
Vprašalnik za starše OŠ Vič 

Primerjava rezultatov ankete za starše 2015 z anketo 2014 
 

1. Osnovni podatki 

 

 

1.1 Število anketirancev 

V letu 2015 je anketo izpolnilo 73,3 % več staršev kot lansko leto, vendar glede na povabilo 

k izpolnjevanju ankete za 13,14 % manj staršev kot lani. ( 13 staršev je začelo izpolnjevati 

anketo, vendar je ni dokončalo.) Manjši odstotek izpolnjenih anket je najbrž v tem, da starši, 

ki so lansko leto izpolnili anketo, letos niso pristopili k izpolnjevanju ankete. 

Tabela 1: Odstotni delež izpolnjenih anket glede na število povabljenih k izpolnjevanju 

ankete 

Leto 2014 2015 

Število vseh 345 867 

Število anketirancev 146 253 

V odstotkih 42, 32% 29,18% 

 

 

1.2 Starost staršev, ki so oddali vprašalnik 

Letos je anketo izpolnila malo starejša populacija staršev glede na populacijo lani. 

Tabela 2: Starost staršev glede na spol  

Leto 

Starost 
staršev 

Do 30 let 
Od 30 let do 

40 let 
Več kot 40 let 

    v % v % v % 

  mati 0,64 57,69 41,67 

2014 oče 0,00 34,19 65,81 

  skupaj 0,32 45,98 53,70 

  mati 0,79 54,76 44,44 

2015 oče 0,79 28,17 71,03 

  skupaj 0,79 41,47 57,74 

 

 

 

 

 

 



1.3 Izobrazba staršev, ki so oddali vprašalnik 

Izobrazbena struktura staršev, ki so izpolnili anketo letos in lani, je precej podobna. 

Tabela 3: Izobrazba staršev glede na spol 

Leto 
Izobrazba 
staršev 

Osnovna Poklicna Srednja Višja Visoka Univerzitetna Podiplomska ø 

  % % % % % % % % 

2014 mati 1,28 1,92 19,87 14,74 9,62 39,10 13,46 0,00 

  oče 1,29 5,81 33,55 11,61 9,03 19,35 19,35 0,00 

2015 mati 1,59 3,97 23,41 4,76 8,33 42,46 15,48 0,40 

  oče 0,79 5,56 33,33 10,71 7,54 25,40 16,67 0,40 

 

1.4 Število otrok staršev, ki so oddali vprašalnik 

Število otrok v družini se med anketiranci letos in lani  ne razlikuje veliko. Nekaj več je 

družin z enim otrokom in nekaj manj s tremi otroki. So pa na novo vključene družine, ki 

imajo štiri oziroma več kot pet otrok. 

Tabela 4: Število otrok v družini  

Število 
otrok 

1 2 3 4 5 
Več kot 

5 
ø 

Leto % % % % % % % 

2014 23,02 73,02 26,19 0,00 0,79 0,00 0,00 

2015 27,78 75,25 20,20 2,53 0,51 1,01 0,51 

 

1.5 Število ur(tedensko), ki jih starši namenijo učenju/podpori vseh šolarjev v družini (na OŠ 

Vič ali drugje) 

Tedensko število ur, ki jo starši namenijo pomoči pri učenju svojih otrok, se pri anketirancih 

letos in lani dokaj ujema. 

Tabela 5: Tedensko število ur, ki jih starši namenijo učenju/podpori vseh šolarjev v družini 

glede na razred 

Št. ur 0 1 2 3 4 5 
Več kot 

5 ø 

leto % % % % % % % % 

2014 1,29 13,55 21,29 27,10 14,84 9,03 12,90 0,00 

2015 2,94 14,93 21,27 19,91 12,90 11,09 16,74 0,23 

 

 

 

 



1.6 Stroški šolanja na OŠ Vič 

Stroški šolanja so med anketiranci letos nekaj manjši kot lani. 

Tabela 6: Stroški šolanja na OŠ Vič 

Breme 
 
Leto 

Razmeroma 
majhno 

Znatno Veliko 

2014 48,39% 47,09% 4,51% 

2015 54,22% 41,76% 4,02% 

 

1.7 Pričakovanja razvoja OŠ Vič 

Pričakovanja razvoja OŠ Vič so med anketiranci letos in lani skoraj identična. 

Tabela 7: Pričakovanja razvoja OŠ Vič 

Vrsta šole 
Odlične/najboljše 

šole 
Povprečne šole 

Šole minimalnih 
standardov 

Leto % % % 

2014 88,39 10,32 1,29 

2015 88,35 10,84 0,80 

 

2. Ocena dela OŠ Vič vseh staršev, ki so oddali vprašalnik 
 

2.1 Povprečna ocena vseh trditev 

Povprečna ocena vseh trditev je letos višja kot lansko leto. 

Tabela 8: Povprečna ocena vseh trditev  

Leto 2014 2015 
   

Povprečna ocena vseh trditev 3,74 3,86 
 

2.2 Primerjava rangov trditev glede na povprečno oceno 

Tri trditve, ki so bile lani rangirane  med prve tri, so letos uvrščene med prve štiri. S 15. 

mesta se je na 5. mesto prebila trditev: Preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev lahko 

učinkovito posredujemo svoje pripombe in predloge. 

Tri trditve, ki so bile lani rangirane med zadnjih pet, so tudi letos med zadnjimi petimi. Z 38. 

mesta je na 45. mesto padla trditev: Vodstvo šole spremlja kakovost izvedbe izven šolskih 

dejavnosti. 

 

 



Najviše ocenjene trditve: 

Rang 
2015 

                                Trditev 
Rang 
2014 

1 
Na roditeljskih sestankih smo starši dobro obveščeni o ciljih in vsebini pouka in imamo 
možnost podati pripombe. 

2 

2 Učitelji so staršem vedno na voljo za vprašanja in pogovor o njihovih otrocih. 1 

3 Ravnatelj je na voljo za pripombe in predloge staršev. 9 

4 
Ravnatelj po mojem mnenju na primeren način zagotavlja svojo 
vidnost/prepoznavnost/avtoriteto. 

3 

5 
Preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev lahko učinkovito posredujemo svoje 
pripombe in predloge. 

15 

 

Najnižje ocenjene trditve: 

Rang 
2015 

                                Trditev 
Rang 
2014 

43 Učenci se v šoli naučijo, kako se uspešno samostojno učiti. 44 

44 
Za varnost na šoli je dobro poskrbljeno - dovolj je preventivnih dejavnosti, vsak primer 
nasilnega vedenja (tudi verbalnega) je ustrezno obravnavan. 

41 

45 Vodstvo šole spremlja kakovost izvedbe izven šolskih dejavnosti. 38 

46 Ponudba izven šolskih dejavnosti je bogata in raznolika za vse starostne stopnje. 47 

47 
Šola je varno dostopna za učence, starši imajo ustrezne možnosti za dovoz (mlajših) 
učencev v šolo. 

46 

 


