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Splošno

● Vprašalnik je izpolnilo 140 staršev
● Glede na prvo vprašanje (število otrok po triletjih) odgovori zajemajo cca. 

225 učenk in učencev, kar je nekaj več kot polovica vseh:
○ 94 učencev prvega triletja 41,8%
○ 72 učencev drugega triletja 32,0%
○ 59 učencev tretjega triletja 26,2%

● Od teh jih 94,3% obiskuje vsaj eno interesno dejavnost



Interesne dejavnosti

● Verouk 70,5%
● Glasbeni inštrument 25,8%
● Petje (solo ali zbor) 20,5%
● Nogomet 20,5%
● Pohodništvo 18,9%
● Športni plesi 17,4%
● Jahanje 10,6%
● Folklora 9,8%
● Tuji jeziki 9,1%

● Košarka, badminton, rokomet 8,3%
● Atletika, borilne veščine 7,6%
● Plezanje 6,1%
● Gimnastika1 5,3%
● Gasilci 2,3%
● Taborniki/skavti, kolesarjenje 1,5%
● …

1 Nekateri so za ritmično gimnastiko 
morda izbrali “športne plese”



Oddaljenost dejavnosti - prevozi

● 47% dejavnosti ne potrebuje prevozov
● 53% dejavnosti je znotraj občine
● 14,4% dejavnosti je v sosednjih občinah
● 4,5% dejavnosti pa je bolj oddaljenih



Oddaljenost dejavnosti
Katere dejavnosti bi obiskovali, če bi bile bližje?

● Plavanje
● Atletika
● Glasbena šola
● Gimnastika
● Plezanje
● Ples (tudi balet)
● …



Katere dejavnosti bi lahko vključila šola

● Športi - atletika, rokomet, nogomet, košarka, odbojka, badminton…
● Plezanje - plezalna stena (?)
● Glasba / igranje inštrumentov (zunanji izvajalci?)
● Plavanje - sosednja stavba
● Ples
● Računalništvo, robotika, tehnika
● Dodatne ure angleščine



Sprejemljive cene dejavnosti

Za večino staršev je sprejemljiv mesečni strošek 15-40€.



Vprašanja…

Mnenja…

Pripombe…

V tem delu glede interesnih dejavnosti



Učenje in učni uspeh



Učna pomoč



Dopolnilni/dodatni pouk



Inštrukcije - predmeti

51 staršev je navedlo, da potrebujejo njihovi otroci inštrukcije in sicer:

● Kar  ⅔  teh oz. 66,7% za angleški jezik
● 17,6% za matematiko in slovenščino
● Redki pa tudi za kemijo in fiziko



Ali inštrukcije plačujete

● Inštrukcije plačuje 70,4%
● Ostali brezplačno - ožja/širša družina, prijatelji ipd.



Zelo pomembno!

Na podlagi vprašanj in odgovorov žal ni mogoče sklepati zaradi česa starši 
nudijo svojim otrokom zunanje inštrukcije:

● Za pozitivno oceno (iz negativne 1 na pozitivno - vsaj zadostno 2)
● Za višanje pozitivne ocene (iz npr. prav dobro 4 na odlično 5)
● Zaradi svojih obveznosti, ker otroku ne utegnejo pomagati sami
● Zaradi zahtevnosti snovi, ker otroku ne zmorejo pomagati sami
● Drugo…

Od vseh navedenih možnosti je težava lahko zgolj prva alineja.



● Je ena šolska ura dopolnilnega pouka na 2 tedna dovolj?
● Je nivo znanja pri prehodu iz prve triade ustrezen?
● Ali je temelj za poučevanje pripravljen?

(npr. slovnica pri angleščini na višjem nivoju kot pri maternem jeziku)
● Ali se učitelji osredotočajo na nadležne namesto na težavne učence?
● Ali je komunikacija pred preverjanji ustrezna?
● Zakaj se učinek morebitnih sprememb, ki jih uvede šola, ne vidi?
● …

Kaj lahko storimo?



Vprašanja…

Mnenja…

Pripombe…

Hvala za pozornost.


