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Šolsko leto 2016/17 



 Anketiranje je potekalo 1.9.2016 do 1.12.2016. Anketo 
so starši izpolnili v elektronski obliki. Izpolnilo jo je 
499 staršev od tega je bilo ustreznih 168 anket.  

 Anketirani vzorec predstavlja 79% žensk in 21% moških, 
starih med 21 in 60 let, s končano srednješolsko 
izobrazbo (97%). 

 

VZOREC ANKETIRANIH UČITELJEV 



S 74 % anketirani starši mislijo, da 
šola posveča dovolj pozornosti 
zdravju učencev in 26 % da ne. 

 

Ali se vam zdi, da na šoli 
posvečamo dovolj 
pozornosti zdravju učencev? 
  
  
 



Večina staršev je seznanjena z 
vključitvijo šole v projekt Zdravih 
šol, med tem ko jih 31 % o tem 
projektu še ni bilo seznanjenih. 
 

Ali veste, da se je šola, ki jo 
obiskuje vaš otrok, vključila v 
Slovensko mrežo zdravih 
šol?  



Večini se zdi informacija pomembna in pričakujejo v večini odgovorov, da informacijo 
dobijo s strani učiteljev, razrednikov na roditeljskih sestankih. 

 

Če NE ali se vam zdi ta 
informacija pomembna in če se 
vam zdi, od koga bi jo po vašem 
mnenju morali prejeti?  



V večini starši od tega projekta s 
prvimi tremi odgovori pričakujejo 
podpiranje pozitivne samopodobe 
pri učencih, skrb za vsestranski 
razvoj medsebojnih odnosov med 
učitelji in učenci, pričakujejo, da so 
učitelji in šolsko osebje zgled 
učencem ter podpirajo zdravje ter 
blaginjo učencev in učiteljev. 
 

Kaj pričakujete od 
projekta Zdravih šol? 
(Izberite največ tri 
odgovore.)  



V večini (67%) šola ustreza 
predstavam staršev, 33% staršev 
pa predstava o Zdravi šoli ne 
ustreza. 
Morda lahko te rezultate 
povežemo z vprašanjem ali so 
starši seznanjeni s projektom, 
kjer jih je 31 % odgovorilo, da ne.  
 

Ali šola, ki jo obiskuje vaš 
otrok, ustreza vašim 
predstavam o Zdravi šoli?   
 
 



Več pozornost po mnenju 
staršev bi morala šola nameniti 
samospoštovanju in 
samopodobi učencev, nasilju in 
trpinčenju, zdravi prehrani ter 
razvoju osebnosti. 
 

Katerim področjem, 
problemom bi po vašem 
mnenju morali na šoli 
posvetiti veliko pozornosti? 
(Izberite največ tri področja)  
 



Starši z veliko večino odgovorov 
menijo, da se njihovi otroci v šoli 
dobro počutijo, da radi hodijo v 
šolo in da se radi učijo in 
pridobivajo nova znanja.  

Ali menite, da se vaš otrok 
dobro počuti na šoli?  
 
Ali vaš otrok rad hodi v šolo? 
 
Ali se vaš otrok rad uči, 
pridobiva novo znanje?   


