odgovoriti objektivno. 

 Morda bi lahko na spletni strani objavili tekoče dogodke oz. dejavnosti učencev (npr. športni, kulturni 

dnevi), ura odhoda, kaj potrebujejo, tako smo bolj informirani, predvsem v primeru, če je otrok 

odsoten. 

 Menim, da bi šola morala ponuditi širši izbor tujih jezikov kot izbirnega predmeta (francoščina, 

španščina). Morebiti obstaja možnost delitev učiteljev s šolo VV. 

 Podaljšano bivanje naj bi bilo zato, da otrok naredi domačo nalogo. Moj otrok ima vsak dan d. nalogo in 

ogromen se učive in imam občutek, da so v šoli učiteljice preveč kritične do mene, da pa moj otrok ne 

dela unga, pa ne zna, tisti pa... 

 Tako naprej. 

 Pohvala razredničarki 3.b. 

 Kritika zaradi nezdrave prehrane – žal se tu zadeve kljub večkratnim pritožbam – ne obračajo na bolje 

(predvsem obe malici). Glede na veliko število učencev s posebnimi potrebam, bi bilo dobro 

organizirati npr. tri oddelke po 15 učencev. 

 Predvsem bi pohvalila zaposlene za ves njihov trud, ki ga vlagajo v naše otroke, za vso prijaznost, 

strokovnost in predvsem poslušnost vseh naših skrbi. Bravo in še tako naprej. 

 


