
 

Datum: 18. 7. 2022 

ANALIZA ODGOVOROV STARŠEV NA ANKETO (1ka) 
OB ZAKLJUČKU ŠOL. LETA 2021/22 

 
 

Junija 2022 smo starše vprašali: 
-  s čim so bili zadovoljni v šol. leto 2021/22,  
-  kaj so pogrešali in nam predlagajo in  
-  kako so bili zadovoljni s šolsko prehrano. 
 
 

1. Na spletni anketni vprašalnik je odgovorilo 54 staršev oz. 18%. 
 
 

Na anketo je bilo zabeleženih 203 klikov oz. vpogledov, od 
tega so se kliki nanašali na nagovor 67 krat, na anketo 82 
krat brez odgovarjanja, 54 staršev pa je anketo izpolnilo. 
 

 

                                                                                                                                                   

54 staršev je podalo mnenje za 72 učencev. 

Največ odgovorov se nanaša na 2. in 6. 

razred. 

 

 

 

2. Katere šolske (učne), projektne ali dodatne dejavnosti so bile v tem letu najbolj zanimive in 

smiselne? S čim ste bili zadovoljni oz. je bil zadovoljen vaš otrok? 

Starši so pohvalili oz. bili zadovoljni z dejavnostmi, ki so vključevale gibanje, učenje v naravi, 
praktično delo:  

- Šole v naravi,  
- Gibalne dejavnosti (plavalni tečaji, sodelovanje na teku, peš hoja, pestre športne 

dejavnosti) 

- Interesne dejavnosti (pravljična ustvarjalnica, jeziki sveta, šah, planinci, računalništvo, 

krožki s področja tehnike …) 

- Delo v pevskem zboru 

- Izbirne predmete (s področja tehnike, računalništva, umetnosti, športa) 

- Dneve dejavnosti (naravoslovne, tehniške, ekskurzije učencev) 

54

203

295

0 100 200 300 400

Končali anketo

Klik na anketo

Število družin

Udeležba staršev v anketi

6
11 9

4
7

12
9 9

5

0
5

10
15
20
25

Razred, ki ga obiskujejo otroci

št. učencev %



- Projektne dejavnosti (Ekošola, praktični izdelki, delo in učenje v naravi, Varno s soncem, 

varnost v prometu, akcija čiščenja okolja) 

- Delavnice za izboljšanje vzdušja in medsebojnih odnosov v razredu. 

 

3. Kaj nam želite sporočiti oz. predlagati za naslednje šolsko leto? 

A) Starši podobno kot učitelji, zdravstvena in strokovna javnost najpogosteje predlagajo: 

- čim več gibanja in različnih športnih dejavnosti (npr. zimski športni dan za vse razrede) 

- več komunikacije, zanimanja za doživljanje, razmišljanja, izkušnje učencev. 

B) Predlagajo še: 
- Ukinitev gradiva za naravoslovje in tehniko (škatla) 
- Organizacijo zaključnega izleta za vsak razred 
- Več praktičnih dejavnosti v okviru ID (čebelarski, gospodinjski krožek, ročne spretnosti, 

recitacijski krožek, tečaj legorobotike …) 
- Omogočiti zunanjim izvajalcem dejavnosti za učence (ples, klekljanje, taborniki …) 
- Več prireditev  
 
C) Delo učiteljev pohvalijo, želijo pa si: 
- da se ne zahteva celoletno preverjanje znanja, ko učenec popravlja oceno ob koncu 

šolskega leta 
- da učenci ne bi imeli pri sebi mobitelov med šolskimi dejavnostmi (ena pobuda). 

 

4. V koliki meri je bil vaš otrok zadovoljen s šolsko prehrano?  

Podatke o zadovoljstvu s šolsko prehrano prikazujemo v primerjavi z oceno učencev v 

odstotkih: 

 
Ocene staršev in učencev so podobne. Z malico je 7%  učencev več nezadovoljnih v primerjavi s 

starši. S kosilom pa je zadovoljnih več učencev (89%)  kot staršev (80%), nezadovoljstvo je pri 

obojih skoraj enako. 

Starši največkrat kot razlog nezadovoljstva (otroka) navedejo: 
- preslane juhe, premalo zapečeno meso, nekatere jedi dobi otrok že mrzle 
- premajhna porcija ali otrok ne dobi dodatka 
- prevečkrat kruh ali kruhovi izdelki (naj bo večkrat sadje, jogurti, druge mlečne jedi) 
- suhomesnati izdelki v sendviču so neprimerni (naj bodo raje salame, ki vsebujejo drobno 

mleto meso) 
- sadje naj bo ustrezno zrelo 
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- prevroč čaj, mleko pri malici (otroci ga ne morejo piti) 
- enoličnost malice in kosila. 

 
S pripombami bodo seznanjene zaposlene v šolski kuhinji z zahtevo, da se izboljša zlasti 
kakovost juh. Le-te bodo pri malici ukinjene (izjemoma bo juha pozimi).  
Prav tako bodo zaposlene poiskale še kakšne dodatne jedilnike, ki odgovarjajo smernicam 
zdrave prehrane in možnostim šolske kuhinje glede priprave in vzdrževanja ustrezne 
temperature hrane v času delitve kosil. 
Velikost porcije običajno določi učenec sam (»to jem, to ne«). V kolikor dobi premajhno 
porcijo, vas prosimo, da o tem takoj pisno ali telefonsko obvestite razrednika vašega otroka.  
Dogovorile se bomo tudi, kako odpraviti ostale vaše pripombe glede prehrane (vroči čaj, 
sestava sendviča, dodatni kruh).  
Zrelost sadja je odvisna od dobavitelja. Še naprej se bomo trudili izločiti manj zrelo sadje. Vas 
pa prosimo, da otroka spodbudite, da nezrelo sadje ne le odloži, pač pa pove, da želi drugega. 
 
 

Analizo pripravila 
mag. Francka Mravlje, ravnateljica 


