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NAMEN in 
CILJ 
SPLETNE 
ANKETE

Anketa je bila namenjena 
osebju na oddelkih.
Anketa je bila namenjena 
osebju na oddelkih.

Izvedeti smo želeli mnenje 
osebja na oddelkih:
Izvedeti smo želeli mnenje 
osebja na oddelkih:

o zadovoljstvu z delom 
bolnišnične šole pri 
obravnavi otrok in 
mladostnikov.

o zadovoljstvu z delom 
bolnišnične šole pri 
obravnavi otrok in 
mladostnikov.

o pomembnosti bolnišnične 
šole v času hospitalizacije 
otrok in mladostnikov.

o pomembnosti bolnišnične 
šole v času hospitalizacije 
otrok in mladostnikov.

O prepoznavnosti 
bolnišnične šole.
O prepoznavnosti 
bolnišnične šole.



SPLETNA 
ANKETA

Vprašanja je pripravila in vsebinsko 
oblikovala skupina učiteljic bolnišnične šole: 
Patricija Mavrič, Darja Bricelj, Tjaša Zver, 
Metoda Leban Dervišević in Tina Žvab, pod 
vodstvom ravnateljice bolnišničnih šolskih 
oddelkov, Tanje Bečan.

Vprašanja je pripravila in vsebinsko 
oblikovala skupina učiteljic bolnišnične šole: 
Patricija Mavrič, Darja Bricelj, Tjaša Zver, 
Metoda Leban Dervišević in Tina Žvab, pod 
vodstvom ravnateljice bolnišničnih šolskih 
oddelkov, Tanje Bečan.

Spletna anketa obsega 12 vprašanj.Spletna anketa obsega 12 vprašanj.

Vprašanja so bila zaprtega in odprtega 
tipa.
Vprašanja so bila zaprtega in odprtega 
tipa.

Ravnateljica bolnišničnih šolskih 
oddelkov je anketo poslala zdravnikom 
in glavnim sestram, ki delujejo na 
oddelkih, kjer poučuje bolnišnična šola.

Ravnateljica bolnišničnih šolskih 
oddelkov je anketo poslala zdravnikom 
in glavnim sestram, ki delujejo na 
oddelkih, kjer poučuje bolnišnična šola.

Vrnjenih je bilo 75 spletnih anket, kar 
predstavlja 90 % vseh poslanih 
vprašalnikov.

Vrnjenih je bilo 75 spletnih anket, kar 
predstavlja 90 % vseh poslanih 
vprašalnikov.



INTERPRETACIJA 
in ANALIZA 

SPLETNE ANKETE



1. vprašanje:

ALI MENITE DA OTROKE IN NJIHOVE STARŠE SKRBI, KAKO SE BODO ŠOLALI V 
ČASU HOSPITALIZACIJE?

REZULTATI:

DA 70

NE 4

NE VEM 1



2. vprašanje:

KDAJ STE IZVEDELI ZA BOLNIŠNIČNO ŠOLO?

REZULTATI:

V ČASU ŠTUDIJA 14
V ČASU 
SLUŽBOVANJA

56

DRUGO 5



3. vprašanje:

ALI MENITE, DA IMATE DOVOLJ INFORMACIJ O DELOVANJU BOLNIŠNIČNI ŠOLI?

REZULTATI:

DOVOLJ 58

NE DOVOLJ 15

DRUGO 2



4. vprašanje:

ZAKAJ SE VAM ZDI BOLNIŠNIČNA ŠOLA POMEMBNA? 
(Označite lahko več možnosti.)



5. vprašanje:

ALI MENITE, DA BO VKLJUČITEV BOLNEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA V 
NJEGOVO ŠOLO ZATO, KER JE OBISKOVAL BOLNIŠNIČNO ŠOLO KAJ LAŽJA? 
ZAKAJ?
REZULTATI:

DA 8
DA, KER 66
NE 1



Med odgovori je 88 % osebja svoj pritrdilni odgovor pojasnilo z naslednjimi 
odgovori:



6. vprašanje:

KAKO OCENJUJETE DELO UČITELJIC IN UČITELJA BOLNIŠNIČNE ŠOLE?

REZULTATI:

ODLIČNO 40

ZELO SE 
TRUDIJO

30

DOBRO 2
ZADOVOLJIVO
NEPOTREBNO
NE MOREM 
OCENITI

3

DRUGO



7. vprašanje:

ALI VAM JE BOLNIŠNIČNA ŠOLA KAKORKOLI V POMOČ PRI VAŠEM DELU?

REZULTATI:

V POMOČ 63

NI V POMOČ 7
OBČASNO / REDKO 2
VELIKOKRAT 1
NI RELEVANTNO 
VPRAŠANJE

1

NI ODGOVORA 1



Polovica vsega vprašanega osebja (56 %) je svoj pritrdilni odgovor 
dodatno obrazložila z naslednjimi pojasnili. Bolnišnična šola je 
osebju na oddelkih v pomoč:



8. vprašanje:

KAKO SODELUJETE Z BOLNIŠNIČNIMI UČITELJICAMI IN UČITELJEM?

REZULTATI:

ODLIČNO 56

DOBRO 13

ZADOVOLJIVO 2

NISEM 
ZADOVOLJEN
NE 
SODELUJEM

3

DRUGO 1



9. vprašanje:

KAKO VIDITE BOLNIŠNIČNO ŠOLO V PRIHODNJE?

REZULTATI:

ŠE BO POTREBNA 65

ŠE BO POTREBNA, 
A NA DRUG NAČIN

7

NE BO POTREBNA 1
O TEM NE 
RAZMIŠLJAM

1

DRUGO 1



10. vprašanje:

VAŠI PREDLOGI, MNENJA IN POBUDE ZA ŠE BOLJŠE IN UČINKOVITEJŠE 
DELOVANJE BOLNIŠNIČNE ŠOLE.

REZULTATI:

BREZ PRIPOMB 18
SODELOVANJE (NA ODDELKU, NA TIMU) 15
OSTANE KOT JE 12
PO EN ODGOVOR 9
OPTIMALNI POGOJI 3
VEČ UČITELJEV 2
POUK (DEJAVNOSTI) MED POČITNICAMI 2
BREZ ODGOVORA 14



Med odgovori 
osebja so se po 
enkrat pojavili še 
naslednji predlogi:

več pouka na daljavo z matično 
šolo;
več pouka na daljavo z matično 
šolo;

aktivno sodelovanje učiteljev v 
zdravstvenih kolonijah;
aktivno sodelovanje učiteljev v 
zdravstvenih kolonijah;

uvedba bolnišnične bralne značke;uvedba bolnišnične bralne značke;

predstavitev dela bolnišnične šole 
zaposlenim v obliki seminarja;
predstavitev dela bolnišnične šole 
zaposlenim v obliki seminarja;

krepitev medicinskega in drugega 
znanja učiteljev;
krepitev medicinskega in drugega 
znanja učiteljev;



Med odgovori 
osebja so se po 
enkrat pojavili še 
naslednji predlogi:

mobilna bolnišnična šola na 
otrokovem domu;
mobilna bolnišnična šola na 
otrokovem domu;

možnost spremljanja uspešne 
vključitve otroka v njegovo šolo po 
zaključku zdravljenja;

možnost spremljanja uspešne 
vključitve otroka v njegovo šolo po 
zaključku zdravljenja;

več umetniških predmetov v 
bolnišnični šoli (glasba, ples);
več umetniških predmetov v 
bolnišnični šoli (glasba, ples);

uvedba vprašalnika za učitelje 
bolnišnične šole, ki bi bil del 
otrokove zdravstvene 
dokumentacije.

uvedba vprašalnika za učitelje 
bolnišnične šole, ki bi bil del 
otrokove zdravstvene 
dokumentacije.



11. vprašanje:

BI NAM ŽELELI ŠE KAJ DODATNO SPOROČITI?

REZULTATI:

OSEBJE JE DODATNO SPOROČILO. 19
OSEBJE NI DODATNO SPOROČILO. 56





12. vprašanje:

ANKETO SEM IZPOLNJEVAL-A:

REZULTATI:

ZDRAVNIK/CA 49
PSIHOLOG/INJA 12
MEDICINSKA SESTRA
/TEHNIK

10

DRUGO 4



SKLEPNE UGOTOVITVE



1. Po mnenju večine osebja (93 %) otroke in 
mladostnike ter njihove starše skrbi, kako se bodo 
šolali v času zdravljenja.

1. Po mnenju večine osebja (93 %) otroke in 
mladostnike ter njihove starše skrbi, kako se bodo 
šolali v času zdravljenja.

2. Večina osebja na oddelkih je za bolnišnično šolo 
izvedela v času službovanja (75 %), nekateri pa že v 
času študija (19 %).

2. Večina osebja na oddelkih je za bolnišnično šolo 
izvedela v času službovanja (75 %), nekateri pa že v 
času študija (19 %).

3. Večina osebja na oddelkih (77 %) je menila, da ima 
dovolj informacij o delovanju bolnišnične šole, petina 
osebja (20 %) bi želela imeti več informacij o njenem 
delovanju. 

3. Večina osebja na oddelkih (77 %) je menila, da ima 
dovolj informacij o delovanju bolnišnične šole, petina 
osebja (20 %) bi želela imeti več informacij o njenem 
delovanju. 



4. Bolnišnična šola je po mnenju osebja pomembna predvsem 
zato, ker otroci in mladostniki z vključitvijo v bolnišnično šolo: 
4. Bolnišnična šola je po mnenju osebja pomembna predvsem 
zato, ker otroci in mladostniki z vključitvijo v bolnišnično šolo: 

- ne prekinjajo učnega dela zaradi hospitalizacije in bolezni;- ne prekinjajo učnega dela zaradi hospitalizacije in bolezni;

- ostajajo vključeni v vzgojne in izobraževalne dejavnosti;- ostajajo vključeni v vzgojne in izobraževalne dejavnosti;

- ohranja in krepi se povezava ter sodelovanje z matičnimi 
šolami;
- ohranja in krepi se povezava ter sodelovanje z matičnimi 
šolami;

- v času hospitalizacije ostajajo vključeni v običajno življenje;- v času hospitalizacije ostajajo vključeni v običajno življenje;

- kakovostno preživljajo prosti čas v bolnišnici.- kakovostno preživljajo prosti čas v bolnišnici.



5. Osebje na oddelkih (99 %) meni, da bo vključitev bolnega 
otroka in mladostnika v njegovo šolo lažja zato, ker je 
obiskoval bolnišnično šolo (ni prišlo do prekinitve šolanja in 
pouka, otrok/mladostnik ostal na tekočem s šolsko snovjo).

5. Osebje na oddelkih (99 %) meni, da bo vključitev bolnega 
otroka in mladostnika v njegovo šolo lažja zato, ker je 
obiskoval bolnišnično šolo (ni prišlo do prekinitve šolanja in 
pouka, otrok/mladostnik ostal na tekočem s šolsko snovjo).

6. Delo učiteljic in učitelja bolnišnične šole je osebje ocenilo 
kot odlično ali dobro (skupaj 93 %). 
6. Delo učiteljic in učitelja bolnišnične šole je osebje ocenilo 
kot odlično ali dobro (skupaj 93 %). 

7. Bolnišnična šola je večini osebja na oddelkih (84 %) v 
pomoč pri njihovem delu, predvsem z različnimi opažanji in 
informacijami, ki pripomorejo tudi k celovitejši obravnavi 
bolnih otrok in mladostnikov. 

7. Bolnišnična šola je večini osebja na oddelkih (84 %) v 
pomoč pri njihovem delu, predvsem z različnimi opažanji in 
informacijami, ki pripomorejo tudi k celovitejši obravnavi 
bolnih otrok in mladostnikov. 



8. Osebje je sodelovanje z učiteljicami in učiteljem bolnišnične šole 
ocenilo kot odlično in dobro (skupaj 92 %). 
8. Osebje je sodelovanje z učiteljicami in učiteljem bolnišnične šole 
ocenilo kot odlično in dobro (skupaj 92 %). 

9. Največ osebja na oddelkih (87 %), kjer deluje bolnišnična šola je 
menilo, da bo bolnišnična šola potrebna tudi v prihodnje.
9. Največ osebja na oddelkih (87 %), kjer deluje bolnišnična šola je 
menilo, da bo bolnišnična šola potrebna tudi v prihodnje.

10. Precejšen del osebja (24 %) ni imel dodatnih predlogov ali pobud za 
še boljše in učinkovitejše delovanje bolnišnične šole, bili so zadovoljni z 
njenim dosedanjim delovanjem (16 %). 

10. Precejšen del osebja (24 %) ni imel dodatnih predlogov ali pobud za 
še boljše in učinkovitejše delovanje bolnišnične šole, bili so zadovoljni z 
njenim dosedanjim delovanjem (16 %). 

- Predlogi: tesnejše sodelovanje z oddelčnim timom (občasno prisotnost 
na oddelčnih vizitah oziroma sestankih) in predlogi, povezani z 
vsebinskim in organizacijskim delovanjem bolnišnične šole. 

- Predlogi: tesnejše sodelovanje z oddelčnim timom (občasno prisotnost 
na oddelčnih vizitah oziroma sestankih) in predlogi, povezani z 
vsebinskim in organizacijskim delovanjem bolnišnične šole. 



11. Dodatna sporočila osebja bolnišnični šoli: „nadaljujte s svojim 
dobrim/odličnim delom.“
11. Dodatna sporočila osebja bolnišnični šoli: „nadaljujte s svojim 
dobrim/odličnim delom.“

12. Spletno anketo je izpolnilo največ zdravnikov/zdravnic (65 %), sledili 
so psihologi/psihologinje (16 %), medicinske sestre/tehniki (4 %), socialni 
delavci/delavke (4 %) in pedagoginja (1 %). 

12. Spletno anketo je izpolnilo največ zdravnikov/zdravnic (65 %), sledili 
so psihologi/psihologinje (16 %), medicinske sestre/tehniki (4 %), socialni 
delavci/delavke (4 %) in pedagoginja (1 %). 


