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Ljubljana, 18. junij 2019 



PREDSTAVITEV 

 17 aktivov svetov staršev  

 Okrog 230 šol (dobra polovica slovenskih OŠ) 

ZASSS je tudi 

polnopravna 

članica  EPA 



LETOŠNJI POUDARKI 

 Redno delo 
 Učna gradiva (podatki, dobre prakse, pogovori na 

MIZŠ, informiranje)  

 Delo za svete staršev (seminarji, gradiva) 

 Kakovost (pogled staršev, ponudba sodelovanja na 
državni ravni) 

 Redno letno posvetovanje in zasedanje skupščine 

 Sodelovanje v javnih razpravah, sodelovanje z 
mediji 

 Delo v Evropski starševski zvezi 

 … 

 Podrobneje 
 Učbeniška problematika 

 Osnovna šola – kaj je osnova? (posvetovanje) 

 Raziskava o delu za šolo doma 

 



DELOVNI ZVEZKI IN DRUGA 

UČNA GRADIVA 

Podatki DZ 2018-2019 (www.zasss.si) 



DELOVNI ZVEZKI IN DRUGA 

UČNA GRADIVA 



DELOVNI ZVEZKI IN DRUGA 

UČNA GRADIVA 



DELOVNI ZVEZKI IN DRUGA 

UČNA GRADIVA 

Cena DZ za 1. razred 



OSNOVNA ŠOLA – KAJ JE 

OSNOVA? 

 To je bila naslov rednega letnega posvetovanja 

 Nadgrajujemo lanski dokument „Za prihodnji 

razvoj slovenskega šolstva“ (7 predlogov) 

 preurediti učne načrte, 

 vzpostaviti sistem zagotavljanja kakovosti v 

osnovni šoli, 

 zagotoviti stabilno in celovito učbeniško politiko,  

 okrepiti vzgojno vlogo šole, 

 zagotoviti pravočasno obravnavo in enotne 

kriterije za otroke s posebnimi potrebami, 

 uravnotežiti upravljanje osnovnih šol (3  3), 

 okrepiti partnersko vlogo staršev v šolskem 

sistemu. 



OSNOVNA ŠOLA – KAJ JE 

OSNOVA? 
 Tudi v prihodnosti bo šola zaradi otrok (dr. A. Meden) 

 „Delorsovi stebri“ šole za 21. stoletje 
 Učiti se, da bi vedeli! 

 Učiti se delati! 

 Naučiti se živeti skupaj! 

 Učiti se biti! 

 Pravičnost (dr. Darko Zupanc, RIC) 
 Pomembna vrednota, ki jo zagotovo pričakujemo v temeljih OŠ 

 Enake možnosti zagotavlja tudi 14. člen Ustave RS 

 Predavatelj bo predstavil raziskavo 

 Inkluzija (Boštjan Kotnik, Zavod Janeza Levca) 
 Tudi to je vrednota 

 Predavatelj bo govoril o  njenem pomenu in vplivu na prihodnji razvoj 
šolstva  

 Participacija otrok v vzgoji (dr. Sonja Rutar, UP PeF) 
 Če je šola zaradi otrok… 

 … si zaslužijo tudi svojo besedo… 

 … in del odgovornosti  - kakšen?... 

 … in kje je ob tem mesto staršev? 

 



RAZISKAVA O DELU ZA ŠOLO 

DOMA – PREDSTAVITEV VZORCA 

 Z anketo smo želeli ugotoviti, koliko šolskega dela otroci 

opravijo doma in kolikšna je vloga staršev pri učenju, 

domačih nalogah in opravljanju drugih šolskih obveznosti. 

 Odzvalo se je 6531 staršev, v celoti jih je anketo izpolnilo 5340. 

 Navajamo le nekaj ugotovitev, podatke bomo obdelovali in 

objavljali za argumentiranje naših prihodnjih razprav. 

 Spol in starost anketiranih 

 Večinoma mame med 30 in 50 let. 



RAZISKAVA O DELU ZA ŠOLO 

DOMA – PREDSTAVITEV VZORCA 

 Izobrazba sodelujočih 

 V povprečju višja kot za celotno populacijo 



RAZISKAVA O DELU ZA ŠOLO 

DOMA – PREDSTAVITEV VZORCA 

 Spol in razred otroka 

 Precej uravnoteženo 



RAZISKAVA O DELU ZA ŠOLO 

DOMA – PREDSTAVITEV VZORCA 

 Ocene otroka in statistična regija 

 Ocene so visoke (podoben trend opažajo tudi drugi), porazdelitev po 

regijah zelo neenakomerna 



RAZISKAVA O DELU ZA ŠOLO 

DOMA – ČAS ZA DOMAČE NALOGE 

Prvo VIO 

Vsi 

Drugo VIO 

Tretje VIO 



RAZISKAVA O DELU ZA ŠOLO 

DOMA – ČAS ZA UČENJE 

Prvo VIO 
Drugo VIO 

Tretje VIO Vsi 



RAZISKAVA O DELU ZA ŠOLO DOMA 

– ČAS ZA DRUGO ŠOLSKO DELO 

Prvo VIO 

Vsi 

Drugo VIO 

Tretje VIO 



RAZISKAVA O DELU ZA ŠOLO DOMA 

– MOŽNOST DELA NALOG V ŠOLI 

DN v šoli  

občasno 

DN v šoli DA 

DN v šoli NE 



RAZISKAVA O DELU ZA ŠOLO DOMA 

– MOŽNOST DELA NALOG V ŠOLI, 

UČINEK NA PORABLJENI ČAS 

1. VIO, DN v šoli DA 
1. VIO, DN v šoli NE 

3. VIO, DN v šoli DA 
3. VIO, DN v šoli NE 



RAZISKAVA O DELU ZA ŠOLO DOMA 

– SKUPAJ DELO ZA ŠOLO DOMA 

Odvisno od možnosti  dela 

DN v šoli, starosti otrok, zelo 

odvisno od izobrazbe 

staršev.  

Po oceni staršev z nižjo 

izobrazbo njihovi otroci 

porabijo precej več časa za 

šolsko delo doma. 

Izobrazba staršev 

do srednje poklicne 

Izobrazba staršev 

zn. mag. in doktorat 

Vsi 



RAZISKAVA O DELU ZA ŠOLO DOMA 

– IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI 
Malo odvisno od 

starosti otrok, 

rahlo upade v 

zadnji triadi. 

Skoraj neodvisno 

od spola, malo več 

časa porabijo 

dečki. 

Skoraj neznaten 

vpliv, če so 

prevladujoče 

ocene 3, 4 ali 5, 

pri 2 je N 

premajhen. 

Tudi izobrazba 

staršev  in odločba 

o usmeritvi malo 

vplivata na 

porazdelitev. 

Učenci v veliki večini porabijo sorazmerno malo 

časa za obšolske dejavnosti – približno dve 

tretjini jih porabi v povprečju do ene ure na dan. 



RAZISKAVA O DELU ZA ŠOLO DOMA 

– DOPOLNILNI POUK, KDO POMAGA 



RAZISKAVA O DELU ZA ŠOLO DOMA 

– MNENJA STARŠEV 

Veselje do šole zaradi šole same 

upade v prvi triadi, v tem času 

se tudi mnenje staršev o preveč 

dela za šolo in premalo prostega 

časa pomakne k višji oceni (ne 

preseže pa srednjega strinjanja), 

vztraja pa veselje do druženja s 

sošolci. 

Vsi 
1.r. 2.r. 3.r. 

4.r. 5.r. 6.r. 

7.r. 8.r. 9.r. 



RAZISKAVA O DELU ZA ŠOLO DOMA 

– PREVLADUJOČE OCENE IN 

IZOBRAZBA STARŠEV 

Izobrazba 

staršev je močno 

povezana s 

prevladujočimi  

ocenami otrok. 

To ni novo, je pa 

(vedno znova) 

vredno 

razmisleka.  

Vsi Do  srednje 

poklicne 

Srednja in višja 
Visoka strokovna, 

1. bol. stopnja 

Predbol. uni., 2. 

bol. stopnja 

Znanst. mag., 

doktorat 



UČENJE MED POLETNIMI 

POČITNICAMI – POVEZAVA Z 

IZOBRAZBO STARŠEV 

Nezanemarljiv delež otrok se mora 

med počitnicami  vsaj občasno  učiti 

za šolo – v močni povezavi z ocenami 

in posredno z izobrazbo staršev… 

 

Ne glede na to želimo vsem 

otrokom čim bolj počitniške 

počitnice… 

Vsi 
Izobrazba 

staršev do 

srednje 

poklicne 

Izobrazba 

staršev 

znanst. mag. 

in doktorat 


