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REZULTATI ANKETE – ZADOVOLJSTVO STARŠEV Z UČENJEM NA DALJAVO 

Spodaj predstavljam ključne rezultate ankete o zadovoljstvu staršev z učenjem na daljavo 

- vključenih je 218 staršev od 364 
- splošna ocena zadovoljstva 4.1 (od 1 do 5, to je super) 
- 94% staršev se strinja s tem, da njihov otrok dobiva ustrezne informacije za učno delo 

 

1. Kateri razred obiskuje vaš otrok?  (n = 218) 

 

2. Zadovoljstvo z delom na daljavo na OŠ Savsko 

 

3. Kako pogosto ste v stiku z razredniki?  

32% staršev  več kot 2krat na teden 

38% staršev  1- 2krat na teden 

4. Kaj se vam zdi dobro pri stikih z razredniki in ali bi predlagali kakšno izboljšavo?  

  vse pohvale!!! 
všeč mi je hiter odziv, pa enostavna in jasna navodila za delo. 

  v stiku z razredničarko je otrok, vendar samo preko maila. dobro bi bilo, če bi bili ti stiki možni tudi preko video vsebine. vsaj za 
razlago nove snovi 

  zelo mi je všeč, da razredničarka odgovori na vsak mail, ko pošljemo naloge za tisti dan. veliko je vredno, da naloge pregleda in 
napiše bodisi kaj naj jakob izboljša ali pohvali dobro delo. tudi jakobu to veliko pomeni in se že veseli njenega odziva. tako imamo 

vsi občutek, da delamo dobro in da ničesar ne zamujamo, da sistem deluje in da se znanje kljub težkim razmeram, pridobiva 
  stik imamo po potrebi preko maila in je tako čisto v redu. 

moja hčerka s šolskimi obveznostmi nima težav, zato sem tudi jaz zadovoljna. 

  zelo jo pogrešamo in je v redu, da  smo v stiku na ta način če ne moremo v živo. 

  šola bi pri tako dolgi odsotnosti morala poskrbeti za predavanja v živo. obstaja nešteto apliakcij, ki odlično funkcionirajo (kot npr 
zoom). starši nismo učitelji! imamo svoje službene obveznosti. sedaj pa moramo študirati tehnike učenja, vsebine in potem še 

otroke motivirati, da delo opravijo. smiselno bi se mi zdelo, da bi učitelj razdelil otroke v podobno zrelostne skupinice po 5 in imel 
vsak dan 45 minut pogovora, feedbacka, z njimi. dodatno bi več vsebin moralo biti interaktivnih.  otroci sodijo v šolo! 



    stik je možen, saj je razredničarka sama ponudila sodelovanje in je na voljo vsak dan ob predhodni najavi 
dobro se mi zdi, da me razdredničarka opozori, kadar otrok ne pošilja redno nalog. pripomb nimam. 

  da bi delo pri vseh predmetih potekalo po video klicu 

  dobra je komunikacija.  slabo je da se je treba preverjat na več mestih kakšne so naloge 

vsec mi je da na vsako poslano nalogo odgovorijo. vcasih je motece da je potrebno nalogo oddati do 3. ure, ker vmes tudi sama 
svoje delo opravljam od doma, in je vcasihprevec tempirano, a smo uspeli najti ritem in smo se ze navadili 

izjemna razredničarka, prilagodljiva, uporablja vso razpoložljivo tehnologijo in pedagoške pristope, daje povatne informacije in 
proaktivn išče povratne informacije. 

  nisem v kontaktu, ker smatram v kolikor bi bila težava bi me razredničarka o tem obvestila. 
pohvalili bi odzivnost razrednikov na maile, odgovore na vprašanja podajajo skoraj takoj 

  od razredničarke sem pričakovala, da bo kdaj tudi poklicala otroke ali vzpostavila kakšno video konferenco, ne pa samo dajala 
naloge... 

 

5. Ali vaš otrok od učiteljev dobiva dovolj jasna navodila (kaj mora opraviti, do kdaj, na kakšen način mora 
nalogo oddati)?  

DA 94%  

 

 

6. Koliko časa dnevno v povprečju namenijo vaši otroci šolskemu delu (vpišite število ur, največ 1 decimalka)?  

  3 – 4 ure na dan povprečno delajo za šolo 

7. Ali vam je (splošno gledano) tak način dela všeč?  

70% odgovorov – všeč mi je kot začasna oblika dela v izrednih razmerah 

20% odgovorov - všeč mi je kot oblika dopolnitve dela k standardnemu načinu dela 

  všeč mi je tak način dela. 

  vse lepo in prav, ampak občasno se zdi da se šola/učitelji/šolski sistem ne zaveda da morajo nekateri starši delati od doma... vse 
skupaj je potem veliko bolj naporno saj morajo otroci nižjih razredov dejansko porabiti cca 4h da opravijo vse obveznosti, pri 

katerih jim moramo pomagati starši z rokovanjem vezanim na računalniško uporabo. prav tako jim je potrebno stvari prebrati, kar 
pa je pravzaprav dodaten čas našega delovnika... bolj prilagodljivo bi moralo biti vse skupaj. vsekakor pa se mi zdi takšna rešitev 

dokaj dobra v času epidemije 

želila bi večjo uklučitev učiteljev v učni proces kot naprimer pri pouku angleščine 

  trenuten način podaja odlično evalvacijo v otrokovo delo če le si dovolj objektiven starš, pokaže pa tudi sistemske pomanjkljivosti 

  všeč mi je, ker je postala bolj samostojna 

  bilo bi čudovito, če bi res  bil to pouk na daljavo... tako pa je pošiljanje učnih listov po e-pošti. 

 

8. Kaj je tisto, kar je smo na OŠ Savsko naselje doslej naredili dobro? Imate kakšen konkreten predlog oz. 
pobudo za učitelje, vodstvo šole v zvezi z delom na daljavo? 

  odlična oraganiziranost na začetku izredcnihrazmer..podpora in razumevanje s strani razrednikov, ter veliko truda da se otrok na 
kar se da ustrezen (kaj je ustrezno, nihče pravzaprav ne ve v temu trenutku)način poda snov, gradivo...vse pohvale razredničarki, ki 

se potrudi da snov poda na način, kot bi bili otroci v razredu..le morda je količinsko tega veliko (ali pa mi to opazimo ker nas je 



malo več doma) 

  zdi se mi, da ste bili dobro pripravljeni, ker so učenci že 12.3. prejeli e-mail naslove. takoj v pondeljek pa se je začel pouk na 
daljavo. 

 šola je bila na vse zelo dobro pripravljena in je lepo uredila predpriprave, pohvalno 

  všeč mi je, da moramo o šolski snovi zdaj, ko delamo sami doma veliko več razmišljati sami oz. s svojim razmišljanjem. 

  moje mnenje je da naši otroci hodijo v najboljšo šolo. 

  kot predlog bi bilo dobro, da je bolj enostaven in dostopen program na enem mestu za vse predmete skupaj v eni mapi (opb, ang, 
redne ure in vse kar je potrebno za tisti dan) in ne na večjih mestih ker je tako zelo zmedeno in se zgodi da otroci in starši 

spregledajo naloge. 
  všeč mi je, da se je učiteljica potrudila in je dnevno v stiku z učenci preko videoklica. novo snov jim razloži one in ne mi starši. 

problem vidim, ker motivacija otroka pada. 

  bravo! 

  načeloma sem kar zadovoljna, vendar mislim, da bi bilo bolje, če bi vsi učitelji delali preko ene aplikacije na pa da ima vsak 
drugo, tako so učenci bolj zmedeni. drugače pa vse pohvale učiteljem 

  pri likovni in gospodinjstvu bi predlagali manj dela z materiali, ki jih v trenutni situaciji ni mogoče zlahka dobiti. 

  meni so všeč jasna navodila, da lahko svojemu otroku pomagam. 

  mislim, da ste na splošno dobro uredili šolanje na daljavo, so pa velike razlike med učitelji - medtem ko imajo določeni učitelji 
praktično vsakodnevni stik z učenci v živo, drugi učitelji že cel mesec z otroci komunicirajo le prek elektronske pošte, s čimer se 
celotno delo prestavlja na starše, kar se mi ne zdi prav, saj tudi starši delamo od doma in težko zraven pomagamo še učencem. k 

sreči hči nima težav, si pa ne predstavljam, kako je v primerih, kjer gre otrokom slabše v šoli. menim, da bi vsak učitelj moral biti 
dnevno ali pa vsaj nekajkrat na teden v stiku z otroki prek video povezave - konec koncev je to danes že praktično standard. 

mogoce bi se dalo 1x na teden organizirati konferencni klic s celotnim razredom - skype, teams, zoom,... mogoce bi razmisli o vec 
interaktivnih nalogah kot na primer “moja matematika”,... itd. 

  cenimo vaš trud. razumemo, da j za učitelje delo na daljavo precej bolj zahtevno, tudi časovno. predlog: karantena bi se morala 
zaključiti najkasneje z prvomajskimi počitnicami in šole bi morale maja začeti z delom v šolskih prostorih. . 

  izjemno ste me presenetili - prav pri vseh predmetih, vključno s telovadbo, glasbo, angleščino, gospodinjstvo... bravo!!! 

  vsa čast za vse posnetke, ki jih sami posnamejo in posredujejo svojim učencem! 

arnesovwebmail je dobro, da ga imajo. verjamem, da je to velika preizkušnja za učitelje in učence prav tako tudi za starše. na srečo 
je sin v višji triadi in dela sam saj jaz kljub situaciji delam in mu v dopoldanskem času nisem v pomoč. zato menim, da bi morali 

imeti vsi učitelji isti sistem in uporabljati iste aplikacije. 
  super ste vse to izpeljali. se izpopoljnjujete, kar je super. vse pohvale. 

  odlična oraganiziranost na začetku izredcnihrazmer..podpora in razumevanje s strani razrednikov, ter veliko truda da se otrok na 
kar se da ustrezen (kaj je ustrezno, nihče pravzaprav ne ve v temu trenutku)način poda snov, gradivo...vse pohvale razredničarki, ki 

se potrudi da snov poda na način, kot bi bili otroci v razredu..le morda je količinsko tega veliko (ali pa mi to opazimo ker nas je 
malo več doma) 

pohvalila bi ažurno informiranje o stanju s strani šola, druga stvar pa zelo hitra odzivnost učiteljev. včasih je preveč vseh 
informacij in napotkov, kaj naj z otroci delamo v prostem času (naloge iz popoldanskega bivanja, vaje interesnih dejavnostih, npr. 

pevski zbor). starši, ki delajo od doma, so pod večjim pritiskom, kot tisti starši, ki ne delajo in imajo tako bistveno veččasa za 
šolske obveznosti.  seveda je odvisno tudi od tega, v katerem razredu je otrok in kako samostojen je pri delu. trudimo se, da vse 

delamo sproti. kaj predlagam: 1x tedensko ali na 14 dni srečanje razrednika in sošolcev preko zoom ali drugega orodja, ker se mi 
zdi, da otroci zelo pogrešajo socialni stik in komaj čakajo, da se vrnejo v šolske klopi. ko je pouk, moja hči in verjetno večina 

njenih sošolcev, komaj čaka, da bodo počitnice, sedaj pa si zelo želi, da bi šla lahko v šolo :). 
  šola je bila pravočasno in odlično pripravljena na situacijo, tako da so učenci že prvi dan lahko uspešno opravljali svoje naloge. 

komunikacija z učitelji potka sproti. učne vsebine pa so tudi pripravljene tako, da jih otroci (in tudi starši) lahko razumejo in 
izpolnjujejo svoje obveznosti. 

  vse čestitke, kako ste se lotili in kako opravljate pouk na daljavo! zadeva je bila povsem nepričakovana in je ogromen tehnični in 
vsebinski zalogaj, na šoli pa ste z odliko spopadli s tem takoj. pouk poteka že od začetka skoraj povsem brez problemov, tako da 

res, iskrene čestitke in zahvala! predlogi: lahko bi pri kakem predmetu imeli video konference (ne samo klice), da se otroci še malo 
vidijo; pametne telefone imajo praktično vsi. prav tako sem mnenja, da bi jim morali za opravljeno delo na daljavo dati kakšne 

ocene, tako da ne bo vse skoncentrirano na zadnje tedne šolskega leta, če se bodo opravili v maju in juniju. hvala še enkrat in lep 
pozdrav! 

  pohvale za zelo hiter odziv, ostalega pa se vsi skupaj učimo in naučimo 

  šola se je hitro odzvala na nove razmere. zahteve učiteljev so bile prve dni absolutno prezahtevne, saj smo se starši lovili z maili, 
fotografiranjem. še zdaj so nekatere zahteve nesmiselne: npr. prepisovanje nalog, prepisovanje vprašanj. razrednik bi moral imeti 

pregled tudi nad zahtevami drugih učiteljev (npr. gum, tja ipd.). ne zdi se mi prav, da učitelji delajo po urniku, mislim, da bi morali 
drugače prilagoditi pouk. starši nismo učitelji. otroci brez pomoči staršev nalog ne bi mogli reševati. ne predstavljam si, kako 

delajo otroci, kjer oba starša hodita v službo. 



  izboljšave navedene že zgoraj. v kolikor maja ne bo šole, nujno razmisliti o osebnih e-učilnicah. v kolikor je za določene starše to 
preveč obremenjujoče, naj bo to kot dodatna oblika za tiste, ki želijo nekaj več. 

  po mojem mnenju se trudite, ampak vso delo za šolo ostane na meni z otrokom. glede tega še dobro da sem doma, drugače ne 
vem kako bi ta zadeva funkcionirala. 

  šola je hitro odreagirala in naredila do sedaj vse dobro. informacije so prišle do nas, učencem je snov podana na zanimiv in jasen 
način. posredovanih je bilo tudi dovolj spletnih povezav, da lahko učenci tudi tam vadijo snov. kar tako naprej. 

 

  na enem mestu vse naloge in maile(komunikacijo) kjer verjetno niso vsi starši v možnosti da so zraven otroka ves čas. otroci pa 
sami ne najdejo vse stvari. 

  všeč mi je, prijaznost in trud učiteljev. predlog: da bi bile naloge bolj nagnjene k ustvarjanju in gibanju v naravi. 

  pohvaliti je potrebno hiter odziv in prilagajanje sistema kot tudi posameznika na izredne razmere. pohvalna je tudi ponudba 
računalnikov, tistim, ki jih nimajo. pobuda oz. predlog je: veliko staršev in otrok malo pozna delo z računalnikom in raznimi 

orodji, posledično bi bilo dobro, da bi se tudi staršem omogočilo neko hitro šolanje, da bi storitev na daljavo lahko koristili brez 
zapletov in zaostankov. 

  hitro odzivanje na ukrepe, profesionalno delo 

  da bi delo in naloge dobijali iz vsih predmeta tud za geografijo pa zgodovino nic ne delajo samo se sami ucijo 

  šola se je zelo dobro in hitro odzvala na nastalo situacijo in že prvi dan karantene je učenje na daljavo bilo vzpostavljeno, za kar 
gre pohvala celotnemu šolskemu kolektivo. učitelji so zelo odzivni pri komunikaciji z učenci in se trudijo popestriti delo z njimi. 

  nič ne spreminjat, ker smo se starši in otroci navadili na takšen način dela in svoje službene obveznosti temu prilagodili. če 
vpeljete kakšne spremembe, bomo samo bolj zmedeni. hvala. 

zadovoljna sem z adelom na daljavo in nimam pripomb razen to da bi pri tezjih predmetih imeli vec ur prek videoklicov. 

  učitelji so popestrili navodila z povezavami na spletne strani in video posnetke 

  izberite eno aplikacijo prek katere bodo imeli pouk ne pa 5njih 

  hitrost pri spremembi iz klasičnega načina poučevanja na oddaljeni način je super. 

ušeč mi je hitra organizacija učenja na daljavo ter prizadevnost učiteljev 

  obvestilo učencem o delu. komunikacija preko e-pošte. vsebine za učence je jasna. pohvalno, je, da se objavlja izdelke. pohvalna 
je aktivnost učiteljic. kot predlog pa mogoče kakšna ura preko zoom-a, da se učenci vidijo med seboj in z vami. da jih pozdravite. 

mogoče individualno, v kolikor je za učence do 3 razreda skupinsko komuniciranje preko zoom-a prezahtevno. 

  mogoče, da se otrokom predlaga ogled kakega filma (kekec, ne joči peter, slovenske klasične otroške filme) 

  pri nekaterih učiteljih otrok ne dobiva nobene povratne informacije - dobiva samo naloge (ali jih je opravil dobro, pravilno, 
napačno pa ne oz. ni niti podanih rešitev). nekateri učitelji še niso povedali, kako bodo znanje ocenjevali. 

  dobro bi bilo, da se poenoti sistem dela. nekateri učitelji pošiljajo preko emaila, drugi uporabljajo e-učilnico in druge oblike. 

  zelo hitro ste se odzvali na izredno situacijo in odlično organizirali. obvestila so natančna in izredno ažurna. učitelji so zelo 
odzivni, nekateri dnevno otroke spodbujajo s srčnimi in pozitivnimi sporočili. pohvalim tudi osebni stik z otroki, ki je čedalje bolj 

pomemben. včasih je posredovanih nalog oz. snovi nekoliko preveč. drugače pa kar po domače: kapo dol. :-) 
 

 

 

 

 

 


