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MATERIALNI IN HIGIENSKI POGOJI PRI POUKU GIBALNO-ŠPORTNIH
DEJAVNOSTI V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
IZVLEČEK
V magistrskem delu so predstavljena izhodišča za materialne in higienske pogoje pri
pouku gibalno-športnih dejavnosti v osnovnih šolah, ki izvajajo Posebni program
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, in glavne ugotovitve raziskav, ki so že
bile narejene na tem področju. Podrobneje so opredeljeni minimalni priporočeni
standardi in normativi za športne pripomočke ter opremo, ki so potrebni za pouk
gibalno-športnih dejavnosti. V empiričnem delu tega dela so analizirani podatki o
materialnih in higienskih pogojih pri pouku gibalno-športnih dejavnosti v 41 osnovnih
šolah, iz celotne Slovenije, ki so v šolskem letu 2013/14 izvajale Posebni program
vzgoje in izobraževanja. Podatke smo pridobili z vprašalniki o materialnih in
higienskih pogojih pri pouku gibalno-športnih dejavnosti.
Za pouk gibalno-športnih dejavnosti v osnovnih šolah, ki izvajajo Posebni program
vzgoje in izobraževanja, imajo šole na razpolago različno število pokritih vadbenih
prostorov, ki se zelo razlikujejo tako po velikosti kot tudi po opremljenosti. Večina šol
ima za pouk gibalno-športnih dejavnosti zagotovljene minimalne prostorske pogoje. V
veliki večini pokritih vadbenih površin so pogoji ustrezni, saj so izpolnjene zahteve o
ustrezni osvetljenosti pokritih vadbenih površin, možnosti prezračevanja in
zagotavljanju ustrezne varnosti učencev in strokovnih delavcev. Šole, vključene v
raziskavo, v povprečju ne dosegajo minimalnega priporočenega števila športnih
pripomočkov in vgrajene opreme. Higienski pogoji za učence so v večini primerni
glede uporabe športne opreme in prostorov, namenjenih preoblačenju, manj primerni
so pogoji za vzdrževanje osebne higiene po pouku gibalno-športnih dejavnosti.
Higienski pogoji za strokovne delavce, ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti,
so v veliki večini ustrezni, ne pa optimalni. Strokovni delavci, ki poučujejo gibalnošportne dejavnosti, so v večini zadovoljni s prostori, kjer izvajajo gibalno-športne
dejavnosti, z razpoložljivimi športnimi pripomočki, z možnostmi za higienske pogoje
in z osebno športno opremo za pouk gibalno-športnih dejavnosti. Večina učiteljev je
nezadovoljnih z razpoložljivo sodobno tehnologijo.

Ključne besede: Posebni program vzgoje in izobraževanja, motnje v duševnem
razvoju, gibalno-športna dejavnost, materialni pogoji, higienski pogoji, vadbeni
prostor, športna oprema, športni pripomočki

MATERIALS AND HYGIENE CONDITIONS FOR PHYSICAL EDUCATION IN
SPECIAL EDUCATION PROGRAM

ABSTRACT
The main subject of my master’s thesis is the analysis of actual state of material and
hygiene conditions for physical education in special education program in Slovenia
and main research findings that have been made in this area. The minimum
recommended standards and norms for sports facilities and equipment that are
necessary for physical education are described in detail. The practical part of this
thesis presents the analyzed data obtained through a questionnaire on material and
hygiene conditions for physical education in 41 schools which carry out a special
education program in Slovenia for the school year 2013/2014.
Schools with special education program have different number of indoor exercise
areas for physical education available which vary greatly in size and equipment. Most
schools have guaranteed minimum space requirements for physical education.
In the vast majority the conditions of indoor training surface are appropriate as they
meet the requirements of the appropriate lighting of indoor exercise areas, the
possibility of providing adequate ventilation and safety of children and teachers.
Schools included in the survey, on average, do not meet the minimum recommended
number of sports facilities and installed equipment. Hygiene conditions concerning
the use of sports equipment and changing rooms for children are generally suitable
but the conditions for maintaining personal hygiene after physical education are less
suitable. Hygiene conditions for the teachers who teach physical education are in the
vast majority adequate, but not optimal. The teachers who teach physical education
are generally satisfied with the space in which they carry out the physical education,
and also with the availability of sports facilities, with hygiene conditions and personal
sports equipment for physical education. Most of the teachers are dissatisfied with
the availability of modern technology.

Key words: special education program, intellectual disabilities, physical education,
materials conditions, hygiene conditions, exercise place, sports equipment, sports
accessory
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1 UVOD
Z gibalno-športnimi dejavnostmi v času šolanja se načrtno, strokovno in celovito z
izbranimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela pri učencih razvijata
ustrezna gibalna učinkovitost in zdrav življenjski slog. Pri pouku gibalno-športnih
dejavnosti učenci usvajajo spretnosti in znanja, ki omogočajo sodelovanje v različnih
športih, razvijajo zdravo tekmovalnost in spoštovanje športnega vedenja. Oblikujejo
pozitivne vedenjske vzorce, kot so medsebojna strpnost, spodbujanje medsebojnega
sodelovanja in sprejemanje drugačnosti. Razvijajo razumevanje koristi rednega
gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa.
Oblikujejo pozitivno doživljanje športa, zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju
naporov in doseganju osebnih ciljev. S tem pa si krepijo samozavest, zaupanje vase
in oblikujejo pristen, čustven, spoštljiv odnos do narave in okolja kot posebne
vrednote.
Pouk gibalno-športnih dejavnosti učence spodbuja k vključevanju v različne športe
tudi v prostem času. Starši in strokovni delavci igrajo pomembno vlogo pri
spodbujanju otrok k vključevanju v gibalno-športne dejavnosti.
Za izvedbo pouka gibalno-športnih dejavnosti strokovni delavci potrebujejo pokrite
vadbene prostore, zunanje športne površine, ustrezne športne pripomočke in opremo
ter ustrezne spremljajoče prostore za preoblačenje in umivanje po pouku gibalnošportnih dejavnosti. Usposobljen in kompetenten strokovni delavec ter kakovostni
materialni in higienski pogoji, v katerih se pouk gibalno-športnih aktivnosti izvaja,
omogočajo kakovostno uresničevanje ciljev učnega načrta tega področja.
Naloga Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je, da zagotavlja primerne
materialne in higienske pogoje vadbenih površin, v katerih se izvajajo gibalnošportne dejavnosti. Jurak s sodelavci (2001) je pripravil predlog novega
Nacionalnega programa za šport za obdobje od 2011 do 2020, v katerem so
načrtovanje in izgradnja novih športnih objektov ter posodobitev obstoječih in seveda
ustrezno gospodarjenje z njimi prednostne naloge.
Materialni in higienski pogoji vadbenih površin, v katerih se izvajajo gibalno-športne
dejavnosti v osnovnih šolah, ki izvajajo Posebni program vzgoje in izobraževanja (v
nadaljevanju bomo uporabljali kratico PPVI), niso raziskani, saj nismo zasledili
nobene raziskave tega področja, zaradi česar smo se odločili, da opravimo raziskavo
na področju celotne Slovenije.
V magistrskem delu so predstavljeni priporočljivi normativi in standardi za vadbene
površine, športne pripomočke in opremo pokritih vadbenih površin, v katerih se
izvajajo gibalno-športne aktivnosti. Podatki o materialnih in higienskih pogojih pri
pouku gibalno-športnih dejavnosti na osnovnih šolah s PPVI v Republiki Sloveniji so
analizirani in primerjani s priporočljivimi normativi in standardi.
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA
Znano je, da je gibanje prevladujoča človekova dejavnost že od prvih dni življenja.
Gibanje je izraz zadovoljstva, svobode, igrivosti in ustvarjalnosti, hkrati pa tudi
pomembno sredstvo vzgoje, samopotrjevanja in samouresničevanja. Gibalne
sposobnosti so tesno povezane z otrokovimi funkcionalnimi sposobnostmi,
zdravstvenim stanjem, intelektualnim, čustvenim in socialnim razvojem (Strel, 1996).
V Posebni program vzgoje in izobraževanja so usmerjeni otroci z zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebujejo različno stopnjo pomoči vse
življenje. S posebnimi vzgojno-izobraževalnimi procesi pa njihovo stopnjo
samostojnosti in neodvisnosti lahko razvijamo do optimalnih mej (Ulaga, Grubešič in
Štefančič, 2005).
Obvladovanje športnih aktivnosti poleg zdravega načina življenja omogoča bolj
enakovredno vključevanje v okolje, koristno preživljanje prostega časa in možnost
tekmovanja na vseh nivojih (Srebot, Bolčina, Miličevič in Florjančič, 2004). Gibalnošportne dejavnosti posamezniku v obdobju telesnega razvoja, ne glede na stopnjo
njegove gibalne usposobljenosti, omogočajo razvijanje gibalnih spretnosti. V odrasli
dobi jih posameznik nadgrajuje, poglablja in uporablja v vsakdanjem življenju.
Gibalna znanja je mogoče doseči s kontinuiranim delom učencev v okviru gibalnošportnih dejavnosti, ki se izvajajo vsa leta šolanja (Kneževič idr., 2005).

2.1 OPREDELITEV OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
Zasledimo lahko veliko različnih definicij motenj v duševnem razvoju. Najpogosteje
se uporablja definicija motenj v duševnem razvoju Ameriškega združenja za
intelektualne in razvojne motnje (American Association on Intellectual and
Development Disorders – AAIDD), ki motnje v duševnem razvoju opredeljuje kot
pomembno znižane intelektualne sposobnosti in prilagoditvene spretnosti, ki
nastopijo pred posameznikovim 18. letom starosti. Med intelektualne sposobnosti
sodijo: sposobnost mišljenja, učenja in reševanja problemov. Osebe z motnjami v
duševnem razvoju po kriterijih AAIDD na standardiziranih preizkusih inteligentnosti
dosegajo rezultate, ki ustrezajo količniku inteligentnosti nižjemu od 70 oziroma 75. Pri
osebah z motnjami v duševnem razvoju so značilne tudi težave na enem ali več
področjih prilagoditvenih spretnosti, ki se določajo s pomočjo standardiziranih testov.
Pri ocenjevanju in opredeljevanju oseb z motnjami v duševnem razvoju je potrebno
upoštevati tudi posameznikovo okolje, njegovo jezikovno in kulturno raznolikost
(AAIDD, 2011).
Podatki v strokovni literaturi kažejo, da je v svetovni populaciji 1–3 % oseb z motnjo v
duševnem razvoju, vendar je ta številka odvisna od klasifikacijskega sistema (Sherrill,
1998).
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Glede na Kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj
otrok s posebnimi potrebami ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju. Šoloobvezni otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju se v skladu
z obstoječo zakonodajo usmerjajo v osnovno šolo s prilagojenim programom z nižjim
izobrazbenim standardom. Šoloobvezni otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju pa se v skladu z obstoječo zakonodajo usmerjajo v osnovno šolo
s Posebnim programom vzgoje in izobraževanja.

2.1.1 Značilnosti otrok z motnjami v duševnem razvoju

-

Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju
Imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj, senzomotorično
in miselno skladno delovanje ter sposobnosti za načrtovanje, organizacijo,
odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na
abstraktni ravni. Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu
presojanju in odzivanju v socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu ter z
vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi prilagoditvami v učnem procesu lahko
dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo minimalnim standardom
znanja, določenim z izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za manj
zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje. Opaznejše primanjkljaje
imajo v telesnih sposobnostih in zmogljivostih, gibalni koordinaciji in fini motoriki.
Imajo pomanjkljivo gibalno orientacijo, predstave in gibalne občutke (Opara,
2005).

-

Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju
Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju se pomembno razlikujejo od
otrok z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Njihova stopnja spoznavnega
razvoja, govornega, emocionalno-socialnega in gibalnega razvoja je nizka. Imajo
šibko motivacijo za lastno aktivnost, kratkotrajno pozornost in težave prilagajanja.
Ohranjene imajo zmožnosti za razvoj socializacije, komunikacije, samooskrbe,
enostavnih dejavnosti in iger. Za aktiviranje potencialov pa že skozi vse
predšolsko obdobje praviloma potrebujejo kontinuirano vodenje in različno
stopnjo pomoči, prilagojene dejavnosti in način izvajanja (Videmšek, Karpljuk,
Zajec in Meško, 2012). Posamezne sposobnosti imajo različno razvite. V učnem
procesu lahko usvojijo osnove branja, pisanja in računanja, na gibalnih, likovnih in
glasbenih področjih pa so lahko uspešnejši. Pri učenju in poučevanju potrebujejo
prilagoditve in konkretna ponazorila. Svoje potrebe in želje sporočajo, pri tem
lahko potrebujejo podporno ali nadomestno komunikacijo. Posebno podporo
potrebujejo pri vključevanju v socialno okolje. Usposobijo se lahko za enostavna,
nezahtevna opravila, sicer pa potrebujejo podporo in različno stopnjo pomoči
(Opara, 2005). Pri usvajanju spretnosti potrebujejo večkratno prikazovanje in
ponavljanje že za povsem enostavne koordinirane gibe. Pogosto so prisotne
motnje na področju senzorike in motorike. Težave imajo na področju ravnotežja,
koordinacije gibov in s sposobnostjo reagiranja. Slabo koordinacijo gibov je
mogoče videti že pri opravljanju preprostih vsakodnevnih aktivnosti (Teodorović in
Levandovski, 1986).
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-

Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju
Usposobijo se lahko za najenostavnejša opravila. Razumejo enostavna sporočila
in navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo sporočati svoje potrebe in
želje, pri tem lahko uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. Orientirajo
se v ožjem okolju, vendar pri tem potrebujejo varstvo in vodenje. Naučene
veščine in spretnosti so samo avtomatizirane. Pri skrbi zase potrebujejo pomoč
drugih. Pogosto imajo težave v gibanju, druge razvojne motnje in bolezni (Opara,
2005). Motnje gibanja se kažejo v upočasnjenem in omejenem tempu. Nekatere
motorične sposobnosti so pri posameznih otrocih manj razvite, kar se kaže v
pomanjkanju moči, gibljivosti, koordinaciji in ritmu gibanja. Pri mnogih se
pojavljata pomanjkanje gibalnih izkušenj s kratkotrajno koncentracijo in
pozornostjo in pomanjkanje energije. Pri posameznih otrocih pa se pojavlja
hiperkinetičnost, motorična nemirnost in boječnost. Nekateri nimajo razvite
predstave o lastnem telesu, slabo se znajdejo v prostoru in času. Pogosto so
prisotne še dodatne motnje: epilepsija, cerebralna paraliza, razne telesne okvare
in druga somatska obolenja. S pomočjo gibanja in kasneje športa lahko
izboljšujemo prav tiste značilnosti, ki jih osebe z motnjami v duševnem razvoju
najbolj potrebujejo: motivacijo, koncentracijo, sproščanje napetosti, socializacijo,
samozaupanje in samozavest (Srebot, Bolčina, Miličevič, in Florjančič 2004).

-

Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju
Usposobijo se lahko le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Razumevanje
in upoštevanje navodil je zelo omejeno. Redko razvijejo osnove govora in
sporazumevanja. Prav tako sta omejena zaznavanje in odzivanje na zunanje
dražljaje. Potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Omejeni so v
gibanju, imajo težave s koordinacijo, senzoriko, zaznavanjem lastnega telesa in z
usmerjenostjo zaznavanja. Večinoma imajo težke dodatne motnje, bolezni in
obolenja (Opara, 2005).

Lačen (2001) navaja, da se pri osebah z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v
duševnem razvoju pogosto pojavljajo še druge dodatne motnje. V kombinaciji z
motnjami v duševnem razvoju se najpogosteje pojavljajo motnje, ki dodatno vplivajo
na njihovo funkcioniranje: gibalna oviranost, govorno-jezikovne motnje, epilepsija,
slepota in slabovidnost, gluhota in naglušnost, motnje avtističnega spektra ter motnje
vedenja in osebnosti.
Siendentop (1990) navaja, da so pri gibalno-športnih dejavnostih v ospredju gibalni
cilji, ki jih želimo doseči pri posamezniku z motnjami v duševnem razvoju. Wickstrom
(1982) navaja da je ključni dejavnik za usvajanje zapletenih motoričnih gibanj pri
osebah z motnjami v duševnem razvoju strokovno in načrtno izvajanje raznovrstnih
gibalno-športnih aktivnosti, kot so ples, vodni športi, športne in elementarne igre ter
druge športne aktivnosti.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju se slabo zavedajo lastnega telesa in pogosto
dvomijo v svoje gibalne sposobnosti, kar ima za posledico težave v socialni
integraciji. Zaradi tega je potrebno otroke z motnjami v duševnem razvoju spodbujati
k raznovrstnim gibalnim dejavnostim, s katerimi bodo razvijali gibalne ter druge
sposobnosti in lastnosti. Otrokova gibalna dejavnost je namreč v izraziti interakciji s
spoznavnimi sposobnostmi in čustveno-socialnimi značilnostmi. Z ustreznimi
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gibalnimi nalogami bo otrok pridobival nadzor nad gibi velikih mišic in postopno
razvijal tudi fino motoriko (Videmšek, Karpljuk, Zajec in Meško, 2012).
Otroci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju imajo močno
znižane sposobnosti prenosa rezultatov učenja iz ene situacije v drugo. Za učenje
potrebujejo veliko ponovitev. Modelno učenje je primerno le za učenje enostavnejših
opravil (Đorđević, 1982).
Filipčič (2012) navaja značilnosti otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem
razvoju, ki se kažejo na motoričnem področju: zmanjšana gibalna kompetentnost na
področju fine in grobe motorike, zmanjšano telesno vzdržljivost, slabše razvito
telesno shemo, pomanjkanje gibalnih občutkov, predstav in izkušenj, kratkotrajno
koncentracijo in pozornost ter skromne predstave o prostorskih in časovnih odnosih.
Gibalno-športne dejavnosti imajo zato za otroke z motnjami v duševnem razvoju
pomembno vlogo. K skladnemu biopsihosocialnemu razvoju otrok z motnjami v
duševnem razvoju lahko pomembno prispevamo z izbranimi cilji gibalno-športnih
dejavnosti, z vsebinami le-teh in z ustreznimi metodami. Z rednim vključevanjem
otrok z motnjami v duševnem razvoju h gibalno-športnim dejavnostim skrbimo za
njihovo: pravilno držo in skladno razvitost telesa, motoriko, zdrav način življenja,
oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, kakovostno preživljanje prostega časa,
ustvarjalnost, sprostitev in pozitivno doživljanje športa.

2.2 GIBALNO-ŠPORTNE DEJAVNOSTI V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA
Gibalno-športne dejavnosti v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja
opredeljuje učni načrt. Obvezni del Posebnega programa vzgoje in izobraževanja
zajema I., II., in III. stopnjo, vsaka traja po tri leta. Sledijo neobvezne IV., V. in VI.
stopnja.
V učnem načrtu je za področje Gibanje in športna vzgoja podan normativ ur, ki se
razlikuje po stopnjah Posebnega programa vzgoje in izobraževanja, kar je prikazano
v tabeli 1 (Grubešič, 2014).
Tabela 1: Normativ ur Gibanje in športna vzgoja po stopnjah v Posebnem programu
vzgoje in izobraževanja
I. stopnja
Leto
šolanja
Gibanje
in športna
vzgoja
Šport in
rekreacija
SKUPAJ
ur/stopnjo

OBVEZNI DEL
II. stopnja III. stopnja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

3

3

4

4

4

5

5

5

NEOBVEZNI NADALJEVALNI DEL
IV. stopnja
V. stopnja
VI. stopnja
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5

5

5

5

5

5
3

315

420

525

525

5

525

2
0

3

2
420

2

2

2.2.1 Splošni cilji gibalno-športnih dejavnosti v posebnem programu vzgoje in
izobraževanja
Gibalno-športne dejavnosti v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja zajemajo
naslednja področja (Kneževič idr., 2005):
- naravne oblike gibanja,
- gibanja, ki niso vezana na spretnosti hoje,
- elementarne igre,
- športni program,
- vaje za razvoj senzomotorike,
- ples ter
- podpodročje, ki obsega športne dneve, tekmovanja, interesne dejavnost in šolo v
naravi.
V učnem načrtu so za področje Gibanje in športna vzgoja zapisani splošni cilji, ki
postavljajo okvir, znotraj katerega imajo strokovni delavci možnost glede na
sposobnosti posameznega otroka z individualiziranim programom le-te prilagoditi.
Splošni cilji za področje Gibanje in športna vzgoja (Srebot, Bolčina, Miličevič in
Florjančič, 2004):
- zadovoljevanje osnovnih potreb po gibanju in igri,
- pridobivanje številnih gibalnih izkušenj in športnih znanj,
- zavedanje lastnega telesa in svojih gibalnih sposobnosti,
- prilagajanje gibalnih zahtev sposobnostim posameznika,
- pridobivanje zaupanja v sposobnosti posameznika,
- razvijanje ustvarjalnosti na področju gibanja,
- vključevanje v okolje in spodbujanje komunikacije,
- sproščanje napetosti, razbremenitev posameznika in sprostitev,
- čustveno in razumsko dojemanje športa,
- navajanje na samoodločanje,
- aktivno preživljanje prostega časa ob športno-rekreativnih dejavnostih,
- sodelovanje in tekmovanje na športnih prireditvah.
V učnem načrtu so za področje Šport in rekreacija zapisani naslednji splošni cilji
(Kojzek, Slatner in Kovačič, 2014):
- zadovoljevanje osnovnih potreb po gibanju in igri,
- pridobivanje gibalnih izkušenj in športnih znanj,
- zavedanje lastnega telesa in svojih gibalnih sposobnosti,
- pridobivanje zaupanja v svoje sposobnosti,
- razvijanje ustvarjalnosti na gibalnem področju,
- vključevanje v okolje in spodbujanje komunikacije,
- sproščanje napetosti, razbremenitev in sprostitev,
- čustveno in razumsko dojemanje športa,
- navajanje na samoodločanje,
- sodelovanje in tekmovanje na športnih prireditvah,
- zmanjšanje odvisnosti od pomoči in razvijanje samostojnosti,
- pozitivno sprejemanje uspeha ali neuspeha,
- vključevanje pridobljenih gibalnih izkušenj in športnih znanj v vsakdanje
življenje.
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2.3

PROSTORI ZA IZVAJANJE
OSNOVNIH ŠOLAH

GIBALNO-ŠPORTNIH

DEJAVNOSTI

V

Načrtovanje šolskih objektov je interdisciplinarni proces. Poleg strokovnjakov
različnih strok je pri načrtovanju potrebno vključiti tudi uporabnike šolskega prostora.
Zasnova šolske stavbe ne sme vplivati na izvajanje učnega procesa, temveč mora
biti načrtovana na podlagi le-tega. Pokrite in nepokrite športne površine predstavljajo
šolski športni prostor, pri katerem mora biti pri gradnji poudarek predvsem na
kakovosti in ne več toliko na kvantiteti (Plestenjak, Urbanc, Kovač, Leskovec in Strel,
1999).
Za učinkovito izvajanje pouka Športa je poleg objektov enako pomembna tudi
raznovrstna in funkcionalna športna oprema. Oblikovane smernice predstavljajo
minimalne skupne osnove za načrtovanje in gradnjo športnih objektov in opreme ter
priporočila za oblikovanje standardov na tem področju (Kovač in Slana, 1991).
Plestenjak, Urbanc, Kovač, Leskovec in Strel (1999) definirajo vadbeni prostor kot
tisti funkcionalno opremljen prostor ali površino, ki eni izmed vadbenih skupin za
najmanj dva ali več različnih vsebin omogočajo izvajanje gibalno-športnih dejavnosti.
Normirana površina vadbenega prostora je določena iz neto površine vadbenega
prostora do linije trdnih ovir. Vadbeno skupino opredeljujejo kot skupino učencev in
pedagoga, katero velikost določa Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami.

2.3.1 Opredelitev osnovnih pojmov
Jurak (2012) opredeljuje športni objekt kot prostor ali površino, ki je namenjena in
opremljena za gibalno-športne dejavnosti in jo sestavljajo vadbeni, spremljajoči in
javni prostori. Nadalje razlikuje med:
- pokritimi športnimi objekti, ki so omejeni na stavbo, v kateri so vadbeni in drugi
spremljajoči prostori,
- odprtimi športnimi objekti, katere sestavljajo skupine povezanih športnih
površin.
Športna dvorana je vadbeni prostor, običajno velikosti 47 × 28 × 7 m, z vgrajenima
dvema dvižnima pregradnima stenama in pomičnimi tribunami. Športna dvorana je
funkcionalno opremljen prostor in je namenjena več različnim športnim vsebinam,
zlasti športnim igram.
Telovadnica je prostor, namenjen gibalno-športnim dejavnostim za otroke in
mladostnike in je manjših dimenzij ter običajno ni namenjena izvajanju športnih iger.
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Šolski športni prostor sestavljajo skupine spodaj navedenih prostorov.
a. Prostori za izvajanje pouka gibalno-športnih dejavnosti
Jurak (2012) opredeljuje vadbeni prostor kot funkcionalno opremljen prostor, ki
omogoča izvajanje gibalno-športnih dejavnosti in je lahko sestavljen iz več vadbenih
prostorov. Površina vadbene enote je lahko različna po velikosti, namenu in vgrajeni
opremi. Neto površina vadbene enote zajema neto površino do linije trdnih ovir.
Znotraj vadbenega prostora je vadbena površina opredeljena z linijami in predstavlja
vadbeno površino.
Vadbeni prostori so prostori, katerih površine morajo zagotavljati izvedbo gibalnošportnih dejavnosti in se razlikujejo po velikosti, namembnosti in vgrajeni športni
opremi (Plestenjak, Urbanc, Kovač, Leskovec in Strel, 1999).
Shramba za športna orodja osnovnega vadbenega prostora mora biti svetla, zanjo pa
so določene tudi minimalne dimenzije.
Sodniška niša je prostor, postavljen izven tekmovalnega območja in omogoča
pregled nad dogajanjem v vadbenem prostoru.
Studio je prostor ob plesni delavnici, kamor so pospravljene akustične naprave.
Pedagoški kabinet je prostor za športnega pedagoga (do štiri pedagoge) in je
sestavljen iz delovnega prostora in sanitarnega vozla (umivalnik, stranišče in prha).
Prostor služi tudi za prvo pomoč.
Garderoba za učitelje je prostor, ki je namenjen preoblačenju razrednih učiteljev, s
skupnim sanitarnim vozlom s pedagoškim kabinetom.
b. Spremljajoči prostori
V sanitarni blok sodijo slačilnice, umivalnice in stranišča. Vsak vadbeni prostor ima
svoj sanitarni blok, katerega tvorita dve slačilnici. Dopustno je združevanje več
sanitarnih blokov v skupno celoto, vendar tako, da je možno ločiti uporabnike po
spolu.
Prostor za čistila, je prostor v vsaki etaži vadbenih prostorov in služi za shranjevanje
čistil.
c. Komunikacije
Hodniki, avle in predprostori, ki predstavljajo do 12 % vseh neto površin pod točko a
in b.
d. Nepokrite vadbene površine
Nepokrite vadbene površine so del šolskega prostora. Običajno se nahajajo
neposredno ob šolski zgradbi, vendar morajo biti na takšni lokaciji, da vizualno in
hrupno ne motijo pouka v šolski zgradbi. Kadar ob šoli ni možnosti izgradnje igrišča,
se lahko uporabljajo druga igrišča, ki so v oddaljenosti od šolske zgradbe do 5 minut
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hoje. Nepokrite vadbene površine ob šolah morajo biti ograjene z ograjo višine 2,20
metra, v conah visokih žog pa mora ograja segati 4,40 metra v višino. Med nepokrite
vadbene površine prištevamo:
- športno igrišče, katerega velikost je odvisna od velikosti šole in
razpoložljivosti prostora ob šolski zgradbi,
- kompleksno igralno enoto,
- univerzalno ploščad,
- veliko ploščad za športne igre,
- tekališče (60 metrov),
- tekalni krog,
- skakališče v daljino,
- skakališče v višino,
- metališče krogle,
- shrambo za zunanjo športno opremo (Plestenjak, Urbanc, Kovač,
Leskovec in Strel, 1999).

2.4

PRIPOROČILA ZA NORMATIVE POVRŠIN VADBENIH PROSTOROV ZA
OSNOVNO ŠOLO

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je leta 1999 v delovnem gradivu z
naslovom Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji opredelilo navodila
in minimalne normativne vrednosti za prostor ter opremo športnih prostorov v osnovni
šoli.
Število prostorov, namenjenih gibalno-športnim dejavnostim, določajo naslednji
dejavniki:
- perspektivno število oddelkov,
- perspektivno število otrok v oddelkih,
- število ur gibalno-športnih dejavnosti na teden,
- število vadbenih skupin,
- tedenska zasedenost vadbenega prostora.
Pri formuli za izračun potrebnih vadbenih prostorov se upošteva 30-urna zasedenost
vadbenega prostora. Normativna površina in število vadbenih prostorov, ki pripadajo
šoli in ga dobimo iz formule za izračun vadbenih prostorov, določa tudi vse ostale
spremljajoče prostore. Formula za izračun števila vadbenih prostorov (Plestenjak,
Urbanc, Kovač, Leskovec in Strel, 1999):
š

š

š

(

)

VS1= 1–5 razred
VS2= 6–9 razred
Plestenjak, Urbanc, Kovač, Leskovec in Strel (1999) navajajo, da se v primeru
presežka zasedenosti vadbenih prostorov do 5 šolskih ur tedensko lahko presežene
ure prerazporedijo z največ eno uro pred ali po pouku. Presežek normativno
izračunanih vadbenih površin predstavlja športni standard.
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Jurak (2012) opredeljuje optimalno površino vadbene enote, ki znaša 25 m 2 vadbene
površine na osebo.

2.4.1

Vrste vadbenih prostorov

Plestenjak, Urbanc, Kovač, Leskovec in Strel (1999) navajajo, da šola za pouk
gibalno-športnih dejavnosti potrebuje najprej primarni vadbeni prostor. V primeru,
kadar šola potrebuje več kot en vadbeni prostor, pa si le-ti naj sledijo po naslednjem
zaporedju:
- plesno-borilni prostor,
- igralnica, namizni tenis,
- prostor za športne igre ali bazen,
- prostor za fitnes.
Vrste pokritih površin vadbenih prostorov za osnovno šolo so podane v tabeli 2.
Šoli, ki potrebuje za izvajanje gibalno-športnih dejavnosti vadbeni prostor vsaj 21 ur
tedensko, je potrebno zagotoviti osnovni vadbeni prostor. Na podružničnih šolah s
tremi ali manj oddelki pri novogradnji je potrebno zagotoviti minimalni vadbeni
prostor, na že obstoječih pa tvori vadbeni prostor namensko opremljena učilnica. Na
število vadbenih prostorov, namenjenih gibalno-športnim dejavnostim, lahko vpliva
tudi uporaba prostorov za potrebe vrtca. Del šolskega športnega prostora so tudi
nepokrite površine, namenjene gibalno-športnim dejavnostim (Plestenjak, Urbanc,
Kovač, Leskovec in Strel, 1999).
Tabela 2: Vrste pokritih površin vadbenih prostorov za osnovno šolo
Vrsta vadbenega prostora
Minimalni vadbeni prostor

Oznaka
prostora
MVP

Naziv vzporednega
prostora
shramba

Osnovni vadbeni prostor

OVP
shramba orodja
sodniška niša
vgrajeni goli

Plesna delavnica, borilnica

PDB
shramba
studio

Prostor za namizni tenis

NT
shramba

Prostor za športne igre

PŠI
shramba
sodniška niša
vgrajeni goli

Bazen

B
shramba
prostor za ogrevanje

Prostor za fitnes

FIT
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Površina
2
m
150
20
360
40
15
7
196
12
4
168
12
360
12
18
6
111
10
56
96

2

m /otroka
10
18

9,8

8,4
18

4

4,8

Normativne površine pokritih vadbenih površin za osnovno šolo (Plestenjak, Urbanc,
Kovač, Leskovec in Strel, 1999) so podane v tabeli 3.
Tabela 3: Normativne površine pokritih vadbenih prostorov za osnovno šolo
PROSTOR m

2

A PROSTORI ZA
POUK
vadbeni prostori
shrambe
sodniška niša, goli
studio
pedagoški kabinet
garderoba za učitelja
B OSTALI PROSTORI
garderobe
čistila
C KOMUNIKACIJE
hodniki
naprave za gledalce
SKUPAJ A+B+C

MVP

OVP

180

443

1
VP
443

150
20
3

360
40
22

360
40
22

7

16
5
38
34
4
65
50
15
546

16
5
38
34
4
65
50
15
546

23
22
1
20
20
223

2
VP
667

PB
224
196
12

556
52
22
4
23
10
70
66
4
90
75
15
827

4
7
5
32
32
25
25
281

INT

3 VP

PŠI

4 VP

FIT

5 VP

192

859

410

1269

108

1377

168
12

724
64
22
4
30
15
102
98
4
122
97
25
1083

360
12
22

1084
76
44
4
41
20
136
130
6
138
108
30
1543

96

1180
76
44
4
48
25
168
162
6
148
118
30
1693

7
5
32
32
32
22
10
256

11
5
34
32
2
16
11
5
460

7
5
32
32
10
10
150

Za nepokrite vadbene površine, namenjene gibalno-športnim dejavnostim, je
normativ potrebno postaviti glede na prostorske zmožnosti posamezne šole in znaša
od 7 do 10 m2 na učenca. Normativi nepokritih vadbenih površin za osnovno šolo
(Plestenjak, Urbanc, Kovač, Leskovec in Strel, 1999) so podani v tabeli 4.
Tabela 4: Normativi za nepokrite vadbene površine za osnovno šolo
NAZIV
Kompleksna igralna enota
Univerzalna ploščad
Velika ploščad za športne igre
Štiristezno tekališče za 60
metrov
Skakališče v daljino
Tekalni krog
Metališče krogle
Skakališče v višino

NORMATIVNA POVRŠINA
2
250 m
2
448 m
2
1176 m
2
240 m
2

300 m
150-200 m
¼ kroga polmera 20 m
½ kroga polmera 16 m

MINIMALNA POVRŠINA
ni določena
2
360 m
2
912 m
2
240 m
2

300 m
ni določena
¼ kroga polmera 20 m
½ kroga polmera 16 m

2.5 OPREMA ŠOLSKIH ŠPORTNIH PROSTOROV
Izhodišča za opremo šolskih športnih prostorov so zapisana v učnih načrtih za pouk
Športa in morajo biti takšna, da zagotavljajo izvajanje le-tega.
Oprema šolskih športnih prostorov se deli na:
- vgrajeno športno opremo, katera poleg velikosti prostora določa tudi njegovo
primarno namembnost (v tabeli 5 so opredeljeni normativi za vgrajeno opremo v
prostorih za izvajanje gibalno-športnih dejavnosti),
- športne pripomočke, ki se uporabljajo v različnih športnih prostorih (Plestenjak,
Urbanc, Kovač, Leskovec in Strel, 1999).
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Jurak (2012) med športno opremo, ki z didaktičnega vidika zagotavlja optimalno
izvajanje pouka gibalno-športnih dejavnosti, prišteva:
-

športne pripomočke, ki strokovnemu delavcu, ki poučuje gibalno-športne
dejavnosti, pomagajo pri izpeljavi kakovostnega pouka gibalno-športnih
dejavnosti in vključujejo fiksne in premakljive športne naprave, orodja in drobne
športne pripomočke ter merilne naprave;

-

osebno športno opremo, ki zajema oblačilo, obuvalo in drugo zaščito ali dodatno
opremo vadečega. Učenci naj bi imeli v okviru izvajanja gibalno-športnih
dejavnosti majico s kratkimi rokavi, kratke hlače in obuvalo z nedrsečim
podplatom. Šola v hišnem redu opredeli obveznosti glede športne opreme
učencev. Med športno opremo strokovnih delavcev, ki poučujejo gibalno-športne
dejavnosti, pa prištevamo trenirko ali dolge športne hlače, majico s kratkimi ali
dolgimi rokavi.

-

Učne pripomočke, namenjene izvedbi gibalno-športnih dejavnosti, ki pomagajo
učitelju pri didaktični izvedbi pouka gibalno-športnih dejavnosti. Delimo jih na
pomagala (piščalka, računalnik, kamera …) in učila (računalniški programi,
plakati, e-gradiva …).
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Tabela 5: Normativi za vgrajeno opremo v prostorih za izvajanje gibalno-športnih
dejavnosti (Plestenjak, Urbanc, Kovač, Leskovec in Strel, 1999)
NAZIV PROSTORA

Minimalni vadbeni prostor

Osnovni vadbeni prostor

Plesna delavnica, borilnica

Prostor za namizni tenis

Prostor za športne igre

Prostor za fitnes

VRSTA VGRAJENE OPREME
vrv
žrd
letvenik
koš z regulacijo 260 do 310 cm
tarča na steni
večnamenska igrala za učence 1. triletja
plezalna stena do 3 m višine
vrv
žrd
kvadratna dvopolna lestev
letvenik
koš na višini 310 cm (vzdolžno igrišče)
koš z regulacijo od 260 do 310 cm (prečno
igrišče)
drog
šolska tabla - mala
športni semafor
tarča za na steno
večnamenska igrala za učence 1. triletja
plezalna stena do 3 m višine
odmični letvenik
varna ogledala na steni
letvenik
vrv
žrd
kvadratna dvopolna lestev
letvenik
koš na višini 310 cm (vzdolžno igrišče)
koš z regulacijo od 260 do 310 cm (prečno
igrišče)
drog
šolska tabla - mala
športni semafor
tarča za na steno
večnamenska igrala za učence 1. triletja
posamične postaje za vadbo
aerobne postaje
ročka za dvigovanje uteži – 120 kg
letvenik

KOS/KPL
1
1
10
2
2
1
1
1
1
1
10
2
4
1
1
1
2
1
1
2
ni navedenega
števila
5
1
1
1
10
2
4
1
1
1
2
1
9
3
1
2

2.6 NORMATIVI ZA ŠPORTNE PRIPOMOČKE
Ustrezno število športnih pripomočkov omogoča uresničevanje učnega načrta pri
pouku Športa. Cilji šolske športne vzgoje (1994) opredeljujejo priporočeno minimalno
in optimalno število športnih pripomočkov za osnovno šolo za posamezne dejavnosti,
kar je razvidno v tabelah 6–17.
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Tabela 6: Normativi športnih pripomočkov za dejavnosti motorike z žogo
MOTORIKA Z ŽOGO (Dežman idr, 1994)

kos/kpl
Minimalno
število
3
2
1 na 4 učence
1 na 4 učence
1 na 4 učence
1 na 4 učence
4
2
10
2
1 na 4 učence
1 na 4 učence
1 na 4 učence
1 na 4 učence
1 na 4 učence
1 na 4 učence

Športni pripomoček
Elastična vrvica (5 m)
Koš za malo košarko
Lahka odbojkarska žoga
Lopar za mali tenis
Lopar za namizni tenis
Miza in mrežica za namizni tenis
Najlonska vrvica za označevanje igrišča (5 m)
Stojali za skok v višino
Stojalo ali stožec
Švedska klop
Veliki balon
Žoga za mali tenis
Žoga za malo košarko
Žoga za nogomet
Žoga za rokomet
Žogica za namizni tenis

Optimalno
število
3
4
1 na 2 učenca
1 na 2 učenca
1 na 2 učenca
1 na 2 učenca
4
4
15
4
1 na 2 učenca
1 na 2 učenca
1 na 2 učenca
1 na 2 učenca
1 na 2 učenca
1 na 2 učenca

Pri aktivnostih motorike z žogo učenci razvijajo gibalne sposobnosti do stopnje, ki jim
omogoča:
- uspešno izvajanje gibanj in iger z žogo,
- spoznavanje različnih iger z žogo in njihovih značilnosti,
- oblikovanje in razvijanje stališč, navad in različnih ravnanj.
Tabela 7: Normativi športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin atletike
ATLETIKA (Čoh in Škof, 1994)

kos/kpl
Minimalno
število
1 komplet
/
10
4
/
1
5
10
/
/
1 komplet
10
3
2
7
/
10
10
10

Športni pripomoček
Blazine za skok v višino
Dvoranski štartni blok
Kolebnica
Krogle raznih tež
Letvica za skok v višino
Meter
Metodična ovira
Obroč
Polivalentne blazine
Računalnik
Stojali za skok v višino
Štafetna palica
Štartni blok
Štoparica
Težka žoga
Video oprema
Žoge raznih tež
Žogica 250 g
Žogice
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Optimalno
število
2 kompleta
6
20
10
1 komplet
2
15
20
1 komplet
1
2 kompleta
15
6
5
15
1
20
20
20

Tabela 8: Normativi športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin
gimnastike z ritmično izraznostjo
GIMNASTIKA Z RITMIČNO IZRAZNOSTJO (Kovač, Čuk,
Novak in Vajngerl, 1994)

kos/kpl
Minimalno
število
/
1
1
/
1
5
1
/
/
15
/
10
1
1
1
/
2
/
1
/
10
1
2
/
4
/
10
/
/
2
1
/
10
1
1
10
10

Športni pripomoček
Baletni drog
Drog
Dvovišinska bradlja
Fitnes oprema
Gred – nizka
Kaseta z glasbo
Kasetofon
Kij
Klinasta blazina
Kolebnica
Kombinirana blazina
Komplet blazin
Komplet polivalentnih blazin
Koza – mala
Koza – velika
Krogi
Mehka blazina
Mornarska lestev
Moška bradlja
Obešalo za letvenik
Obroč
Odmični letvenik
Odrivna deska
Plezalna vrv
Plezalni drog
Poly steza
Pritrjeni letvenik
Prožna ponjava
Skrinjica
Švedska klop
Švedska skrinja
Tolkalo za ritem
Trak
Voz za blazine
Zviralnik
Žoga (280 do 320 g)
Žoga (420 g)
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Optimalno
število
1
1
2
2
4
10
2
10
2
30
2
20
2
2
2
2
4
2
2
10
20
2
3
4
8
1
24
1
2
4
2
3
20
2
2
20
20

Tabela 9: Normativi športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin košarke
KOŠARKA (Dežman in Štihec, 1994)

kos/kpl
Minimalno
število
16
1
2
10
2
1
10
2
2
1
1
10
10

Športni pripomoček
Dvobarvna majica
Komplet zapisnikov
Koš za košarko
Medicinka 2 kg
Pomični koš za malo košarko
Semafor
Stojalo
Stol
Švedska klop
Tehnični pribor za igranje tekme
Zapisnikarska miza
Žoga za košarko
Žoga za malo košarko

Optimalno
število
32
1
6
15
4
1
16
4
2
1
1
15
15

Pri košarki učenci razvijajo gibalne sposobnosti do stopnje, ki jim omogoča:
- uspešno igranje male košarke in košarke,
- spoznavanje košarke in njenih značilnosti,
- oblikovanje in razvijanje stališč, navad in načina ravnanja.
Tabela 10: Normativi športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin
nogometa
NOGOMET (Elsner, Verdenik in Križnik, 1994)

kos/kpl
Minimalno
število
30
1
4
15
10
/
1
12
12
2
1
1

Športni pripomoček
Dvobarvna majica
Jama s peskom
Mala prenosna vrata
Nogometna žoga
Nogometna žoga (manjši obseg)
Odbojni zid
Prenosni odbojni zid 4 × 1 m
Stojala
Stožci ali klobučki
Večja prenosna vrata
Vislice za visečo žogo
Žoga na vzmetnem drogu

Optimalno
število
36
2
8
30
20
1
1
16
16
4
2
1

Pri nogometu učenci razvijajo gibalne sposobnosti do stopnje, ki jim omogoča:
- uspešno igranje nogometa,
- spoznavanje nogometa in njegovih značilnosti,
- oblikovanje in razvijanje stališč, navad in načina ravnanja.
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Tabela 11: Normativi športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin odbojke
ODBOJKA (Pleteršek, Zadražnik, Slobodnik in Praček, 1994)

kos/kpl
Minimalno
število
2
4
1
15
1
1
1
2
4
2
1
/
15
4
1
20
15

Športni pripomoček
Antena
Elastična vrvica (5 m)
Košara za žoge
Lahka odbojkarska žoga
Mreža
Odbojkarska mreža (komplet)
Semafor
Stojalo s tarčo
Stojalo za mini odbojko
Stojalo za odbojko
Tabla
TV in video oprema
Velik balon
Vrvica za označevanje mini igrišč
Zapisnik
Žoga za odbojko
Žoga za odbojko

Optimalno
število
4
4
2
20
2
2
2
4
8
4
1
1
20
4
2
30
20

Pri odbojki učenci razvijajo gibalne sposobnosti do stopnje, ki jim omogoča:
- uspešno igranje mini odbojke in odbojke,
- spoznavanje odbojke in njenih značilnosti,
- oblikovanje in razvijanje stališč, navad in načina ravnanja.
Tabela 12: Normativi športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin
rokometa
ROKOMET (Šibila, Pavčič in Primožič, 1994)

kos/kpl
Minimalno
število
12
12
2
2
1
1
2
1
2
1
12
10
10

Športni pripomoček
Enobarvna majica ali trak
Žoga za mini rokomet
Rokometni gol
Dodatna prečka za znižanje višine gola
Ura za merjenje časa
Komplet zapisnikov
Švedska klop
Zapisnikarska miza
Stol
Strojna tlačilka
Rokometna žoga
Medicinka, 1 kg mala
Medicinka, 2 kg

Optimalno
število
24
24
4
4
2
1
2
1
4
1
24
15
15

Pri rokometu učenci razvijajo gibalne sposobnosti do stopnje, ki jim omogoča:
- uspešno igranje mini rokometa, rokometa in rokometa s prirejenimi pravili igre,
- spoznavanje rokometa in njegovih značilnosti,
- oblikovanje in razvijanje stališč, navad in načina ravnanja.
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Tabela 13: Normativi športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin plesa
PLES (Zagorc, 1994)

kos/kpl
Minimalno
število

Športni pripomoček
Avdio oprema
Drobni ritmični pripomočki
Material za ustvarjanje
Video oprema
Blazine
Orffov instrumentarij

Optimalno
število

ni priporočenega števila

Učenci s plesnimi vsebinami razvijajo gibalne in ritmične sposobnosti za ples in
njegove značilnosti ter oblikujejo in razvijajo stališča, navade in načine ravnanja.
Tabela 14: Normativi športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin plavanja
in nekaterih vodnih aktivnosti
PLAVANJE IN NEKATERE VODNE AKTIVNOSTI (Kapus in
Bednarik, 1994)

kos/kpl
Minimalno
število

Športni pripomoček
Žogice za namizni tenis
Sveče
Okroglasti kamni
Plavalne deske
Plavalne žoge
Plovci
Plastični obroči
Stojala za v vodo
Orientacijske boje za razmejitev plavališča
Torbice s sanitetnim materialom za nudenje prve pomoči
Rekviziti, ki omogočajo označbe po dolžini plavališča
Plovci za noge
Kamen ali sidro za sidranje
Različno dolge mnogonamenske vrvice
Lesene palice dolžine od 1 do 2 m
Žoge za v vodo
Plavuti
Maska
Dihalka
Goli za vaterpolo

Optimalno
število

ni priporočenega števila

Tabela 15: Normativi športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin
pohodništva
POHODNIŠTVO (Kristan, 1996)

kos/kpl
Minimalno
število
4
1
2

Športni pripomoček
Kompas
Pribor za samovarovanje z dvema vponkama
Torbice z opremo za prvo pomoč

18

Optimalno
število

Tabela 16: Normativi pripomočkov za spremljanje gibalnih sposobnosti in telesnih
značilnosti učencev
SPREMLJANJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN TELESNIH
ZNAČILNOSTI UČENCEV (Jurak, 2012)

kos/kpl
Minimalno
število
1
1
1
2
2

Športni pripomoček
Elektronska taping deska
Kaliper
Klopca za predklon
Preproga za SMD
Tehtnica

Optimalno
število

Tabela 17: Normativi športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin
smučanja in nekaterih zimskih aktivnosti
SMUČANJE IN NEKATERE ZIMSKE AKTIVNOSTI
(Rajtmajer, Žvan, Sitar in Lešnik, 1996)

kos/kpl
Minimalno
število

Športni pripomoček
Osnovna smučarska oprema
Kolci, zastavice, številke

Optimalno
število

ni priporočenega števila

2.7 RAZSVETLJAVA VADBENIH PROSTOROV
V Republiki Sloveniji so normativi za svetlobo in razsvetljavo športnih objektov
povzeti po evropskem standardu SIST EN 12193, Svetloba in razsvetljava (Jurak,
2012).
Neustrezna razsvetljava v vadbenih prostorih pri športno aktivnem posamezniku
povzroča slabo razpoloženje in ima negativen vpliv na njegovo navdušenje za
športno aktivnost (Kovač in Slana, 1991). Razsvetljava vadbenih prostorov je ena
ključnih dejavnikov za tveganje poškodb pri športni vadbi. Zaradi neustrezne
razsvetljave in s tem slabše vidljivosti je lahko tudi več športnih poškodb. Sistem
osvetljenosti vadbenih prostorov je sestavljen iz naslednjih elementov:
- dnevna svetloba,
- umetno osvetljevanje ter
- nadzor nad osvetljenostjo (priporočljiva je stopenjska regulacija svetlobe).
Izbira vrste umetne osvetljenosti je odvisna od: potreb in energetske učinkovitosti
sijalk, prostorske razporeditve luči in s tem enakomernosti osvetlitve vadbenega
prostora, vrste luči, radiacije toplote in ne nazadnje tudi višine stroškov investicije ter
stroškov vzdrževanja, pa tudi možnosti dostopa za čiščenje in zamenjave sijalk
(Jurak, 2012). Vsaki sijalki v sistemu razsvetljave vadbenih prostorov sčasoma slabi
moč sevanja, se stara in zapraši, kar povzroča zmanjševanje osvetljenosti objekta
(Kovač in Slana, 1991).
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Enakomerna in zadostna razporeditev oken v stenah in svetlobnikov na strehah
športnih objektov omogoča dober vir naravne osvetlitve vadbenih prostorov, pri
čemer pa je pomembno zagotavljanje enakomernosti osvetlitve brez ostrih senc in
bleščanja. Za reguliranje naravne svetlobe v športnih objektih so na zunanjih straneh
oken potrebna senčila (Jurak, 2012).

2.8 PREZRAČEVANJE VADBENIH PROSTOROV
Eden izmed ključnih dejavnikov v vadbenih prostorih je možnost prezračevanja.
Prezračevanje omogočajo prezračevalne naprave, ki jih je mogoče regulirati ročno ali
avtomatsko, in naravno prezračevanje (Kovač in Slana, 1991).
V preteklosti je bilo prezračevanje možno izključno z naravnim prezračevanjem, kar
pa je predvsem v zimskem obdobju povzročalo energetsko neučinkovitost in težave z
ustrezno temperaturo v vadbenem prostoru. V sodobnih športnih dvoranah poteka
prezračevanje zaradi večje energetske varčnosti s prezračevalnimi napravami, ki
imajo vgrajene generatorje za dotok hladnega in toplega zraka v prostor ter delujejo
kot toplotne črpalke. Dotok zraka poteka po prezračevalnih kanalih, ceveh in
prezračevalnih elementih in mora biti takšen, da ne ogroža varnosti vadečih in
zagotavlja enakomerno porazdelitev temperature in svežega zraka (Jurak, 2012).
Normativi za gibanje zraka so opredeljeni v Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji
stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02).

2.9 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V VADBENIH PROSTORIH

Zagotavljanje varnosti v vadbenih prostorih je pomemben dejavnik, ki posamezniku
omogoča varno udeležbo pri pouku gibalno-športnih dejavnosti, pri katerih je zaradi
posebnosti prostora in množice pripomočkov, ki se uporabljajo, več možnosti kot pri
drugih učnih predmetih, da se učenec poškoduje.
Ključna dejavnika, ki zmanjšujeta možnost nastanka poškodb, sta:
- ustrezna opremljenost vadbenega prostora,
- brezhibni športni pripomočki in oprema v vadbenem prostoru (Jurak, 2012).
Pangrazi (1999) navaja, da se več kot 50 % vseh nesreč v šoli zgodi na šolskih
igriščih ali v šolskih telovadnicah. Zmanjševanje gibalnih sposobnosti otrok in
mladostnikov, neustrezna opremljenost vadbenih prostorov ter dotrajanost opreme v
vadbenih prostorih so najverjetnejši vzroki za naraščanje števila poškodb pri pouku
Športa (Jurak, 2012).
Vzroki za nevarnost nastanka poškodb pri pouku Športa so:
a. subjektivni, s katerimi so povezani: vadba v neustreznih oblačilih in
neupoštevanje pravil in varnostnih navodil ter jih je mogoče opaziti in nevtralizirati;
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b. objektivni, s katerimi so povezani: varnost prostorov, športnih pripomočkov in
opreme ter jih je mogoče opaziti, predvideti, odstraniti ali nevtralizirati. Jurak
(2012, str. 101) navaja najpogostejše vzroke objektivne nevarnosti:
- neprimeren prostor (premajhen prostor za izpeljavo določenih vsebin;
slaba osvetlitev; neprimerna toplota; drseča ali mokra tla; slaba
prezračenost prostora; pesek ali druge ovire na zunanjih igralnih površinah;
pregloboka voda v bazenu ipd.);
- naprave, orodja in pripomočki niso primerni glede na razvojno stopnjo
otrok;
- poškodovane in/ali nevzdrževane naprave, orodja in pripomočki (npr.
smuči, kolesa, potapljaška oprema, fitnes oprema, jame za skok v daljavo
ipd.);
- neprimerna postavitev naprav, orodij in pripomočkov (ni zavarovano – npr.
ni dodatnih blazin pod orodjem; preblizu stene ali drugih ovir; ni dobro
pričvrščeno; blazine pod orodjem drsijo ipd.).

2.10 DELOVNI POGOJI
Priporočila o statusu učiteljev (1997) v 85. točki opredeljujejo, da mora izobraževalni
zavod strokovnemu delavcu, ki ima izjemno odgovorne naloge, zagotoviti takšne
delovne pogoje, da bo njegova strokovnost in pedagoška usposobljenost učinkovita,
brez nepotrebne izgube časa in energije. Nadaljnje je v 88. točki zapisano: »Šolske
oblasti morajo zagotoviti denar za nabavo sodobne učne tehnologije in s tem
omogočiti učiteljem učinkovitejši in kakovostnejši pouk. Šolske oblasti morajo
spodbujati sistematično razvojno-raziskovalno delo na področju učne tehnologije.«

2.11

RAZISKAVE
POVRŠIN

MATERIALNIH

IN

HIGIENSKIH

POGOJEV

VADBENIH

Štemberger (2003) je v povezavi z materialnimi in higienskimi pogoji pri pouku Športa
v prvem triletju na vzorcu 31 šol ugotovila slabo opremljenost osnovnih šol. Zapisala
je, da je kvadratura telovadnic sicer večinoma lahko primerna in da tudi število
rekvizitov večinoma ustreza normativom, vendar stanje ni ustrezno. V povprečju je
velikost vadbenega prostora 100,2 m2. Na učenca v povprečju pripada 20,4 m2
vadbene površine, kadar ima pouk Športa samo en oddelek. V primeru hkratnega
pouka dveh oddelkov pa na učenca pripada le 6,1 m 2 vadbene površine, kar je samo
četrtina priporočene vadbene površine na učenca. Učenci prvega triletja imajo pouk
Športa v veliki večini šol v manjših telovadnicah, kjer imata hkrati pouk dva oddelka.
Športni pripomočki so na šolah dostopni večinoma starejšim učencem, mlajšim pa
ne. Športni pripomočki in oprema prostorov, v katerih se izvaja pouk Športa, niso
prilagojeni razvojni stopnji otrok. Zaradi manjšega števila osnovnošolskih otrok in
hkratne pospešene gradnje telovadnic pred nekaj leti pa je vedno manj osnovnih šol,
ki bi imele slabe materialne in prostorske pogoje za pouk Športa v začetnih razredih
osnovnošolskega izobraževanja.
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Bajželj (2003) ugotavlja, da se materialni in higienski pogoji v prvem triletju
devetletne osnovne šole na Gorenjskem v šolskem letu 2002/2003 zelo razlikujejo
med matičnimi in podružničnimi šolami glede velikosti vadbenih prostorov. V
statistično množico je zajela 15 matičnih osnovnih šol in njihovih podružnic. Na
matičnih šolah je primerjava dejanskega stanja z normativi pokazala, da je velikost
vadbenega prostora na učenca ustrezna, medtem ko na podružničnih šolah ne
ustreza standardom in normativom za to področje. Higienski pogoji za pouk Športa
so manj primerni. Vgrajena oprema vadbenih prostorov in število športnih
pripomočkov pa ne dosegata minimalnih priporočil. Strokovne delavce pri delu na
področju športa moti pomanjkanje opreme in pripomočkov ter sodobne tehnologije.
Mlakar (2007) ugotavlja, da so prostorski, materialni in higienski pogoji za izvajanje
pouka Športa v prvem triletju devetletnih osnovnih šol z nižjim izobrazbenim
standardom na Štajerskem, ki izvajajo prilagojen program, slabi. V raziskavo je bilo
vključenih 10 šol. Pogoji za preoblačenje ter umivanje učencev in strokovnih
delavcev po pouku Športa niso v skladu s priporočili, večina šol pa ne dosega
minimalnega priporočenega števila opreme in pripomočkov za izvajanje pouka
Športa. Ugotavlja še, da strokovnih delavcev pomanjkljivosti ne motijo ali pa se
pomanjkljivosti sploh ne zavedajo.
Krnc (2010) je v povezavi z materialnimi in higienskimi pogoji pri pouku Športa v
prvem in drugem triletju na vzorcu 35 osnovnih šol, od katerih so bile 4 podružnične
osnovne šole, iz celotne Slovenije ugotovila slabo opremljenost osnovnih šol. Z
vprašalnikom je ugotavljala usklajenost normativov o priporočenih standardih in
normativih, ki veljajo za področje športa, z dejanskim stanjem. Ugotavlja, da se pouk
Športa večinoma izvaja v prostorih, ki ustrezajo materialnim kriterijem vadbenih
površin, vendar obstajajo razlike v velikosti med matičnimi in podružničnimi šolami.
Na matičnih šolah je vadbena površina na učenca večja kot na podružničnih šolah.
Ugotavlja, da je opremljenost šol s športnimi pripomočki ustrezna, pomanjkanje
nekaterih športnih pripomočkov pa se lahko nadomesti z drugimi. Osvetljenost
vadbenih prostorov in možnost prezračevanja pokritih vadbenih prostorov sta v večini
ustrezna. Higienski pogoji za učence in strokovne delavce so večinoma manj
primerni.
Krivec (2013) je raziskovala arhitekturno prilagojenost 26 osnovnih šol s prilagojenim
programom gibalno oviranim učencem, s poudarkom na šolski športni dvorani in
prostorih ob njej. V raziskavi ugotavlja, da so najslabše razmere v starejših zgradbah,
v novejših pa je prilagojenost praviloma ustrezna. Na šolah je najbolje urejen dostop
do športnih orodij in pripomočkov, najslabše pa je urejen samostojen dostop do vseh
prostorov v šoli. Dostop do telovadnice je v 46,2 % neprilagojen in delno prilagojen
gibalno oviranim osebam. Najpogostejša ovira pri vstopu v telovadnice so stopnice,
sledi neprimerna klančina. Dostopnost in urejenost garderobnih prostorov sta v 50 %
dobro prilagojena osebam na invalidskem vozičku. Na 7 šolah garderob sploh ni, v
tem primeru se učenci preoblačijo kar v razredu. Dostopnost športnih orodij in
pripomočkov je 61,5% ustrezno urejena. Sanitarni prostori so v 57,7 % neprimerni ali
delno primerni za gibalno ovirane osebe. Dostop do zunanjih športnih igrišč in
njihova urejenost je 57,7%, nedostopnost (ali slabša dostopnost) je 42,3% in 15,4%
urejenost igrišč. Vzrok za to so slabe dohodne poti, ki so pogosto netlakovane in
prestrme. Šest šol sploh nima lastnih igrišč, na eni šoli pa igrišče služi kot parkirišče,
na eni pa skozi igrišče vodi stranska cesta.
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Jurak (2012) je na vzorcu 43 šolski športnih dvoran s pregledom stanja na terenu in
strukturiranega vprašalnika raziskoval športno opremo in pripomočke za pouk Športa.
Ugotovil je, da je število športnih pripomočkov, kakovost in vrsta športne opreme ter
pripomočkov v skladu s strokovnimi priporočili. Ugotovil je, da ima 68 %, kar
predstavlja večino šolskih športnih dvoran, standardno ali celo nadstandardno
opremo, vendar pa je v tretjini šolskih športnih dvoran športne opreme in
pripomočkov relativno malo. Ni pa dvoran, kjer bi bilo zelo malo opreme, kar je
pozitivna posledica investicij v nove športne objekte in obnove starih v zadnjih letih v
celotni državi. Ugotavlja, da je stanje športnih pripomočkov najslabše na področjih
gimnastike, rokometa ter IKT tehnologije. Nadalje ugotavlja, da večina učiteljev nima
seznama športnih pripomočkov in opreme in s tem podatkov o opremljenosti športnih
površin in stanju športnih pripomočkov in opreme.
V nadaljevanju podajamo še nekaj raziskav o arhitektonski dostopnosti šolskih stavb
in telovadnic.
Satler (2007) ugotavlja, da so osnovne šole v občini Lenart gibalno oviranim osebam
v večini nedostopne že pri vhodu v šolo, v samih šolah pa ni dvigal, ki bi omogočala
dostopnost v vse prostore šole. Večina javnih ustanov v občini Lenart, ki svojo
dejavnost opravljajo v več nadstropjih, nima dvigala in je tako nedostopna za gibalno
ovirane ljudi.
Filipčič s sodelavci (2012) je v letu 2011 raziskovala dostopnost 107 slovenskih
osnovnih in srednjih šol v petih slovenskih regijah gibalno oviranim učencem. V
raziskavi je bilo ugotovljeno, da 53 % šol nima ustreznega dostopa v šolo, 55 % šol
nima ustreznega dostopa v šolsko telovadnico in da sanitarije v 60 % šol niso
ustrezno dostopne. Nobena šola nima ustreznega dostopa do zunanjih igrišč.
Največje ovire pa so stopnice, preozka ali vrtljiva vrata ter ozki hodniki.
V raziskavi povzema še rezultate nekaterih raziskav drugih avtorjev, ki so raziskovali
dostopnost stavb gibalno oviranim osebam.
Sendi s sodelavci (2012) navaja, da so rezultati raziskave projekta z naslovom Ukrepi
za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir: inventarizacija obstoječih ovir
v grajenem okolju in v objektih v javni rabi po Sloveniji, ki je potekal od maja 2008 do
aprila 2011, pokazali, da uresničevanja pravic invalidov do dostopa brez ovir ne bo
mogoče doseči le s sprejemanjem resolucij, deklaracij in zakonov, če se ukrepi, ki so
določeni za doseganje teh ciljev, ne izvajajo v praksi. Končni rezultat raziskave je bil
razvoj prototipa odprtokodnega GIS-sistema na osnovi »Google maps« za
ugotavljanje grajenih in komunikacijskih ovir in preprečevanje nastajanja novih.
Raziskavo sta izvajala Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo. V raziskavi so ugotovili, da so v primeru grajenih ovir
stopnice skoraj vedno omenjene kot največja ovira tako v odgovorih invalidov
posameznikov kakor tudi v odgovorih predstavnikov invalidskih organizacij. Na
drugem mestu je bila najpogosteje omenjena odsotnost klančin oz. prestrme
klančine, tem sledijo visoki robniki in pločniki, pogosto pokvarjena dvigala,
pomanjkanje ročajev oz. držal, preozka vrata oz. preozki prehodi, neustrezno
opremljene oz. za invalide nedostopne sanitarije. Pomembna je tudi ugotovitev, da
se pri grajenih ovirah pojavljajo več ali manj iste ovire na vseh področjih, ki jih je
raziskava pokrila.
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Po naročilu Mestne občine Ljubljana je podjetje DisabledGo izvedlo raziskavo, v
kateri je analiziralo dostopnost 200 pomembnih objektov v javni rabi v Ljubljani.
Izkušeni raziskovalci so obiskali vsak objekt posebej in za opis posameznega
uporabili enake kriterije. Poleg nabora podatkov so raziskovalci izdelali tudi
priporočila za izboljšanje dostopnosti posameznih objektov ter jih posredovali
lastnikom oziroma upraviteljem objektov. Natančni podatki o dostopnosti ključnih
objektov
v
javni
rabi
v
Ljubljani
so
objavljeni
na
http://www.disabledgo.com/sl/org/ljubljana.
Ivančič (2009) je raziskovala in analizirala prostore javnih zgradb in pripadajočega
grajenega okolja na območju Dolenjske in Posavja. V raziskavi ugotavlja, da so
starejši upravni objekti slabo opremljeni, novi pa v večji meri ustrezajo predpisom in
zahtevam gradnje brez arhitektonskih ovir. Izjema so manjše občine, ki zaradi
prostorskih stisk in finančne omejenosti težko zadostijo vsem kriterijem. Z
opravljenimi analizami na terenu je ugotovila, da horizontalne in vertikalne
komunikacije niso prilagojene za funkcionalno ovirane ljudi, dostopi do objektov niso
urejeni s primernimi klančinami, ni zadostnega števila sanitarnih prostorov za gibalno
ovirane ljudi, parkirnih mest, urejenih za funkcionalno ovirane ljudi, je premalo in niso
primerno označena ter so v veliko primerih težko dostopna.
Stojko (2012) je raziskovala na 16 osnovnih in 5 srednjih šolah na območju osrednje
Slovenije. Rezultati raziskave so pokazali slabo dostopnost za gibalno ovirane
osebe, saj je ta manjša od 50 %, zlasti na področju prilagojenosti sanitarij za mlajše
otroke, ki so bile dostopne v 9,5 %. Najbolj dostopne so garderobe v sklopu športnih
prostorov z dostopnostjo 57 %. Sanitarije v sklopu športnih prostorov so bile ustrezne
v isti meri kot pot do telovadnice, in sicer v 47,6 %. Dostop v šolo in dostop do
športnih orodij sta prilagojena v 33,3 %. Športna orodja in pripomočke je možno
vnesti v telovadnico na 28,6 % šol, delež šol z neoviranim dostopom do zunanjih
športnih površin pa znaša 38,1 %.
Podpečan (2012) je raziskovala na izbranih osnovnih in srednjih šolah na področjih
Savinjske, Zasavske in Spodnje-posavske regije. Ugotovila je, da so najpogostejše
ovire pri dostopnosti izbranih šol visoki pragovi in stopnice. V novejših stavbah šol ali
posodobljenih šolah po letu 2003 so te ovire v veliki meri odpravljene. Dostop do
telovadnic je prilagojen v 52,4 %. Garderobni prostori so ustrezno urejeni in dostopni
le pri 19 % šol, zajetih v raziskavo. Ena izmed večjih težav je neprilagojenost sanitarij
gibalno oviranim učencem. Na 95 % izbranih šol so športna orodja in pripomočki
spravljeni na mestih, ki so dosegljiva učencem na invalidskih vozičkih. Na večini
izbranih šol imajo urejen prehod za vnos večje športne opreme v telovadnico. 50 %
zunanjih športnih igrišč, zajetih v raziskavo, je gibalno oviranim učencem
nedostopnih.
Verhovnik (2012) je v okviru Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost
Slovenije 2006–2010 v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani, ki je
nosilka študije Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za nadaljnje
investicije, raziskovala arhitektonske ovire, na katere oseba na invalidskem vozičku
naleti pri dostopu v objekt in pri njegovi uporabi. Z raziskavo, ki je potekala
septembra in oktobra 2011 in v katero je bilo vključenih 20 naključno izbranih šol, je
ugotovila, da so najpogosteje dostopne garderobe, in sicer v 69, 6 %, najmanj (4,3
%) so dostopne sanitarije za mlajše učence ter dostop v šolo le v 4, 3 %. Dostopnost
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telovadnic je 26, 1%. Dostop do športnih orodij in pripomočkov za učenca z gibalno
oviranostjo je ustrezen v 34, 8 %, enako tudi dostop do zunanjih igrišč. Možnost
vnosa večje in manjše športne opreme ter pripomočkov je ustrezna v 43, 5 %.
Vardič (2012) je na 20 osnovnih in 2 srednjih šolah na Gorenjskem raziskovala
arhitektonske ovire v športnih dvoranah in prostorih ob njih. Ugotovila je, da šole
nimajo ustreznega dostopa za gibalno ovirane učence, nedostopne so sanitarije ob
šolskih športnih dvoranah, zunanja športna igrišča so slabo dostopna ali celo
nedostopna za gibalno ovirane učence. Šolske športne dvorane in garderobe ob njih
so gibalno oviranim učencem dostopne, kakor tudi športna orodja in pripomočki. V
šolah obstaja tudi ustrezen prehod za vnos večje športne opreme v športne dvorane.
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3 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Za razvijanje gibalnih sposobnosti pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju
kompetentni strokovni delavci potrebujejo tako ustrezne materialne kakor tudi
higienske pogoje, v katerih izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti. V teoretičnih
izhodiščih smo že predstavili nekaj raziskav (Štemberger, 2003; Bajželj, 2003;
Mlakar, 2006; Krnc, 2010; Jurak, 2012; Krivec, 2013; Satler, 2007; Filipčič idr., 2012;
Sendi idr., 2012; Ivančič, 2009; Stojko, 2012; Podpečan, 2012; Verhovnik 2012 in
Vardič, 2012) o materialnih in higienskih pogojih za gibalno-športne dejavnosti v
osnovnih šolah z enakovrednim in z nižjim izobrazbenim standardom. Glede na to,
da nismo zasledili še nobene raziskave o materialnih in higienskih pogojih za pouk
gibalno-športnih dejavnosti v osnovnih šolah s PPVI v Sloveniji, smo to raziskavo
izvedli. Zanimalo nas je, ali vse šole, zajete v raziskavo, zagotavljajo normative in
upoštevajo priporočila o materialnih in higienskih pogojih ter ali imajo strokovni
delavci in učenci ustrezne pogoje za izvajanje pouka gibalno-športnih dejavnosti.

4 CILJ RAZISKAVE
Osnovni cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšni so pogoji za izvajanje gibalno-športnih
dejavnosti v osnovnih šolah s PPVI v Sloveniji v šolskem letu 2013/2014.
4. 1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Ali so materialni dejavniki za izvajanje gibalno-športnih dejavnosti v osnovnih
šolah s PPVI v Sloveniji v skladu s priporočili?
2. Ali so higienski dejavniki za izvajanje gibalno-športnih dejavnosti v osnovnih šolah
s PPVI v Sloveniji v skladu s priporočili?
3. Ali so strokovni delavci zadovoljni z materialnimi in higienskimi pogoji za izvajanje
gibalno-športnih dejavnosti v osnovnih šolah s PPVI v Sloveniji?

5 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP
Metoda raziskovanja je deskriptivna ali opisna, ker smo z njo spoznavali
problematiko na ravni kakovosti in količine. Raziskovalni pristop je kvantitativna
empirična pedagoška raziskava.
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5. 1 VZOREC
Vzorec je bil namenski. V raziskavo so bile vključene osnovne šole s PPVI iz celotne
Slovenije. V statistično množico so zajeti podatki, pridobljeni na podlagi izpolnjenih
vprašalnikov o materialnih in higienskih pogojih ter zadovoljstvu strokovnih delavcev
s pogoji dela pri gibalno-športnih dejavnostih v šolskem letu 2013/2014.
V raziskavo je bilo vključenih 41 šol s PPVI. Le dve šoli s PPVI se nista odzvali
povabilu k raziskavi, tako da je vzorec reprezentativen za Slovenijo. Na vsaki šoli je
vprašalnik izpolnjeval samo en strokovni delavec, ki izvaja pouk gibalno-športnih
dejavnosti (specialni pedagog, športni pedagog, razredni učitelj z defektološko
dokvalifikacijo).

5. 2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV
Podatke smo zbirali s pomočjo vprašalnikov za ugotavljanje materialnih in higienskih
pogojev za pouk gibalno-športnih dejavnosti (povzeto po Štemberger, 2003).
Vprašalnik je sestavljen iz 15 vprašanj izbirnega tipa in priloge s tabelo za vpisovanje
števila športnih pripomočkov, ki jih imajo strokovni delavci na voljo pri pouku gibalnošportnih dejavnosti. Vprašalnik je priložen v Prilogi 1.
Vprašalnike so izpolnjevali strokovni delavci po predhodnem dogovoru z ravnatelji na
osnovnih šolah s PPVI, in sicer iz celotne Slovenije. Način izpolnjevanja vprašalnika
za ugotavljanje materialnih in higienskih pogojev za pouk gibalno-športnih dejavnosti
je bil tak, da so anketiranci odgovarjali na vprašanja izbirnega tipa večstranske izbire,
tako da so izrazili stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo in vpisali število
posameznih pripomočkov, ki jih imajo na voljo za pouk gibalno-športnih dejavnosti.

5. 3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV
Iz podatkov, dobljenih z vprašalniki, smo izračunali odstotni delež, aritmetično
sredino, minimalne in maksimalne vrednosti, frekvence ter standardni odklon.
Rezultati so predstavljeni s preglednicami, grafi in deskriptivno.
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6 REZULTATI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA REZULTATOV
6.1 VADBENE POVRŠINE
6.1.1 Vrste vadbenih površin
Strokovni delavci, ki poučujejo gibalno-športne dejavnosti v osnovnih šolah s PPVI,
za izvedbo pouka gibalno-športnih dejavnosti uporabljajo različne prostore: velika
telovadnica, športna dvorana, mala telovadnica, borilnica, plesna dvorana,
gimnastična telovadnica, fitnes, bazen, gibalnica, namiznoteniški vadbeni prostor,
večnamenski prostor in šolska avla.
Rezultati kažejo, da pouk gibalno-športnih dejavnosti poteka tudi v večnamenskih
prostorih in šolskih avlah, ki po svoji funkcionalnosti, opremi in športnih pripomočkih
niso primerni za izvajanje le-tega. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da se šole s
PPVI razlikujejo tudi po številu pokritih vadbenih površin, ki jih imajo na razpolago za
izvajanje pouka gibalno-športnih dejavnosti, kar je razvidno v grafu 1.

2%
15 %
1 vadbeni prostor
24 %

59 %

2 vadbena prostora
3 vadbeni prostori
4 vadbeni prostori

Graf 1: Število različnih pokritih vadbenih površin, v katerih na posameznih šolah vključenih v
raziskavo, poteka pouk gibalno-športnih dejavnosti v odstotkih

Rezultati glede vrste vadbenih površin so primerljivi z ugotovitvami raziskav o
materialnih in higienskih pogojih pri pouku športa: v prvem in drugem triletju osnovnih
šol (Krnc, 2010), v prvem triletju osnovnih šol na Gorenjskem (Bajželj, 2003) in v
prvem triletju osnovnih šol s prilagojenim programom na Štajerskem (Mlakar, 2007),
ki prav tako ugotavljajo, da se pouk športa izvaja tudi v prostorih, ki za pouk športa
niso primerni.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo zakasnel in upočasnjen psihomotorični
razvoj in skromne predstave o prostorskih odnosih, zato pri pouku gibalno-športnih
dejavnosti nujno potrebujejo raznovrstne vadbene površine, v katerih se pouk le-teh
izvaja.

28

6.1.2 Velikost pokritih vadbenih površin
Za izvajanje pouka gibalno-športnih dejavnosti v osnovnih šolah s PPVI uporabljajo
zelo različne velikosti pokritih vadbenih površin, kar je razvidno v tabeli 18.
Tabela 18: Velikosti pokritih vadbenih površin v m2
Velikost pokritega vadbenega prostora
2
do 150 m
2
2
od 151m –300 m
2
2
301 m – 450 m
2
2
450 m – 600 m
2
nad 600 m

Frekvenca (f)
32
16
5
6
7

Aritmetična sredina
2
84,6 m
2
245,7 m
2
356,4 m
2
526,3 m
2
954,6 m

Analiza podatkov nam pokaže, da se velikosti pokritih vadbenih površin zelo
razlikujejo po posameznih osnovnih šolah s PPVI. Najmanjši pokriti vadbeni prostor
meri 40 m2, največji pa 1590 m2. Sklepamo lahko, da se tako površina kot tudi število
pokritih vadbenih prostorov med posameznimi šolami razlikujeta zaradi števila
vključenih učencev na posamezno šolo in velikosti šole.
Povprečna vrednost pokritih vadbenih površin na osnovnih šolah s PPVI znaša 445,4
m2. Vrednost standardnega odklona površine vadbenih površin znaša 287,1 m2.
Površine pokritih vadbenih površin po posameznih šolah s PPVI so prikazane v grafu
2.
Rezultati naše raziskave glede velikosti vadbenih površin se razlikujejo od rezultatov
ostalih raziskav. Mlakar (2007) ugotavlja, da je povprečna aritmetična velikost pokritih
vadbenih površin na osnovnih šolah s prilagojenim programom na Štajerskem 281
m2. Krnc (2010) ugotavlja da se povprečna aritmetična velikost vadbenih površin v
prvem in drugem triletju osnovnih šol zelo razlikuje med matičnimi (683,6 m 2) in
podružničnimi šolami (96,5 m2). Bajželj (2003) prav tako ugotavlja velike razlike v
prvem triletju osnovnih šol na Gorenjskem med matičnimi (303,8 m2) in podružničnimi
šolami (110,7 m2). Podobnost najdemo v tem, da rezultati naše raziskave in prej
navedenih raziskav izkazujejo velika razhajanja glede velikosti pokritih vadbenih
površin med posameznimi šolami.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo težave s percepcijo in senzoriko, zato
pri pouku gibalno-športnih dejavnosti za učenje različnih praktičnih vsebin potrebujejo
ustrezno velike vadbene površine. Neustrezne velikosti vadbenih površin, v katerih
se izvaja pouk gibalno-športnih dejavnosti, lahko za otroke z motnjami v duševnem
razvoju predstavljajo potencialno nevarnost za nastanek poškodb.
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Graf 2: Velikost vseh pokritih vadbenih površin po šolah s PPVI
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Iz primerjave dobljenih rezultatov s kriteriji velikosti vadbenih površin (Plestenjak,
Urbanc, Kovač, Leskovec in Strel, 1999) lahko sklepamo:
- 27 % osnovnih šol s PPVI nima zagotovljenega minimalnega vadbenega
prostora, saj je njihov pokriti vadbeni prostori manjši kot 150 m2,
- 39 % osnovnih šol s PPVI ima zagotovljen minimalni vadbeni prostor, saj je
njihov pokriti vadbeni prostor večji od 150 m2 in manjši od 360 m2,
- le 34 % osnovnih šol s PPVI ima glede na kriterije velikosti vadbenih površin
zagotovljen osnovni vadbeni prostor.
Rezultati velikosti pokritih vadbenih površin torej kažejo, da velikosti prostorov,
namenjenih za pouk gibalno-športnih dejavnosti, niso ustrezne na četrtini šol,
vključenih v raziskavo.
Rezultati so primerljivi z rezultati Bajželj (2003), ki ugotavlja, da je velikost vadbenih
prostorov na matičnih šolah v prvem triletju na Gorenjskem večinoma ustrezna, na
podružničnih šolah pa premajhna. Krnc (2010) prav tako ugotavlja, da podružnične
šole v prvem in drugem triletju ne dosegajo površine minimalnega vadbenega
prostora, medtem ko 74,3 % matičnih šol učencem za pouk športa zagotavlja osnovni
vadbeni prostor. Mlakar (2007) ugotavlja, da je velikost vadbenih prostorov v četrtini
šol s prilagojenim programom na Štajerskem premajhna.
Razvijanje gibalnih sposobnosti pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju je
izrednega pomena za kakovost njihovega življenja in njihovo zdravje. Nedopustno se
nam zdi, da približno četrtina otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki so vključeni v
osnovne šole s PPVI v Republiki Sloveniji, za pouk gibalno-športnih dejavnosti nima
zagotovljenega niti minimalnega vadbenega prostora.

6.1.3 Pogoji v pokritih vadbenih površinah
Med pogoje pokritih vadbenih površin, v katerih se izvajajo gibalno-športne aktivnosti,
sodijo: osvetljenost, prezračevanje, zagotavljanje varnosti za učence in strokovne
delavce, ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti.

6.1.3.1 Osvetljenost v pokritih vadbenih površinah
Iz rezultatov subjektivnih ocen strokovnih delavcev, ki so izpolnjevali vprašalnike, je
razvidno, da je v 93 % pokritih vadbenih površin osvetljenost ustrezna (graf 3).
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Graf 3: Osvetljenost pokritih vadbenih površin

Rezultati glede osvetljenosti vadbenih površin so primerljivi z rezultati drugih
raziskav. Bajželj (2003) je ugotovila, da so vsi prostori v prvem triletju osnovnih šol na
Gorenjskem dovolj osvetljeni. Podobno ugotavlja Štemberger (2003), ki navaja, da
učiteljice večinoma menijo, da so prostori dovolj svetli. Mlakar (2007) ugotavlja, da 92
% učiteljic meni, da svetloba v vadbenih prostorih zadostuje, Krnc (2010) navaja, da
svetloba zadostuje v 97 % šol. Iz navedenega lahko sklepamo, da so vse raziskave
pokazale, da so pokriti vadbeni prostori, namenjeni gibalno-športnim dejavnostim, v
veliki večini dovolj svetli.
Ustrezna osvetljenost pokritih vadbenih površin je za otroke z motnjami v duševnem
razvoju, ki imajo težave na področju senzorike, koordinacije in percepcije, izrednega
pomena, predvsem zaradi zagotavljanja njihove varnosti. Ustrezna osvetljenost
pokritih vadbenih površin pa prispeva tudi k njihovemu dobremu počutju in
vzpostavitvi prijetnega in zaupljivega vzdušja.

6.1.3.2 Prezračevanje pokritih vadbenih površin
Prezračevanje pokritih vadbenih površin je izrednega pomena, saj vpliva na počutje
udeležencev gibalno-športnih dejavnosti. Možnost prezračevanja pokritih vadbenih
površin je razvidna iz grafa 4.
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Graf 4: Možnost prezračevanja

Zaskrbljujoč je podatek, da v 17 % pokritih vadbenih površin prezračevanje ni
ustrezno, kar nakazuje na slabe prostorske pogoje v teh pokritih vadbenih prostorih,
kar vpliva na zdravje in dobro počutje tako učencev kakor tudi strokovnih delavcev, ki
izvajajo pok gibalno-športnih dejavnosti.
Še slabše rezultate o možnosti prezračevanja je ugotovila Mlakar (2007) na osnovnih
šolah s prilagojenim programom na Štajerskem, kjer prezračevanje ni možno ali pa
ne zadostuje v 25 % šol. Krnc (2010) je v prvem in drugem triletju osnovnih šol
ugotovila, da v 20 % šol prezračevanje ni mogoče ali ni ustrezno. Bajželj (2003)
ugotavlja, da v 21 % šol v prvem triletju na Gorenjskem prezračevanje ni možno ali
pa ne zadostuje.
Prezračevanje pred, med in po pouku gibalno-športnih dejavnosti je zelo pomembno
za učence z motnjami v duševnem razvoju, ki imajo nižjo vzdržljivost, imajo pogosto
bolezni dihal (npr. astma, okužbe dihal ipd). Zaradi neustreznega prezračevanja
pokritih vadbenih površin je zrak v prostorih slab in s številnimi klicami, ki lahko
zdravstveno stanje otrok z motnjami v duševnem razvoju poslabšajo. Slab zrak v
pokritih vadbenih površinah lahko pri športno aktivnem otroku povzroči tudi
nelagodje, slabost in lažje glavobole. Nujno bi bilo potrebno poiskati možnosti za
izboljšanje oziroma omogočanje prezračevanja v teh prostorih in jih realizirati.
6.1.3.3 Varnost v pokritih vadbenih prostorih
V pokritih vadbenih prostorih, v katerih se izvaja pouk gibalno-športnih aktivnosti, ne
sme biti nevarnih mest, oziroma morajo biti le-ta varovana.
Rezultati raziskave izkazujejo, da po mnenju strokovnih delavcev, ki izvajajo pouk
gibalno-športnih dejavnosti, na pokritih vadbenih površinah nevarnih mest ni ali jih je
možno zaščititi. Na 9 % pokritih vadbenih površin ni možno zavarovati nevarnih mest
(graf 5).
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Graf 5: Varnost v pokritih vadbenih prostorih

Varnost pokritih vadbenih površin v našem vzorcu šol je boljša kot v vzorcu šol na
Gorenjskem za prvo in drugo triletje (Bajželj, 2003), kjer so na 13,2 % pokritih
vadbenih površin nevarna mesta, ki jih ni možno zavarovati. Nekoliko boljše rezultate
glede varnosti na pokritih vadbenih površinah je ugotovila Mlakar (2007) v osnovnih
šolah s prilagojenim programom na Štajerskem, kjer je odstotek mest, ki jih ni možno
zavarovati 8,3. Štemberger (2003) navaja, da strokovni delavci prostore, kjer se
izvaja pouk športa, navajajo kot dovolj varne. Skupna ugotovitev raziskav je, da ne
obstajajo šole, ki bi na pokritih vadbenih površinah imele zelo nevarna mesta.
Zagotavljanje varnosti v pokritih vadbenih prostorih je zelo pomembno, še posebej za
učence z motnjami v duševnem razvoju, ki imajo slabše ravnotežje in koordinacijo. Ti
učenci se težje odmikajo ostrim robovom in težje zaznavajo nevarna mesta.
Rezultati o pogojih v pokritih vadbenih prostorih torej izkazujejo:
v 93 % so izpolnjene zahteve o ustrezni osvetljenosti pokritih vadbenih površin,
na katerih se izvaja pouk gibalno-športnih aktivnosti;
možnosti prezračevanja so v 83 % ustrezne, v 17 % pokritih vadbenih prostorov
prezračevanje ni zadostno ali sploh ni mogoče;
zagotavljanje ustrezne varnosti učencev in strokovnih delavcev na pokritih
vadbenih površinah je v 91 % ustrezno. Zaskrbljujoč je podatek, da skoraj na 9
% pokritih vadbenih površin ni mogoče zavarovati nevarnih mest. Nevarna
mesta bi morali nujno odpraviti ali jih zavarovati.
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6.2 POUK GIBALNO-ŠPORTNIH DEJAVNOSTI
Najustreznejši prostorski pogoji, v katerih se izvaja pouk gibalno-športnih dejavnosti,
so velike in male telovadnice, ki so ustrezno opremljene, pri čemer pa je optimalno,
da se pouk vse ure izvaja za vsak oddelek posebej. Manj primerni oziroma
neprimerni prostorski pogoji za izvajanje gibalno-športnih dejavnosti so razred, šolska
avla, hodnik ali večnamenski prostor. Priporočljivo je, da se del pouka gibalnošportnih dejavnosti izvaja na nepokritih športnih površinah. Tabela 19 prikazuje
prostorsko in časovno razporeditev ur pouka gibalno-športnih dejavnosti v šolah s
PPVI.
Tabela 19: Prostorska in časovna razporeditev ur pouka gibalno-športnih dejavnosti
zap. št.
1.*

prostor za izvajanje gibalno-športnih dejavnosti

%

velika telovadnica, samo en oddelek, vse ure

36,6

2.*

mala telovadnica, samo en oddelek, vse ure

39,0

3*

velika telovadnica, dva oddelka skupaj, vse ure

19,5

4.*

mala telovadnica, dva oddelka skupaj, vse ure

9,8

5.*

velika telovadnica, samo en oddelek, 1 ura tedensko

17,1

6.*

velika telovadnica, samo en oddelek, 2 uri tedensko

14,6

7.*

velika telovadnica, dva oddelka skupaj, 1 ura tedensko

14,6

8.*

velika telovadnica, dva oddelka skupaj, 2 uri tedensko

17,1

9.*

mala telovadnica, samo en oddelek, 1 ura tedensko

9,8

10.*

mala telovadnica, samo en oddelek, 2 uri tedensko

17,1

11.*

mala telovadnica, dva oddelka, 1 ura tedensko

7,3

12.*

mala telovadnica, dva oddelka, 2 uri tedensko

9,8

13.

telovadnica ni na voljo

0,0

14. x

v razredu

7,3

15. x

na šolskem hodniku ali v avli

7,3

16.

na prostem

61,0

Legenda oznak pri zaporedni številki:
* optimalni pogoji za pouk gibalno-športnih dejavnosti
* dobri in primerni pogoji za vadbo
x neprimerni pogoji za vadbo

V povprečju se največkrat pouk gibalno-športnih dejavnosti v osnovnih šolah s PPVI
izvaja v:

nepokritih vadbenih površinah na prostem,

v velikih telovadnicah, samo en oddelek, vse ure,

v malih telovadnicah, samo en oddelek, vse ure.
Iz rezultatov je mogoče razbrati, da imajo vse osnovne šola s PPVI za pouk gibalnošportnih dejavnosti na voljo telovadnico. Obstaja pa tudi 15 % šol, ki izvajajo pouk
gibalno-športnih dejavnosti v razredu, na šolskem hodniku ali v šolski avli, ki za
izvedbo le-tega niso primerni.
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Rezultati glede prostorske in časovne razporeditve ur pouka gibalno-športnih
dejavnosti se nekoliko razlikujejo od ugotovitev ostalih raziskav. Mlakar (2007)
ugotavlja, da se pouk športa v prvem triletju osnovnih šol s prilagojenim programom v
večini šol izvaja v ustreznih prostorih, torej v malih in velikih telovadnicah, v 16,7 %
šol pa se pouk športa izvaja v razredih, torej v neustreznih prostorih. Bajželj (2003)
ugotavlja, da ima samo 40,4 % šol v prvem triletju na Gorenjskem optimalne ali dobre
razmere za pouk športa. Krnc (2010) ugotavlja, da v prvem in drugem triletju večina
osnovnih šol pouk športa izvaja v ustreznih prostorih.
Optimalni pogoji za pouk gibalno-športnih dejavnosti otrok z motnjami v duševnem
razvoju so ustrezno veliki vadbeni prostori, v katerih se za posamezni oddelek vse
ure izvajajo posebej. Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo motnje
koncentracije in težje sledijo navodilom, ki so za varno vadbo izrednega pomena.

Nadaljnje je iz rezultatov razvidno, da vsak strokovni delavec izvaja pouk tudi na
prostem. To prikazuje graf 6.
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Graf 6: Pogostost izvajanja pouka gibalno-športnih dejavnosti na prostem

81 % strokovnih delavcev, ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti, navaja, da
pouk na prostem izvajajo včasih. Nekaj strokovnih delavcev je podalo ob tem
opombo, da izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti na prostem, kadar jim to
dopuščajo vremenske razmere in letni časi.
Primerljive rezultate glede pogostosti izvajanja pouka gibalno-športnih dejavnosti na
prostem je ugotovila Bajželj (2003). V prvem triletju osnovnih šol na Gorenjskem v
80,9 % izvajajo pouk športa včasih na prostem, v 17,4 % pa redko. Tudi Mlakar
(2007) je v prvem triletju osnovnih šol s prilagojenim programom na Štajerskem
ugotovila, da 83,3 % strokovnih delavcev včasih izvaja pouk športa na prostem.
Rezultati glede pogostosti izvajanja gibalno-športnih dejavnosti na prostem se zelo
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razlikujejo od rezultatov Krnc (2010), ki ugotavlja, da učitelji v kar 54,9 % pouk športa
večinoma izvajajo na prostem. Skupna ugotovitev navedenih raziskav je, da imajo
vse šole možnost izvajanja dela pouka gibalno-športnih dejavnosti na prostem in da
ga v večini vsaj včasih tam tudi izvajajo.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo težave pri gibanju v naravi in pogosto
izgubijo orientacijo. Posledično imajo več težav pri osvajanju prostorske orientacije in
prostorskih pojmov. Pouk gibalno-športnih dejavnosti na prostem za otroke z
motnjami v duševnem razvoju je zato pomemben ne samo za poučevanje različnih
praktičnih športnih vsebin, temveč tudi za krepitev otrokovega imunskega sistema in
orientacijo v otrokovi bližnji okolici, kar pa prispeva k večji kakovosti njegovega
življenja.

6.3 HIGIENSKI POGOJI
6.3.1 Higienski pogoji za učence
Pri higienskih pogojih za učence pri pouku gibalno-športnih dejavnosti nas je
zanimala vrsta prostora, kjer imajo učenci zagotovljen prostor za preoblačenje, ali so
učenci med vadbo oblečeni v športno opremo in kakšno možnost umivanja imajo
učenci po pouku gibalno-športnih dejavnosti. Ustrezni higienski pogoji morajo
zagotavljati poseben prostor, namenjen preoblačenju, vadbo v športnih oblačilih in
možnost umivanja ali tuširanja po pouku gibalno-športnih dejavnosti.

6.3.1.1 Uporaba športne opreme pri pouku gibalno-športnih dejavnosti
71 % učencev pri pouku gibalno-športnih dejavnosti vedno vadi v športni opremi, 24
% učencev pogosto in 5 % učencev redko vadi v športni opremi. Glede na dobljene
rezultate ni učencev, ki bi bili pri pouku gibalno-športnih dejavnosti vedno brez
športne opreme. V grafu 7 so prikazani odstotki pogostosti uporabe športne opreme
pri pouku gibalno-športnih dejavnosti.
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Graf 7: Pogostost vadbe učencev v športni opremi

Najodgovornejšo vlogo pri vadbi učencev v športni opremi ima strokovni delavec, ki
izvaja pouk gibalno-športnih dejavnosti, ne le s svojim zgledom, temveč predvsem z
upoštevanjem, da je športna vadba možna le s primerno športno opremo. Rezultati
izkazujejo, da 29 % učencev pri pouku gibalno-športnih dejavnosti ne vadi redno v
športni opremi.
Rezultati glede pogostosti vadbe učencev v športnih oblačilih so primerljivi z
ugotovitvami Štemberger (2003), ki navaja, da 71,4 % učencev v prvem triletju
osnovnih šol vedno vadi v športni opremi, 27,8 % učencev pa pogosto. Nekoliko
boljše rezultate so ugotovile Krnc (2010), ki navaja, da 83 % učencev v prvem in
drugem triletju vedno vadi v športni opremi, Bajželj (2003), ki navaja, da 83,8 %
učencev v prvem triletju osnovnih šol na Gorenjskem vedno vadi v športni opremi in
Mlakar (2007), ki navaja, da 75 % učencev v prvem triletju osnovnih šol s
prilagojenim programom na Štajerskem vedno vadi v športni opremi.
Preoblačenje otrok z motnjami v duševnem razvoju pred poukom gibalno-športnih
dejavnosti v športno opremo je zelo pomembno z vidika vzdrževanja osebne higiene,
kakovosti izvajanja vadbe za posameznika, pa tudi z vidika varnosti, saj so lahko
vsakdanja oblačila pri pouku gibalno-športnih dejavnosti tudi nevarna. Otroci z
motnjami v duševnem razvoju so pri vadbi manj precizni, kar bi zaradi neustreznih
oblačil pri pouku gibalno-športnih dejavnosti lahko predstavljalo potencialno
nevarnost za nastanek poškodb. Otroci z motnjami v duševnem razvoju, ki so
vključeni v osnovne šole s PPVI, za preoblačenje potrebujejo več časa in veliko
število ponovitev.
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6.3.1.2 Prostori, namenjeni preoblačenju za pouk gibalno-športnih dejavnosti
Prostori, namenjeni preoblačenju za pouk gibalno-športnih dejavnosti, bi glede na
kriterije normativnih površin pokritih vadbenih površin za osnovno šolo naj bili
spremljajoči prostori, namenjeni preoblačenju in osebni higieni po vadbi. V grafu 8 je
razvidno, kateri prostori se uporabljajo za preoblačenje pred poukom gibalno-športnih
dejavnosti na osnovnih šolah s PPVI.

5%

5%
garderoba pri telovadnici

36 %

54 %

razred
šolska garderoba
telovadnica

Graf 8: Prostori, namenjeni preoblačenju za pouk gibalno-športnih dejavnosti

Rezultati izkazujejo, da so v 54 % preoblačenju namenjene garderobe pri telovadnici,
v 36 % šol za preoblačenje uporabljajo razred.
Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da skoraj polovica šol nima ustreznih
garderobnih prostorov ob pokritih vadbenih površinah, ki so namenjeni preoblačenju
učencev v športno opremo in tako lahko zaključimo, da so prostorski pogoji za
preoblačenje pred poukom gibalno-športnih dejavnosti manj primerni.
Rezultati naše raziskave glede prostorskih pogojev za preoblačenje učencev so
primerljivi z ugotovitvami Mlakar (2007), ki navaja, da se učenci na polovici šol s
prilagojenim programom na Štajerskem v prvem triletju preoblačijo v garderobi pri
telovadnici. Visok odstotek pa je tudi učencev, ki se za pouk športa preoblačijo v
razredu. Podobno ugotavlja tudi Krnc (2010) v prvem in drugem triletju osnovnih šol.
Najmanj primerne prostorske pogoje, namenjene preoblačenju učencev pred poukom
športa, je ugotovila Bajželj (2003), ki navaja, da se v veliki večini šol učenci v prvem
triletju osnovnih šol na Gorenjskem preoblačijo v razredu in le v četrtini šol v
garderobi pri šolski telovadnici.
Rezultate naše raziskave glede prostorskih pogojev, namenjenih preoblačenju za
pouk gibalno-športnih dejavnosti, pa lahko interpretiramo tudi drugače. Obstaja
možnost, da se razred uporablja kot prostor za preoblačenje, kljub temu da šola ima
primerne prostore, ker se za to odločijo strokovni delavci, ki poučujejo pouk gibalnošportnih dejavnosti. Za to se odločijo, ker so otroci z motnjami v duševnem razvoju, ki
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so vključeni v osnovne šole s PPVI, pri preoblačenju počasni, običajno pri
preoblačenju potrebujejo pomoč in vodenje ter zaradi pomanjkanja časa. Otroci z
motnjami v duševnem razvoju za preoblačenje potrebujejo ustrezno velik stalen
prostor, ki jim omogoča, da razvijajo navade in spretnosti s področja oblačenja in
obuvanja ter skrbi za svoja oblačila.
6.3.1.3 Možnost umivanja po pouku gibalno-športnih dejavnosti
V sklopu vadbenih prostorov so tudi spremljajoči prostori, med katere prištevamo
sanitarne prostore, v katerih imajo učenci možnost umivanja in tuširanja po pouku
gibalno-športnih dejavnosti. Možnosti umivanja za učence po pouku gibalno-športnih
dejavnosti so razvidne v grafu 9.
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Graf 9: Možnost umivanja učencev po pouku gibalno-športnih dejavnosti

V 76 % šol s PPVI imajo učenci po pouku gibalno-športnih dejavnosti samo možnost
umivanja rok in obraza. Le v 19 % osnovnih šol s PPVI se učenci po pouku gibalnošportnih dejavnosti lahko stuširajo.
Rezultate o manj primernih možnostih umivanja po pouku gibalno-športnih dejavnosti
lahko povežemo z rezultati o prostorskih pogojih za preoblačenje v tistem delu, kjer
so prostori, namenjen preoblačenju, razredi ali šolske garderobe in v njih ni sanitarnih
prostorov, ki bi omogočali možnost tuširanja.
Iz rezultatov lahko sklepamo, da so možnosti za umivanje učencev po pouku gibalnošportnih dejavnosti, vendar so le-ti manj primerni.
Higienski pogoji so za učence v večini osnovnih šol s PPVI primerni glede uporabe
športne opreme. Manj primerni so prostorski pogoji, namenjeni preoblačenju in pogoji
za vzdrževanje osebne higiene po pouku gibalno-športnih dejavnosti.
Rezultati glede možnosti umivanja učencev po pouku gibalno-športnih dejavnosti so
primerljivi z ugotovitvami Krnc (2010) v prvem in drugem triletju osnovnih šol, kjer si v
76 % šol učenci po pouku športa umijejo roke in obraz, v 9 % šol se učenci lahko
stuširajo, v 6 % šol pa učenci po pouku športa nimajo možnosti za umivanje.
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Nekoliko boljše pogoje za osebno higieno po pouku športa sta ugotovili Mlakar
(2007), ki navaja, da si učenci v 83 % šol s prilagojenim programom na Štajerskem v
prvem triletju po pouku športa lahko umijejo obraz in roke, preostali učenci pa roke,
obraz in noge, nimajo pa možnosti tuširanja, in Bajželj (2003), ki navaja, da si v 91 %
šol učenci v prvem triletju osnovnih šol na Gorenjskem po pouku športa lahko umijejo
obraz in roke, 3 % učencev se lahko tušira, vendar tudi 3 % učencev po pouku športa
nimajo možnosti za umivanje.
Skupna ugotovitev vseh raziskav je, da ima večina šol manj primerne možnosti za
osebno higieno učencev po pouku gibalno-športnih dejavnosti.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju so pri skrbi za ustrezno osebno higieno
pogosto nesamostojni in potrebujejo pomoč ter vodenje. Vzdrževanje osebne higiene
otrok z motnjami v duševnem razvoju je vezano na njihovo vsakdanje življenje in se v
osnovnih šolah s PPVI poučuje v naravnih situacijah in naravnem okolju. Manj
primerni pogoji za umivanje otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki so vključeni v
osnovne šole s PPVI, pa veliki večini teh otrok ne dajejo ustreznih možnosti za
učenje vzdrževanja osebne higiene.

6.3.2 Higienski pogoji za strokovne delavce, ki izvajajo pouk gibalno-športnih
dejavnosti
Ustrezni higienski pogoji za izvajanje pouka gibalno-športnih dejavnosti morajo biti
zagotovljeni tudi strokovnim delavcem, ki le-te izvajajo. Med ustrezne higienske
pogoje za strokovne delavce, ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti,
prištevamo:

vodenje pouka gibalno-športnih dejavnosti v športnih oblačilih,

zagotovitev športnih oblačil s strani delodajalca,

prostor za preoblačenje in

možnost umivanja po pouku gibalno-športnih dejavnosti.
6.3.2.1 Vodenje pouka gibalno-športnih dejavnosti v športnih oblačilih
Strokovni delavci, ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti, naj bi bili v času pouka
oblečeni v športna oblačila, ki bi jim jih naj zagotovil delodajalec. S tem ne le, da
lahko kakovostneje vodijo pouk gibalno-športnih dejavnosti, temveč so zgled tudi
učencem. Graf 10 prikazuje pogostost vodenja gibalno-športnih dejavnosti v športnih
oblačilih.
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Graf 10: Vodenje pouka gibalno-športnih dejavnosti v športnih oblačilih

Iz rezultatov je razvidno, da 90 % strokovnih delavcev vodi pouk gibalno-športnih
dejavnosti v športnih oblačilih. Zaskrbljujoč je podatek, da poučuje gibalno-športne
dejavnosti tudi 3 % strokovnih delavcev, ki pri pouku le-tega niso nikoli oblečeni v
športna oblačila. S tem dajejo slab zgled učencem. Prav tako pa ti strokovni delavci
težko zahtevajo od učencev, da se za pouk gibalno-športnih dejavnosti preoblečejo v
športno opremo in skrbijo za osebno higieno po vadbi. Vzroki za to, da strokovni
delavci ne vodijo pouka gibalno-športnih dejavnosti v ustrezni športni opremi, so
verjetno različni in bi jih bilo smiselno poiskati. Predvidevamo lahko, da so vzroki
naslednji: ni primernih prostorov, namenjenih preoblačenju strokovnih delavcev,
delodajalci jim ne zagotavljajo športne opreme.
Rezultati glede vodenja pouka gibalno-športnih dejavnosti v športnih oblačilih so
bistveno boljši od rezultatov ostalih raziskav. Mlakar (2007) navaja, da 66,7 %
strokovnih delavcev v osnovnih šolah s prilagojenim programom na Štajerskem v
prvem triletju pouk športa vedno vodi v športnih oblačilih. Še nižji odstotek strokovnih
delavcev, ki pouk športa vedno vodijo v športnih oblačilih, navaja Štemberger (2003),
in sicer 44,4 %. Bajželj (2003) navaja, da strokovni delavci v osnovnih šolah v prvem
triletju na Gorenjskem le v 30,9 % vedno vodijo pouk športa v športnih oblačilih.
Najnižji odstotek strokovnih delavcev, ki pouk športa vedno vodijo v športnih oblačilih,
je ugotovila Krnc (2010) v osnovnih šolah v prvem in drugem triletju, in sicer le 29 %.

6.3.2.2 Zagotavljanje športne opreme strokovnim delavcem, ki izvajajo pouk
gibalno-športne dejavnosti, s strani delodajalca
K športni opremi strokovnega delavca, ki izvaja pouk gibalno-športnih dejavnosti,
sodijo športna oblačila in športna obutev, kar bi jim naj zagotovil delodajalec. Iz grafa
11 je razvidno zagotavljanje športne opreme strokovnim delavcem s strani
delodajalca v odstotkih.
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Graf 11: Zagotavljanje športne opreme strokovnim delavcem, ki izvajajo pouk gibalno-športnih
dejavnosti

Oskrba strokovnih delavcev, ki izvajajo pouk gibalno-športnih aktivnosti, s športno
opremo je zelo različna tako po časovnem obdobju kakor tudi po obsegu športne
opreme, ki jo dobijo s strani delodajalca. Le 12 % strokovnih delavcev, ki izvajajo
pouk gibalno-športnih dejavnosti, dobi s strani delodajalca celotno športno opremo
vsako leto. Slaba polovica dobi športno opremo vsako 2. do 5. leto, kar je ob
predpostavki, da so učitelji vsakodnevno v tej športni opremi, malo. Pod postavko
drugo so strokovni delavci zapisali naslednje:

vsako šolsko leto dobim samo športne copate,

vsako šolsko leto imam sofinancirane telovadne copate v višini 25 % cene,

športno opremo sem dobila enkrat v petindvajsetih letih,

v službi sem prvo leto, vendar so moji predhodniki bili deležni športne opreme s
strani delodajalca.
Iz navedenega lahko sklepamo, da 88 % strokovnih delavcev nakup športne opreme
financirajo sami in da je to eden od možnih vzrokov, zakaj pri izvajanju pouka
gibalno-športnih dejavnosti niso oblečeni in obuti v športno opremo.
Rezultati zagotavljanja športne opreme strokovnim delavcem, ki izvajajo pouk
gibalno-športnih dejavnosti, se razlikujejo od ugotovitev drugih raziskav. Štemberger
(2003) in Krnc (2010) navajata, da večina strokovnih delavcev, ki izvajajo pouk
športa, nikoli ne dobi športne opreme s strani delodajalca. Podobno ugotavlja Bajželj
(2003) v prvem triletju osnovnih šol na Gorenjskem, kjer slaba polovica strokovnih
delavcev ne dobi športne opreme. Mlakar (2007) je ugotovila, da tretjina strokovnih
delavcev, ki izvajajo pouk športa v prvem triletju osnovnih šol s prilagojenim
programom na Štajerskem, nikoli ne dobi športne opreme s strani delodajalca.
Skupna ugotovitev raziskav je, da delodajalci v visokem odstotku ne zagotavljajo
športne opreme strokovnim delavcem, ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti.
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6.3.2.3 Prostori za preoblačenje strokovnih delavcev, ki izvajajo pouk gibalnošportnih dejavnosti
V sklopu spremljajočih prostorov pokritih vadbenih površin priporočila v standardih in
normativih predvidevajo tudi poseben prostor, namenjen preoblačenju strokovnih
delavcev, ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti. Graf 12 prikazuje prostore, ki
jih strokovni delavci, ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti, uporabljajo za
preoblačenje.
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Graf 12: Prostori za preoblačenje strokovnih delavcev, ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti

Rezultati kažejo, da se približno dve tretjini strokovnih delavcev, ki izvajajo pouk
gibalno-športnih dejavnosti, preoblači v kabinetu športnih pedagogov. Iz vidika
higienskih pogojev je zaskrbljujoč podatek, da se skoraj petina strokovnih delavcev,
ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti, ne preoblači v šoli, kar lahko povežemo s
tem, da so to verjetno pretežno strokovni delavci, ki pouka gibalno-športnih
dejavnosti ne izvajajo ali le poredko izvajajo v športni opremi. Nadalje lahko
sklepamo, da je eden izmed možnih vzrokov tudi, da na določenih šolah ni primernih
prostorov, kjer bi se strokovni delavci, ki poučujejo gibalno-športne dejavnosti, lahko
preoblačili.
Glede na rezultate menimo, da so prostori za preoblačenje strokovnih delavcev, ki
izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti, v 73 % šol, vključenih v raziskavo, primerni.
Obstajajo tudi izjeme, kjer so prostori za preoblačenje manj primerni ali neprimerni.
Nadalje lahko povežemo rezultate o prostorskih pogojih, namenjenih za preoblačenje
strokovnih delavcev, z rezultati o vodenju pouka gibalno-športnih dejavnosti v športni
opremi. 90 % strokovnih delavcev, ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti, vodi
pouk v športnih oblačilih, 73 % šol, vključenih v raziskavo, ima ustrezen prostor,
namenjen preoblačenju strokovnih delavcev. 19 % strokovnih delavcev, ki izvajajo
pouk gibalno-športnih dejavnosti, se v šoli za pouk gibalno-športnih dejavnosti ne
preoblači. Vzroki za to so lahko različni. Eden izmed vzrokov, da se za pouk gibalnošportnih dejavnosti v šoli ne preoblečejo, je zagotovo lahko, da pridejo že v šolo
oblečeni v športna oblačila.
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Rezultati naše raziskave glede prostorskih pogojev za preoblačenje strokovnih
delavcev kažejo bistveno boljše pogoje kot ugotovitve Mlakar (2007), ki navaja, da se
največ strokovnih delavcev (41,7 %), ki poučujejo šport v prvem triletju osnovnih šol s
prilagojenim programom na Štajerskem, preoblači v kabinetu razrednih učiteljev. 8,3
% strokovnih delavcev se za pouk športa ne preoblači. Podobno ugotavlja Bajželj
(2003). Krnc (2010) v svoji raziskavi ugotavlja, da se v prvem in drugem triletju
osnovnih šol učitelji za pouk športa večinoma preoblačijo v svojem kabinetu ali
kabinetu športnih pedagogov. Tudi Štemberger (2003) ugotavlja, da se dobra
polovica učiteljev v prvem triletju osnovnih šol za pouk športa preoblači v kabinetu.
Vsem raziskavam glede prostorskih pogojev za preoblačenje strokovnih delavcev, ki
poučujejo gibalno-športne dejavnosti, je skupno to, da učitelji za preoblačenje
uporabljajo veliko različnih prostorov v šoli in da vsi niso primerni za to.

6.3.2.4 Možnost umivanja za strokovne delavce, ki izvajajo pouk gibalnošportnih dejavnosti, po pouku
Možnost umivanja po pouku gibalno-športnih dejavnosti za strokovne delavce, ki lete izvajajo, je eden ključnih higienskih pogojev. Na grafu 13 so prikazane možnosti za
umivanje strokovnih delavcev, ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti, po
končanem pouku.

2%
umijem si lahko roke in obraz

27 %

12 %

59 %

umijem si lahko roke, obraz in
noge
lahko se stuširam
nimam možnosti za umivanje

Graf 13: Možnosti umivanja za strokovne delavce, ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti, po
pouku

Optimalne pogoje za možnost umivanja po pouku ima 59 % strokovnih delavcev, ki
poučujejo gibalno-športne dejavnosti, 2 % strokovnih delavcev pa nima nobene
možnosti za umivanje.
Iz rezultatov je razvidno, da so pogoji za umivanje v 59 % šol, vključenih v raziskavo,
za strokovne delavce ustrezni. V 39 % šol, vključenih v raziskavo, imajo strokovni
delavci manj primerne pogoje za umivanje po pouku gibalno-športnih dejavnosti.
Higienski pogoji so za strokovne delavce, ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti,
v večini šol s PPVI ustrezni.
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Rezultati naše raziskave glede možnosti umivanja strokovnih delavcev po pouku
gibalno-športnih dejavnosti izkazujejo boljše pogoje, kot jih navajata Krnc (2010) v
prvem in drugem triletju osnovnih šol, kjer se le v 23 % šol strokovni delavci lahko
stuširajo, v kar 17 % šol pa strokovni delavci po pouku športa nimajo možnosti za
umivanje, in Bajželj (2003) v prvem triletju osnovnih šol na Gorenjskem, kjer ima
možnost tuširanja 19 % strokovnih delavcev, 3 % strokovnih delavcev pa možnosti za
umivanje nima. Nekoliko boljše pogoje za osebno higieno po pouku športa je
ugotovila Mlakar (2007), ki navaja, da ima v prvem triletju osnovnih šol s
prilagojenim programom na Štajerskem tretjina strokovnih delavcev možnost
tuširanja, vendar je zaradi časovne stiske ne uporabljajo vedno.

6.4 ZADOVOLJSTVO STROKOVNIH DELAVCEV S POGOJI DELA PRI POUKU
GIBALNO-ŠPORTNIH DEJAVNOSTI
V tabeli 20 in grafu 14 je prikazano zadovoljstvo strokovnih delavcev, ki izvajajo pouk
gibalno-športnih dejavnosti z različnimi dejavniki, s katerimi se srečujejo v delovnem
okolju. Pogoji dela vplivajo na več področij funkcioniranja strokovnih delavcev, ki
izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti. Eno izmed njih je zagotovo zadovoljstvo
strokovnih delavcev, ki ima velik vpliv na kakovost izvajanja pouka gibalno-športnih
dejavnosti, motivacijo in razpoloženje.
Tabela 20: Zadovoljstvo strokovnih delavcev s pogoji dela pri pouku gibalno-športnih
dejavnosti
Dejavniki
Prostori, kjer izvajate gibalno-športne dejavnosti
Pripomočki (oprema, rekviziti), ki jih imate na voljo
Higienski pogoji (prostor za preoblačenje, umivanje)
Osebna oprema za vodenje pouka gibalno-športnih dejavnosti
Sodobna tehnologija

zadovoljen
73,2 %
75,6 %
73,2 %
75,6 %
46,3 %

Nezadovoljen
26,8 %
24,4 %
26,8 %
24,4 %
53,7 %

Sodobna tehnologija
Osebna oprema za vodenje pouka
gibalno-športnih dejavnosti
Higienski pogoji (prostor za
preoblačenje, umivanje)
Pripomočki (oprema, rekviziti), ki jih
imate na voljo
Prostori, kjer izvajate gibalno-športne
dejavnosti
0%

20%

40%
zadovoljen

60%

80%

100%

nezadovoljen

Graf 14: Zadovoljstvo strokovnih delavcev s pogoji dela pri pouku gibalno-športnih dejavnosti
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Strokovni delavci, ki poučujejo gibalno-športne dejavnosti, so najbolj (75,6 %)
zadovoljni s športnimi pripomočki, ki jih imajo na voljo za izvajanje pouka in z osebno
opremo za vodenje pouka gibalno-športnih dejavnosti. Z razpoložljivo sodobno
tehnologijo je zadovoljnih manj kot polovica strokovnih delavcev, ki poučujejo
gibalno-športne dejavnosti.
Rezultati zbranih podatkov torej kažejo, da so učitelji v večini zadovoljni:

s prostori, kjer izvajajo gibalno-športne dejavnosti,

z razpoložljivimi športnimi pripomočki,

z možnostmi za higienske pogoje in

z osebno športno opremo za pouk gibalno-športnih dejavnosti.
Rezultati zbranih podatkov pa kažejo tudi, da je 53,7 % učiteljev nezadovoljnih z
razpoložljivo sodobno tehnologijo.
Rezultati naše raziskave o zadovoljstvu strokovnih delavcev s pogoji dela pri pouku
gibalno-športnih aktivnosti so primerljivi z ostalimi ugotovitvami raziskav na tem
področju. Štemberger (2003) ugotavlja, da je v prvem triletju osnovnih šol največ (68
%) strokovnih delavcev zadovoljnih s prostori za pouk športa, 47 % jih je zadovoljnih
s športnimi pripomočki in opremo, ki jo imajo na voljo za pouk športa. Ugotavlja še
veliko nezadovoljstvo strokovnih delavcev s sodobno tehnologijo, ki je na voljo za
pouk športa. Bajželj (2003) prav tako ugotavlja, da je na osnovnih šolah v prvem
triletju na Gorenjskem največ strokovnih delavcev zadovoljnih s prostorskimi pogoji
(84 %), najmanj pa s sodobno tehnologijo (74 %). Večina strokovnih delavcev ni
zadovoljnih še s športno opremo prostorov (57 %) in s športno opremo in pripomočki,
ki jih imajo na voljo (53 %). Mnenje o higienskih pogojih je zelo deljeno. Mlakar
(2007) ugotavlja, da je večina strokovnih delavcev, ki poučujejo šport v prvem triletju
osnovnih šol s prilagojenim programom na Štajerskem, zadovoljnih s prostorskimi
pogoji (75 %), s športnimi pripomočki (67 %) in z osebno opremo za vodenje pouka
športa (67 %). Polovica strokovnih delavcev je s higienskimi pogoji zadovoljnih.
Najmanj so strokovni delavci zadovoljni z razpoložljivo sodobno tehnologijo (83 %).
Vse navedene raziskave izkazujejo največje nezadovoljstvo z razpoložljivo sodobno
tehnologijo pri pouku gibalno-športnih dejavnosti.

6.5 DEJAVNIKI, KI STROKOVNE DELAVCE PRI POUKU GIBALNO-ŠPORTNIH
DEJAVNOSTI NAJBOLJ OVIRAJO
Strokovni delavci se pri svojem delu srečujejo z različnimi ovirami, ki povzročajo tako
nezadovoljstvo kakor tudi slabše pogoje za izvajanje pouka gibalno-športnih
dejavnosti. V tabeli 21 in grafu 15 so prikazani dejavniki, ki strokovne delavce pri
izvajanju gibalno-športnih dejavnosti najbolj ovirajo.
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Tabela 21: Dejavniki, ki strokovne delavce najbolj ovirajo pri pouku gibalno-športnih
dejavnosti
Dejavniki

me ne moti

Zagotavljanje in kupovanje opreme
Uporaba opreme
Zagotavljanje pomoči pri izbiri opreme
Zagotavljanje pomoči pri nameščanju in
vzdrževanju opreme
Pomanjkanje opreme

51,2 %
73,2 %
80,5 %
68,3 %

malo
me moti
34,2 %
14,6 %
14,6 %
22,0 %

precej
me moti
14,6 %
9,8 %
4,9 %
9,8 %

zelo
me moti
0%
2,4 %
0%
0%

41,5 %

26,8 %

24,4 %

7,3 %

Pomanjkanje opreme
Zagotavljanje pomoči pri nameščanju in
vzdrževanju opreme
Zagotavljanje pomoči pri izbiri opreme

Uporaba opreme

Zagotavljanje in kupovanje opreme
0%

20%
me ne moti

40%

60%
malo

precej

80%

100%

zelo

Graf 15: Dejavniki, ki strokovne delavce najbolj ovirajo pri pouku gibalno-športnih dejavnosti

Strokovne delavce pri izvajanju gibalno-športnih aktivnosti najbolj ovira pomanjkanje
športne opreme in zagotavljanje ter kupovanje športne opreme.
80,5 % strokovnih delavcev ne zaznava ovir pri zagotavljanju ustrezne strokovne
pomoči pri izbiri športne opreme. Nadalje lahko iz rezultatov sklepamo, da večina
strokovnih delavcev, ki izvajajo gibalno-športne dejavnosti, ne zaznava ali pa le malo
zaznava ovire, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.
Rezultati naše raziskave glede dejavnikov, ki strokovne delavce najbolj ovirajo pri
pouku gibalno-športnih dejavnosti, so primerljivi z ugotovitvami Bajželj (2003), kjer
strokovne delavce v prvem triletju na osnovnih šolah na Gorenjskem, in Mlakar
(2007), kjer v prvem triletju osnovnih šol s prilagojenim programom na Štajerskem,
prav tako najbolj ovira pomanjkanje športne opreme.
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6.6 ŠPORTNI PRIPOMOČKI
Za doseganje ciljev gibalno-športnih dejavnosti pri otrocih so potrebni ustrezni
raznovrstni športni pripomočki v zadostnem številu.
V Ciljih šolske športne vzgoje (1994) je navedeno minimalno priporočeno število
športnih pripomočkov za pouk športa v osnovni šoli, s katerimi smo primerjali
rezultate naše raziskave. Pri tem je potrebno poudariti, da za osnovno šolo s PPVI ne
obstajajo drugačna priporočila glede minimalnega priporočenega števila športnih
pripomočkov za pouk gibalno-športnih dejavnosti.
Zaradi boljše preglednosti smo rezultate o športnih pripomočkih in opremi razdelili po
športnih področjih in jih tako tudi primerjali s priporočenimi normativi. Športne
pripomočke in opremo, ki so v Ciljih šolske športne vzgoje navedeni na več področjih,
smo analizirali in primerjali samo na enem področju.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju si stvari najlažje predstavljajo takrat, ko jih
gibalno izkusijo. Za to pa potrebujejo raznovrstne športne pripomočke v zadostnem
številu, ki jim omogočajo raznovrstne gibalne naloge.
Opremo šolskih pokritih vadbenih površin delimo na opremo in športne pripomočke.

6.6.1 Vgrajena oprema
Vgrajena oprema v pokritih vadbenih površinah je odvisna od velikosti vadbene
površine in od namembnosti. Iz tabele 22 je razvidna primerjava aritmetičnih sredin
vgrajene opreme v pokritih vadbenih površinah na osnovnih šolah s PPVI s
priporočenim minimalnim številom.
Tabela 22: Vgrajena oprema v pokritih vadbenih površinah na osnovnih šolah s PPVI
Aritmetična
srednja vrednost
1,21

Minimalno
število
0

Maksimalno
število
10

Standardni
odklon
2,22

Razlika s
priporočili
0,21

Mornarska lestev

0,61

0

5

1,13

0,61

Odmični letvenik

0,68

0

5

1,16

-0,32

Plezalna stena

0,29

0

1

0,46

-0,71

Plezalna vrv

1,53

0

4

1,72

0,53

Plezalni drog

2,39

0

6

1,95

-1,61

Pritrjen letvenik

9,68

1

28

7,56

-0,32

Zviralnik

0,16

0

2

0,49

-0,84

Naziv opreme
Lesena lestev

Opremljenost pokritih vadbenih površin z vgrajeno opremo je zelo različna, kar je
razvidno iz visokih standardnih odklonov. Iz podatkov v tabeli 22 je razvidno, v
kolikšni meri posamezna vgrajena oprema presega ali ne dosega priporočil
minimalnega števila vgrajene opreme.
Pritrjeni letvenik je edina vgrajena oprema, ki jo imajo vadbeni prostori na vseh šolah,
vključenih v raziskavo, vendar je iz aritmetične srednje vrednosti razvidno, da je
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število te opreme manjše od priporočila. Lesena lestev in plezalna vrv sta edini vrsti
vgrajene opreme, ki glede na vrednost aritmetične sredine presegata priporočeno
minimalno število. Preostale vrste vgrajene opreme ne dosegajo minimalnega
priporočenega števila. Mornarska lestev je navedena v optimalnih priporočilih.
Iz grafa 16 je razvidna primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti grajene opreme v
pokritih vadbenih površinah z minimalnim priporočenim številom na osnovnih šolah s
PPVI.
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Graf 16: Primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti vgrajene opreme v pokritih vadbenih površinah z
minimalnim priporočenim številom na osnovnih šolah s PPVI

V grafu 17 je prikazan odstotek šol s PPVI, v katerih vgrajena oprema dosega
minimalno priporočeno število.
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Graf 17: Odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število vgrajene opreme

Odstotek šol, vključenih v raziskavo, ki dosegajo minimalno priporočeno število
posamezne vgrajene opreme, je nizek pri vseh vrstah vgrajene opreme, razen pri
plezalnem drogu in leseni lestvi. Mornarska lestev je opredeljena kot optimalna
priporočena oprema. Zviralnik je vgrajena oprema, ki je najmanj prisotna v pokritih
vadbenih površinah šol, zajetih v raziskavo. Opremljenost pokritih vadbenih površin z
vgrajeno opremo na večini šol, vključenih v raziskavo, ni ustrezna.
Ugotovitve naše raziskave glede vgrajene opreme v pokritih vadbenih površinah so
primerljive z ugotovitvami Mlakar (2007) za prvo triletje osnovnih šol s prilagojenim
programom na Štajerskem in Bajželj (2003) za prvo triletje osnovnih šol na
Gorenjskem, kjer v večini šol ne dosegajo minimalnega priporočenega števila
vgrajene opreme.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo težave z ravnotežjem, koordinacijo,
orientacijo in zaznavanjem. Te težave je možno ublažiti z raznovrstnimi gibalnimi
nalogami, za katere je nujno potrebna ustrezna vgrajena oprema pokritih vadbenih
površin. Plezanje je ena izmed gibalnih nalog, ki omogoča razvijanje omenjenih
sposobnosti in s tem tudi ublažitev njihovih težav. Glede na rezultate naše raziskave
pa lahko sklepamo, da velika večina otrok z motnjami v duševnem razvoju nima
ustreznih pogojev za učenje omenjenih sposobnosti.
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6.6.2 Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin atletike
Iz tabele 23 je razvidna primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin atletike v pokritih vadbenih površinah
na osnovnih šolah s PPVI s priporočenim minimalnim številom.
Tabela 23: Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin atletike na osnovnih
šolah s PPVI
Športni pripomoček
Blazine za skok v višino

Aritmetična Minimalno Maksimalno Standardni
srednja
število
število
odklon
vrednost
0
0
0
0,00

Razlika s
priporočili
-1,00

Komplet polivalentnih blazin

0

0

0

0,00

-1,00

Krogle raznih tež

0

0

0

0,00

-4,00

Metodična ovira

0,29

0

6

1,25

-4,71

13,42

1

50

8,20

3,42

Ročni meter, 3–5m

1,24

0

3

0,71

0,24

Štafetne palice

3,55

0

15

3,25

-6,45

Štartni bloki
Štoparica

0,16

0

4

0,72

-2,84

2,18

0

8

1,78

0,18

Težke žoge

6,21

0

15

3,81

-0,79

Video oprema

0,42

0

1

0,50

0,42

Žogice 250 g

4,82

0

10

2,62

-5,18

0

0

0

0,00

-10,00

Obroči

Žogice raznih tež

Opremljenost pokritih vadbenih površin s športnimi pripomočki za poučevanje
praktičnih vsebin atletike je zelo raznolika, kar je razvidno iz visokih standardnih
odklonov. Iz podatkov v tabeli 23 je razvidno, v kolikšni meri posamezni športni
pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin atletike presegajo ali ne dosegajo
priporočil minimalnega števila.
Obroči so edini športni pripomoček za poučevanje praktičnih vsebin atletike, ki ga
imajo vadbeni prostori na vseh šolah, vključenih v raziskavo, in v povprečju
presegajo minimalno priporočeno število, vendar visok standardni odklon kaže, da
imajo obročev na določenih šolah dovolj, drugje jih pa primanjkuje. V povprečju
priporočeno minimalno število presegata še ročni meter in video oprema.
Priporočenega minimalnega števila športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin atletike v povprečju ne dosegajo naslednji športni pripomočki: metodične
ovire, štartni bloki, težke žoge, žogice 250 g in štafetne palice, katerih aritmetične
srednje vrednosti najbolj odstopajo in ne dosega priporočenega minimalnega števila.
Blazin za skok v višino, polivalentnih blazin, težke krogle in žogice raznih tež,
namenjenih za poučevanje praktičnih vsebin atletike, nima nobena šola, vključena v
raziskavo.
Navedeni rezultati in primerjava s priporočenim minimalnim številom športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin atletike izkazujejo številčno neustrezno
in pomanjkljivo opremljenost pokritih vadbenih površin, namenjenih atletiki.
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V grafu 18 je razvidna primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin atletike v pokritih vadbenih površinah
na osnovnih šolah s PPVI z minimalnim priporočenim številom.
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Graf 18: Primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin atletike v pokritih vadbenih površinah na osnovnih šolah s PPVI z minimalnim priporočenim
številom

V grafu 19 je prikazan odstotek šol s PPVI, v katerih število športnih pripomočkov za
poučevanje praktičnih vsebin atletike dosega minimalno priporočeno število.
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Graf 19: Odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število športnih pripomočkov za
poučevanje praktičnih vsebin atletike

Minimalnega priporočenega števila posameznih športnih pripomočkov za poučevanje
praktičnih vsebin atletike ne dosega nobena šola, vključena v raziskavo. Šole imajo v
veliki večini za poučevanje praktičnih vsebin atletike na razpolago zadostno število
video opreme, ročnih metrov in obročev. Samo polovica jih ima štoparice. Vsi ostali
športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin atletike, navedeni v minimalnih
priporočilih, niso na voljo v zadostnem številu ali sploh niso na voljo.
Iz rezultatov in primerjave z minimalnim priporočenim številom športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin atletike lahko sklepamo, da je opremljenost pokritih
vadbenih površin z njimi na vseh šolah, vključenih v raziskavo, pomanjkljiva in
neustrezna.
Ugotovitve naše raziskave glede športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin atletike so primerljivi z ugotovitvami Mlakar (2007) za prvo triletje osnovnih šol
s prilagojenim programom na Štajerskem in Bajželj (2003) za prvo triletje osnovnih
šol na Gorenjskem, kjer v večini šol ne dosegajo minimalnega priporočenega števila
športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin atletike.
Med otroki z motnjami v duševnem razvoju so velike razlike v njihovi telesni zgradbi
in gibalnih sposobnostih. Z izvajanjem praktičnih vsebin atletike si otroci z motnjami v
duševnem razvoju okrepijo srčno žilni sistem, razvijajo moč in vzdržljivost in razvijajo
koordinacijo celega telesa. Za doseganje znanj in veščin potrebujejo veliko časa,
veliko ponovitev in ustrezne športne pripomočke, ki pa jih glede na rezultate naše
raziskave v večini osnovnih šol s PPVI nimajo. Na podlagi tega lahko sklepamo, da
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otroci z motnjami v duševnem razvoju ne morejo razvijati svojih gibalnih sposobnosti
do optimalne mere.

6.6.3 Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin gimnastike z ritmično
izraznostjo
Iz tabele 24 je razvidna primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo v
pokritih vadbenih površinah na osnovnih šolah s PPVI s priporočenim minimalnim
številom.
Tabela 24: Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin gimnastike z ritmično
izraznostjo na osnovnih šolah s PPVI
Športni pripomoček
Avdio oprema

Aritmetična
Minimalno Maksimalno Standardni
srednja vrednost
število
število
odklon
0,74
0
2
0,55

Razlika s
priporočili
-0,26

Dolga vrv

1,16

0

5

0,92

0,16

Drog za letvenik

0,03

0

1

0,16

-0,97

Dvovišinska bradlja
Gred z regulacijo višine

0,03

0

1

0,16

-0,97

0,00

0

0

0,00

-1,00

Gred – nizka

1,47

0

4

0,80

0,47

Kij

9,95

0

30

7,79

9,95

14,13

3

40

8,12

-0,87

Komplet blazin

6,55

0

25

6,82

-3,45

Koza mala

1,18

0

3

0,56

0,18

Koza velika

0,00

0

0

0,00

-1,00

Mehka blazina

3,21

0

20

3,39

1,21

Moška bradlja

0,00

0

0

0,00

-1,00

Odrivna deska

1,61

0

4

0,97

-0,39

Polivalentne blazine

4,05

0

20

5,19

3,05

Prožna ponjava

1,00

0

4

0,84

0,00

Skrinjica

1,34

0

6

1,77

1,34

Švedska klop

2,95

1

11

2,20

0,95

Švedska skrinja

1,50

0

6

1,18

0,50

Trak

0,00

0

0

0,00

-10,00

Voz za blazine

1,03

0

6

1,13

0,03

Žoga (280–320 g)

0,00

0

0

0,00

-10,00

Žoga (320–420 g)

0,00

0

0

0,00

-10,00

Žoga (420 g)

0,00

0

0

0,00

-10,00

Gimnastične žoge

0,16

0

6

0,97

0,16

Gimnastični tepih

0,03

0

1

0,16

0,03

Gimnastični konj

0,03

0

1

0,16

0,03

Tunel

0,03

0

1

0,16

0,03

Valji

0,18

0

8

0,98

0,18

Kolebnice
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Opremljenost pokritih vadbenih površin s športnimi pripomočki za poučevanje
praktičnih vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo je zelo raznolika, kar je razvidno iz
visokih standardnih odklonov. Iz podatkov v tabeli 24 je razvidno, v kolikšni meri
posamezni športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin gimnastike z ritmično
izraznostjo presegajo ali ne dosegajo priporočil minimalnega števila.
Kolebnice in švedska klop so edini športni pripomoček za poučevanje praktičnih
vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo, ki imajo vadbeni prostori na vseh šolah,
vključenih v raziskavo. V povprečju število kolebnic ne dosega minimalnega
priporočenega števila. Visok standardni odklon kaže, da imajo kolebnic na določenih
šolah dovolj, drugje jih pa primanjkuje. V povprečju število švedskih klopi presega
minimalno priporočeno število, vendar tudi v tem primeru visok standardni odklon
kaže na premajhno število le-teh na določenih šolah. V povprečju priporočenega
minimalnega števila ne dosegajo naslednji športni pripomočki za poučevanje
praktičnih vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo: avdio oprema, drogovi za
letvenike, dvovišinske bradlje, kompleti blazin in odrivne deske.
Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo,
s katerimi ne razpolaga nobena šola, vključena v raziskavo, so: gred z regulacijo
višine, velika koza, moška bradlja, trak in žoge.
Opremljenost pokritih vadbenih površin s športnimi pripomočki za poučevanje
praktičnih vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo je glede na priporočena minimalna
števila posameznih športnih pripomočkov pomanjkljiva in neustrezna.
V grafu 20 je prikazana primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo z
minimalnim priporočenim številom.
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Graf 20: Primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo z minimalnim priporočenim številom

V grafu 21 je prikazan odstotek šol s PPVI, v katerih število športnih pripomočkov za
poučevanje praktičnih vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo dosega minimalno
priporočeno število.
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Graf 21: Odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število športnih pripomočkov za
poučevanje praktičnih vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo

Odstotek šol, vključenih v raziskavo, ki dosegajo minimalno priporočeno število
posameznih športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin gimnastike z
ritmično izraznostjo, je zelo raznolik. Velika večina šol dosega minimalno priporočeno
število naslednjih športnih pripomočkov: nizka gred, švedska skrinja, dolga vrv, avdio
oprema, mehka blazina, prožna ponjava, švedska klop in voz za blazine. Najmanj šol
dosega priporočeno minimalno število dolgih vrvi, dvovišinskih bradelj in malih koz.
Športni pripomočki, s katerimi ne razpolaga nobena šola, vključena v raziskavo, so:
gred z regulacijo višine, velika koza, moška bradlja, trak in žoge.
Iz rezultatov in primerjave z minimalnim priporočenim številom športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo lahko sklepamo, da
je opremljenost pokritih vadbenih površin z njimi na šolah, vključenih v raziskavo,
pomanjkljiva in neustrezna.
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Ugotovitve naše raziskave glede športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo so primerljive z ugotovitvami Mlakar (2007)
za prvo triletje osnovnih šol s prilagojenim programom na Štajerskem, ki prav tako
ugotavlja slabo opremljenost s pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin
gimnastike z ritmično izraznostjo. Bajželj (2003) za prvo triletje osnovnih šol na
Gorenjskem ugotavlja večinoma ustrezno opremljenost pokritih vadbenih površin s
športnimi pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin gimnastike z ritmično
izraznostjo.

6.6.4 Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin motorike z žogo
Iz tabele 25 je razvidna primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin motorike z žogo v pokritih vadbenih
površinah na osnovnih šolah s PPVI s priporočenim minimalnim številom.
Tabela 25: Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin motorike z žogo na
osnovnih šolah s PPVI
Športni pripomoček

Elastična vrvica (5 m)
Koši za malo košarko

Aritmetična Minimalno Maksimalno Standardni
srednja
število
število
odklon
vrednost
0,00
0
0
0,00

Razlika s
priporočili
-3,00

1,29

0

4

1,29

-0,71

Lahke odbojkarske žoge

4,79

0

20

4,20

-0,21

Loparji za namizni tenis

1,79

0

16

4,28

-3,21

Miza za namizni tenis
Najlonska vrvica za označevanje
igrišča (5 m)
Stojalo za skok v višino

0,50

0

6

1,41

-4,50

0,00

0

0

0,00

-4,00

1,45

0

4

0,83

-0,55

Stožci
Žoge za mali nogomet

1,71

0

30

5,47

-8,29

5,92

0

10

3,14

0,92

Žoge za malo košarko

6,42

0

15

4,38

1,42

Žoge za mini rokomet

5,50

0

16

5,23

0,50

Žogice za mali tenis

0,00

0

0

0,00

-5,00

Žogice za namizni tenis

1,32

0

50

8,11

-3,68

Kompleti za badminton

0,18

0

6

0,98

-1,82

Loparji za badminton

2,74

0

24

6,26

-13,26

Mehke žoge z badminton

0,79

0

20

3,59

-7,21

Puhaste žogice za badminton

0,00

0

0

0,00

-8,00

Stojalo za badminton

0,11

0

2

0,45

-1,89

Velike žoge

0,24

0

6

1,08

-14,76

Žogice za badminton

0,66

0

25

4,06

-7,34

Opremljenost pokritih vadbenih površin s športnimi pripomočki za poučevanje
praktičnih vsebin motorike z žogo je zelo raznolika, kar je razvidno iz visokih
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standardnih odklonov. Iz podatkov v tabeli 25 je razvidno, v kolikšni meri posamezni
športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin motorike z žogo presegajo ali ne
dosegajo priporočil minimalnega števila.
Žoge za mali nogomet, malo košarko in mali rokomet so športni pripomočki za
poučevanje praktičnih vsebin motorike z žogo, ki v povprečju presegajo minimalno
priporočeno število, vendar jih nimajo na vseh šolah, vključenih v raziskavo.
Standardni odklon za navedene pripomočke nam kaže, da kljub preseganju
minimalnega priporočenega števila le-teh nimajo na vseh šolah, vključenih v
raziskavo.
Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin motorike z žogo, s katerimi ne
razpolaga nobena šola, vključena v raziskavo, so: elastična vrvica dolžine 5 metrov,
najlonska vrvica za označevanje igrišča, žogice za mali tenis in puhaste žogice za
badminton.
Ostali športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin motorike z žogo ne
dosegajo minimalnega priporočenega števila.
Opremljenost pokritih vadbenih površin s športnimi pripomočki za poučevanje
praktičnih vsebin motorike z žogo je glede na priporočena minimalna števila
posameznih športnih pripomočkov pomanjkljiva in neustrezna.
V grafu 22 je prikazana primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin motorike z žogo z minimalnim
priporočenim številom.
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Graf 22: Primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin motorike z žogo z minimalnim priporočenim številom

Nadalje smo ugotavljali, v kolikšnem odstotku šole dosegajo normative športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin motorike z žogo. V grafu 23 je
prikazan odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin motorike z žogo.
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Graf 23: Odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število športnih pripomočkov za
poučevanje praktičnih vsebin motorike z žogo

Odstotek šol, vključenih v raziskavo, ki dosegajo minimalno priporočeno število
posameznih športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin motorike z žogo,
je zelo raznolik. Večina šol, vključenih v raziskavo, dosega minimalno priporočeno
število naslednjih športnih pripomočkov: žoge za mali nogomet in žoge za malo
košarko. Nobena šola, vključena v raziskavo, ne dosega priporočenega minimalnega
števila športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin motorike z žogo za
naslednje športne pripomočke: elastična vrvica dolžine 5 metrov, najlonska vrvica za
označevanje igrišča, žogice za mali tenis, puhaste žogice za badminton in velike
žoge. Minimalno priporočeno število športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin motorike z žogo za preostale potrebne športne pripomočke dosega zelo malo
število šol.
Iz rezultatov in primerjave z minimalnim priporočenim številom športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin motorike z žogo lahko sklepamo, da je opremljenost
pokritih vadbenih površin z njimi na veliki večini šol, vključenih v raziskavo,
pomanjkljiva in neustrezna.
Ugotovitve naše raziskave glede športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin motorike z žogo so primerljive z ugotovitvami Mlakar (2007) za prvo triletje
osnovnih šol s prilagojenim programom na Štajerskem, kjer v večini šol ne dosegajo
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minimalnega priporočenega števila športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin motorike z žogo. Bajželj (2003) za prvo triletje osnovnih šol na Gorenjskem
ugotavlja, da imajo strokovni delavci za pouk gibalno-športnih dejavnosti v večini šol
zadostno količino športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin motorike z
žogo.
S poučevanjem praktičnih vsebin motorike z žogo in praktičnih vsebin različnih
elementarnih iger lahko pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju ublažimo njihove
težave na področju grobe motorike, ravnotežja, prostorske in telesne orientacije,
senzomotorike, koordinacije celega telesa ter razvijamo njihovo moč in vzdržljivost.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju pa si ob tem krepijo še samopodobo in
medsebojno sodelovanje.

6.6.5 Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin košarke
Tabela 26 prikazuje primerjavo aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin košarke v pokritih vadbenih površinah na osnovnih
šolah s PPVI s priporočenim minimalnim številom.
Tabela 26: Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin košarke na osnovnih
šolah s PPVI
Športni pripomoček
Košarkaške žoge
Koš za košarko
Tehnični pribor za igranje
tekme

Aritmetična
Minimalno Maksimalno Standardni
srednja vrednost
število
število
odklon
0,26
0
10
1,62

Razlika s
priporočili
-9,74

0,00

0

0

0,00

-2,00

0,00

0

0

0,00

-1,00

Rezultati izkazujejo, da šole, vključene v raziskavo, za poučevanje praktičnih vsebin
košarke v povprečju za noben minimalni priporočen športni pripomoček ne dosegajo
minimalnega priporočenega števila. Športni pripomočki za poučevanje praktičnih
vsebin košarke, s katerimi ne razpolaga nobena šola, vključena v raziskavo, so: koš
za košarko in tehnični pribor za igranje tekme.
V grafu 24 je prikazana primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin košarke z minimalnim priporočenim
številom.
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Graf 24: Primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin košarke z minimalnim priporočenim številom

Nadalje smo ugotavljali, v kolikšnem odstotku šole, vključene v raziskavo, dosegajo
normative športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin košarke. V grafu
25 je prikazan odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število
športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin košarke.
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Graf 25: Odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število športnih pripomočkov za
poučevanje praktičnih vsebin košarke

Opremljenost pokritih vadbenih površin s športnimi pripomočki za poučevanje
praktičnih vsebin košarke je glede na priporočena minimalna števila posameznih
športnih pripomočkov pomanjkljiva in neustrezna.
Drugih raziskav o opremljenosti pokritih vadbenih površin s športnimi pripomočki za
poučevanje praktičnih vsebin košarke ni, da bi jih lahko primerjali z rezultati naše
raziskave.

64

6.6.6 Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin nogometa
Tabela 27 prikazuje primerjavo aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin nogometa v pokritih vadbenih površinah na
osnovnih šolah s PPVI s priporočenim minimalnim številom.
Tabela 27: Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin nogometa na
osnovnih šolah s PPVI
Športni pripomoček

Aritmetična
srednja
vrednost

Minimalno Maksimalno Standardni
število
število
odklon

Razlika s
priporočili

Dvobarvna majica
Jama s peskom

0

0

0

0

-30,00

0

0

0

0

-1,00

Mali prenosni goli

1,95

0

4

0,98

-2,05

Nogometne žoge
Prenosni odbojni zid 4 × 1 m

0,21

0

8

1,30

-14,79

0

0

0

0

-1,00

Stojala
Veliki prenosni goli

0,53

0

10

2,26

-11,47

0

0

0

0

-2,00

Vislice za visečo žogo

0

0

0

0

-1,00

Žoga na vzmetnem drogu

0

0

0

0

-1,00

Rezultati nakazujejo, da šole, vključene v raziskavo, za poučevanje praktičnih vsebin
nogometa v povprečju za noben priporočen športni pripomoček ne dosegajo
minimalnega priporočenega števila. Dveh tretjin športnih pripomočkov za poučevanje
praktičnih vsebin nogometa nima nobena šola, vključena v raziskavo. To so
naslednji športni pripomočki: dvobarvna majica, jama s peskom, prenosni odbojni zid,
veliki prenosni goli, vislice za žogo in žoga na vzmetenem drogu. Tretjino
priporočenih športnih pripomočkov v povprečju šole imajo, vendar ne v zadostnih
količinah.
V grafu 26 je prikazana primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin nogometa z minimalnim priporočenim
številom.
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Graf 26: Primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin nogometa z minimalnim priporočenim številom

Nadalje smo ugotavljali, v kolikšnem odstotku šole, vključene v raziskavo, dosegajo
normative športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin nogometa. V grafu
27 je prikazan odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število
športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin nogometa.
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Graf 27: Odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število športnih pripomočkov za
poučevanje praktičnih vsebin nogometa

Šole, vključene v raziskavo, ne dosegajo minimalnega priporočenega števila športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin nogometa z izjemo malih prenosnih
golov, katerega dosega le majhen odstotek šol.
Iz rezultatov in primerjave z minimalnim priporočenim številom športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin nogometa lahko sklepamo, da je opremljenost
pokritih vadbenih površin z njimi na vseh šolah, vključenih v raziskavo, neustrezna
tako po številu kakor tudi po raznovrstnosti.
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Drugih raziskav o opremljenosti pokritih vadbenih površin s športnimi pripomočki za
poučevanje praktičnih vsebin nogometa ni, da bi jih lahko primerjali z rezultati naše
raziskave.

6.6.7 Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin odbojke
Tabela 28 prikazuje primerjavo aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin odbojke v pokritih vadbenih površinah na osnovnih
šolah s PPVI s priporočenim minimalnim številom.
Tabela 28: Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin odbojke na osnovnih
šolah s PPVI
Športni pripomoček

Antena
Baloni

Aritmetična Minimalno Maksimalno Standardni
srednja
število
število
odklon
vrednost
0,00
0
0
0

Razlika s
priporočili
-2,00

7,76

0

80

15,35

-7,24

Košare za žoge

2,84

0

20

4,19

1,84

Odbojkarska mreža

0,05

0

2

0,32

-0,95

Semafor

0,00

0

0

0

-1,00

Stojalo s tarčo

0,00

0

0

0

-2,00

Stojalo za odbojko

0,05

0

2

0,32

-1,95

Tabla

0,00

0

0

0

-1,00

Žoge za odbojko

0,00

0

0

0

-20,00

Rezultati izkazujejo, da šole, vključene v raziskavo, za poučevanje praktičnih vsebin
odbojke v povprečju dosegajo minimalno priporočeno število športnih pripomočkov
izključno za košare za žoge, za vse ostale športne pripomočke ne dosegajo
minimalnega priporočenega števila. Nobenega izmed športnih pripomočkov,
namenjenega za poučevanje praktičnih vsebin odbojke, nimajo na vseh šolah,
vključenih v raziskavo. Visok standardni odklon pa kaže velike razlike v številu
športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin odbojke po posameznih šolah.
Dobre polovice športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin odbojke nima
nobena šola, vključena v raziskavo. To so naslednji športni pripomočki: antena,
semafor, stojalo s tarčo, tabla in žoge za odbojko.
V grafu 28 je prikazana primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin odbojke z minimalnim priporočenim
številom.
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Graf 28: Primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin odbojke z minimalnim priporočenim številom

Nadalje smo ugotavljali, v kolikšnem odstotku šole, vključene v raziskavo, dosegajo
normative športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin odbojke. V grafu 29
je prikazan odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin odbojke.
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Graf 29: Odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število športnih pripomočkov za
poučevanje praktičnih vsebin odbojke

Iz rezultatov in primerjave z minimalnim priporočenim številom športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin odbojke lahko sklepamo, da je opremljenost pokritih
vadbenih površin z njimi na vseh šolah, vključenih v raziskavo, neustrezna tako po
številu kakor tudi po raznovrstnosti.
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Drugih raziskav o opremljenosti pokritih vadbenih površin s športnimi pripomočki za
poučevanje praktičnih vsebin odbojke ni, da bi jih lahko primerjali z rezultati naše
raziskave.

6.6.8 Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin rokometa
Tabela 29 prikazuje primerjavo aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin rokometa v pokritih vadbenih površinah na osnovnih
šolah s PPVI s priporočenim minimalnim številom.
Tabela 29: Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin rokometa na
osnovnih šolah s PPVI
Športni pripomoček

Aritmetična Minimalno Maksimalno Standardni
srednja
število
število
odklon
vrednost
0
0
0
0
Dodatna prečka za znižanje višine
gola
0
0
0
0
Enobarvna majica

Razlika s
priporočili
-2,00
-12,00

Komplet zapisnikov

0

0

0

0

-1,00

Medicinka 2 kg

0

0

0

0

-10,00

Medicinka mala 1 kg

0

0

0

0

-10,00

Rokometna žoga

0

0

0

0

-12,00

Rokometni gol

0

0

0

0

-2,00

Stol

0

0

0

0

-2,00

Strojna tlačilka

0

0

0

0

-1,00

Ura za merjenje časa

0

0

0

0

-1,00

Zapisnikarska miza

0

0

0

0

-1,00

Z minimalnimi priporočenimi športnimi pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin
rokometa ne razpolaga nobena šola. Iz rezultatov in primerjave z minimalnim
priporočenim številom športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin
rokometa lahko sklepamo, da šole, vključene v raziskavo, nimajo opreme za
poučevanje praktičnih vsebin rokometa.
Drugih raziskav o opremljenosti pokritih vadbenih površin s športnimi pripomočki za
poučevanje praktičnih vsebin rokometa ni, da bi jih lahko primerjali z rezultati naše
raziskave.

6.6.9 Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin plesa
Tabela 30 prikazuje primerjavo aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin plesa v pokritih vadbenih površinah na osnovnih
šolah s PPVI s priporočenim minimalnim številom.
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Tabela 30: Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin plesa na osnovnih
šolah s PPVI
Športni pripomoček

Aritmetična Minimalno Maksimalno Standardni
srednja
število
število
odklon
vrednost
0,03
0
1
0,16

Avdio predvajalnik

5,00

0

30

0,00

0

0

0,05

0

1

Drobni ritmični pripomočki
Material za ustvarjanje
Orffov instrumentarij

Razlika s
priporočili
-0,97

7,59 Ni priporočenega
minimalnega
števila
0,00 Ni priporočenega
minimalnega
števila
0,32
-0,95

Rezultati izkazujejo, da šole, vključene v raziskavo, za poučevanje praktičnih vsebin
plesa v povprečju ne dosegajo minimalnega priporočenega števila športnih
pripomočkov. Nobenega izmed športnih pripomočkov, namenjenih poučevanju
praktičnih vsebin plesa, nimajo na vseh šolah, vključenih v raziskavo. Za poučevanje
praktičnih vsebin plesa ni navedenega minimalnega priporočenega števila za drobne
ritmične pripomočke in material za ustvarjanje, zato teh pripomočkov ne moremo
primerjati. V grafu 30 je prikazana primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin plesa z minimalnim priporočenim
številom.
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Graf 30: Primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin plesa z minimalnim priporočenim številom

Ugotovitve naše raziskave glede športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin plesa so primerljive z ugotovitvami Mlakar (2007) za prvo triletje osnovnih šol
s prilagojenim programom na Štajerskem, kjer v večini šol ne dosegajo minimalnega
priporočenega števila športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin plesa, in
ugotovitvami Bajželj (2003) za prvo triletje osnovnih šol na Gorenjskem, ki prav tako
ugotavlja, da učitelji nimajo dovolj pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin
plesa.
70

Otroci z motnjami v duševnem razvoju pri poučevanju praktičnih vsebin plesa z
raznovrstnimi športnimi pripomočki v zadostnem številu razvijajo obvladovanje
gibanja telesa, razvijajo občutek ritma, razvijajo sposobnost ustvarjanja, izražanja in
vživljanja ter razvijajo koordinacijo. Glede na rezultate naše raziskave pa otroci z
motnjami v duševnem razvoju, ki so vključeni v osnovne šole s PPVI, nimajo
ustreznih pogojev za razvijanje prej omenjenih sposobnosti pri poučevanju praktičnih
vsebin plesa.

6.6.10 Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin plavanja
Za poučevanje praktičnih vsebin plavanja je v Ciljih šolske športne vzgoje (1994)
naveden seznam športnih pripomočkov brez minimalnega priporočenega števila
posameznih pripomočkov (tabela 31), saj je to odvisno od velikosti bazena, velikosti
vadbene skupine, vsebinskega sklopa in starosti učencev.
Tabela 31: Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin plavanje na osnovnih
šolah s PPVI
Športni pripomoček

Plavalne deske

Aritmetična
Minimalno Maksimalno Standardni
srednja
število
število
odklon
vrednost
6,95
0
40
7,54
2,95

0

10

3,41

Okroglasti kamni

0

0

0

0

Plavalne žoge

0

0

0

0

Plovci za noge
Rekviziti, ki omogočajo označbe po dolžini
plavalne proge

0

0

0

0

0

0

0

0

Orientacijske boje za razmejitev plavališča

0

0

0

0

Žoge za igre v vodi

Iz rezultatov lahko sklepamo, da osnovne šole s PPVI (z izjemo dveh šol) v sklopu
pokritih vadbenih površin nimajo bazenov in zato ne razpolagajo s pripomočki za
poučevanje praktičnih vsebin plavanja. Sklepamo lahko, da plavalne aktivnosti
izvajajo v zunanjih institucijah, ki same razpolagajo z ustreznimi pripomočki za
plavanje.
Ugotovitve naše raziskave glede športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin plavanja so primerljive z ugotovitvami Mlakar (2007) za prvo triletje osnovnih
šol s prilagojenim programom na Štajerskem, kjer v večini šol ne dosegajo
minimalnega priporočenega števila športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin plavanja, in ugotovitvami Bajželj (2003) za prvo triletje osnovnih šol na
Gorenjskem, ki prav tako ugotavlja, da učitelji nimajo dovolj pripomočkov za
poučevanje praktičnih vsebin plavanja.
Otroci z motnjami v duševnem razvoju se plavanja običajno učijo po Haliwick metodi,
za kar pa potrebujejo različne športne pripomočke in bazen. Osnovne šole s PPVI
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učenje praktičnih vsebin plavanja najpogosteje izvajajo v zunanjih institucijah, saj
same nimajo ustreznih pogojev.
6.6.11 Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin zimskih aktivnosti
Tabela 32 prikazuje primerjavo aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin zimskih aktivnosti na osnovnih šolah s PPVI s
priporočenim minimalnim številom pri tistih vrstah športnih pripomočkov, za katere je
navedeno minimalno priporočeno število.
Tabela 32: Športni pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin zimskih aktivnosti na
osnovnih šolah s PPVI
Športni pripomoček

Drsalke

Aritmetična Minimalno Maksimalno Standardni
srednja
število
število
odklon
vrednost
1,63
0
15
3,72

Oprema za alpsko
smučanje
Sanke
Tekaške smuči
Oprema za tek na
smučeh

Razlika s priporočili

-12,37

6,16

0

60

10,82

-7,84

6,89

0

20

5,25

1,89

0,21

0

8

1,30

0,95

0

18

3,56

Ni priporočenega
minimalnega števila
Ni priporočenega
minimalnega števila

Rezultati izkazujejo, da šole, vključene v raziskavo, za poučevanje praktičnih vsebin
zimskih aktivnosti v povprečju ne dosegajo minimalnega priporočenega števila
športnih pripomočkov, razen za sanke. Nobenega izmed športnih pripomočkov za
poučevanje praktičnih vsebin zimskih aktivnosti nimajo na vseh šolah, vključenih v
raziskavo. Visok standardni odklon pa kaže velike razlike v številu športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin zimskih aktivnosti po posameznih
šolah. Za tekaške smuči in opremo za tek na smučeh ni priporočenega minimalnega
števila. V grafu 31 je prikazana primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin zimskih aktivnosti z minimalnim
priporočenim številom.
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Graf 31: Primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin zimskih aktivnosti z minimalnimi priporočenim številom
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Nadalje smo ugotavljali, v kolikšnem odstotku šole dosegajo normative športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin zimskih aktivnosti. V grafu 32 je
prikazan odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin zimskih aktivnosti.
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Graf 32: Odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število športnih pripomočkov za
poučevanje praktičnih vsebin zimskih aktivnosti

Iz rezultatov in primerjave z minimalnim priporočenim številom športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin zimskih aktivnosti lahko sklepamo, da je na vseh
šolah, vključenih v raziskavo, razpoložljivost športnih pripomočkov pomanjkljiva in
neustrezna. Sklepamo lahko, da šole, vključene v raziskavo, zimske aktivnosti
izvajajo na zunanjih lokacijah ali institucijah, kjer si je opremo možno sposoditi.
Ugotovitve naše raziskave glede športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin zimskih aktivnosti so primerljive z ugotovitvami Mlakar (2007) za prvo triletje
osnovnih šol s prilagojenim programom na Štajerskem, kjer podatki kažejo, da so
šole zelo slabo opremljene, in z ugotovitvami Bajželj (2003) za prvo triletje osnovnih
šol na Gorenjskem, ki prav tako ugotavlja manj ustrezne pogoje za poučevanje
praktičnih vsebin zimskih aktivnosti.
Poučevanje praktičnih vsebin zimskih aktivnosti se pri otrocih z motnjami v duševnem
razvoju izvaja v okviru športnih dni in zimskih šol v naravi, ki se običajno izvajajo na
zunanjih lokacijah.

6.6.12 Pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin pohodništva
Tabela 33 prikazuje primerjavo aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin pohodništva na osnovnih šolah s PPVI s
priporočenim minimalnim številom.
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Tabela 33: Pripomočki za poučevanje praktičnih vsebin pohodništva na osnovnih
šolah s PPVI
Pripomoček
Torbica z opremo za prvo pomoč

Aritmetična Minimalno Maksimalno Standardni
srednja
število
število
odklon
vrednost
1,74
0
5
1,11

Razlika s
priporočili
-0,26

Kompas

0,00

0

0

0

-4,00

Pribor za samovarovanje z
dvema vponkama

0,00

0

0

0

-1,00

Rezultati izkazujejo, da šole, vključene v raziskavo, za poučevanje praktičnih vsebin
pohodništva v povprečju ne dosegajo minimalnega priporočenega števila
pripomočkov. Nobenega izmed pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin
pohodništva nimajo na vseh šolah, vključenih v raziskavo. Kompasov in pribora za
samovarovanje z dvema vponkama nimajo na nobeni šoli, vključeni v raziskavo. V
grafu 33 je prikazana primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin pohodništva z minimalnim priporočenim številom.
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Graf 33: Primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin
pohodništva z minimalnim priporočenim številom

Nadalje smo ugotavljali, v kolikšnem odstotku šole dosegajo normative športnih
pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin pohodništva. V grafu 34 je prikazan
odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin pohodništva.
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Graf 34: Odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število športnih pripomočkov za
poučevanje praktičnih vsebin pohodništva

Iz rezultatov in primerjave z minimalnim priporočenim številom športnih pripomočkov
za poučevanje praktičnih vsebin pohodništva lahko sklepamo, da je opremljenost na
vseh šolah, vključenih v raziskavo, neustrezna tako po številu kakor tudi po
raznovrstnosti teh pripomočkov.
Ugotovitve naše raziskave glede športnih pripomočkov za poučevanje praktičnih
vsebin pohodništva so primerljive z ugotovitvami Mlakar (2007) za prvo triletje
osnovnih šol s prilagojenim programom na Štajerskem, kjer v večini šol ne dosegajo
minimalnega priporočenega števila pripomočkov za poučevanje praktičnih vsebin
pohodništva, in ugotovitvami Bajželj (2003) za prvo triletje osnovnih šol na
Gorenjskem, ki prav tako ugotavlja, da šole nimajo dovolj pripomočkov za
poučevanje praktičnih vsebin pohodništva.
S poučevanjem praktičnih vsebin pohodništva se pri otrocih z motnjami v duševnem
razvoju krepi srčno žilni sistem, razvija hitrost hoje, izboljšuje tehnika hoje,
povečujeta vzdržljivost in moč, razvija koordinacija celega telesa in orientacija v
prostoru. Vse to pa izboljšuje kakovost življenja otrok z motnjami v duševnem razvoju
in krepi njihovo zdravje.

6.6.13 Pripomočki za spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in
telesnih značilnosti
Tabela 34 prikazuje primerjavo aritmetičnih srednjih vrednosti pripomočkov za
spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti učencev na
osnovnih šolah s PPVI s priporočenim minimalnim številom.
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Tabela 34: Pripomočki za spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in telesnih
značilnosti učencev
Športni pripomoček

Aritmetična Minimalno Maksimalno Standardni
srednja
število
število
odklon
vrednost
0,53
0
2
0,56

Elektronska taping deska

Razlika s
priporočili
-0,47

Kaliper

0,55

0

2

0,55

-0,45

Klopica za predklon

0,79

0

4

0,78

-0,21

Preproga za SMD

0,68

0

4

0,81

-1,32

Tehtnica

0,97

0

2

0,49

-1,03

Rezultati izkazujejo, da šole, vključene v raziskavo, za spremljanje in vrednotenje
gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti učencev v povprečju ne dosegajo
minimalnega priporočenega števila pripomočkov. Nobenega izmed pripomočkov
nimajo na vseh šolah, vključenih v raziskavo.
V grafu 35 je prikazana primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti pripomočkov za
spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti učencev z
minimalnim priporočenim številom.
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Graf 35: Primerjava aritmetičnih srednjih vrednosti pripomočkov za spremljanje in vrednotenje gibalnih
sposobnosti in telesnih značilnosti z minimalnimi priporočenim številom

Nadalje smo ugotavljali, v kolikšnem odstotku šole dosegajo normativno število
pripomočkov za spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in telesnih
značilnosti učencev. V grafu 36 je prikazan odstotek šol s PPVI, ki dosegajo
minimalno priporočeno število športnih pripomočkov za spremljanje in vrednotenje
gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti učencev.
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Graf 36: Odstotek šol s PPVI, ki dosegajo minimalno priporočeno število športnih pripomočkov za
spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti učencev

66 % šol, vključenih v raziskavo, ima za spremljanje in vrednotenje gibalnih
sposobnosti in telesnih značilnosti učencev na razpolago minimalno priporočeno
število klopic za predklon. 53 % šol, vključenih v raziskavo, razpolaga z minimalnim
priporočenim številom kalipra. 50 % šol, vključenih v raziskavo, razpolaga z
minimalnim priporočenim številom elektronske taping deske.
Iz rezultatov in primerjave z minimalnim priporočenim številom pripomočkov za
spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti lahko
sklepamo, da je opremljenost na vseh šolah, vključenih v raziskavo, številčno
neustrezna. Glede na to, da rezultati raziskave izkazujejo, da nekatere šole nimajo
razpoložljivih pripomočkov za spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in
telesnih značilnosti učencev, lahko sklepamo, da le-teh pri učencih ne morejo
vrednotiti oziroma spremljati.
Ugotovitve naše raziskave glede pripomočkov za spremljanje in vrednotenje gibalnih
sposobnosti in telesnih značilnosti so primerljive z ugotovitvami Mlakar (2007) za
prvo triletje osnovnih šol s prilagojenim programom na Štajerskem, kjer v večini šol
nimajo vseh priporočenih pripomočkov, in ugotovitvami Bajželj (2003) za prvo triletje
osnovnih šol na Gorenjskem, ki ugotavlja, da strokovni delavci nimajo dovolj
pripomočkov za spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in telesnih
značilnosti učencev.
S pripomočki za spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in telesnih
značilnosti učencev strokovni delavec, ki poučuje gibalno-športne dejavnosti, preveri
napredek otroka z motnjo v duševnem razvoju ter pripravi poročilo o napredku in
usvajanju ciljev, zapisanih v individualiziranem programu otroka. Vsakoletno
spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti otrok z
motnjami v duševnem razvoju je zelo pomembno za oblikovanje individualiziranega
programa za otroka. Med otroki z motnjami v duševnem razvoju namreč obstajajo
zelo velike razlike v gibalnih sposobnostih in samo načrtno in sistematično
spremljanje le-teh omogoča optimalni razvoj gibalnih sposobnosti pri posamezniku.
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6.6.14 Drugi pripomočki
Posamezni strokovni delavci, ki poučujejo gibalno-športne dejavnosti na osnovnih
šolah s PPVI in so izpolnjevali vprašalnik, so navedli, da imajo za pouk na razpolago
še nekatere druge športne pripomočke: armafleks, boksarsko vrečo, čelado za kolo,
držalo za VZG, fritzby, hodulje, kolo, komplet za hokej, komplet za golf,
koordinacijsko lestev, koš za vodno košarko, krplje, meter 50 m, mrežo za
sproščanje, palice za hokej, plazilni voziček, pripomočke za ravnotežje, ravnotežne
deske, rolerje, skiro, sobno kolo, tablo za ciljanje v odprtino, terapevtski voziček,
trikolesnik, vorteks in vrv za vlečenje.
Iz rezultatov o športnih pripomočkih in opremi, ki smo jih primerjali s priporočenim
minimalnim številom, je razvidna neustrezna opremljenost osnovnih šol s PPVI s
športnimi pripomočki in opremo.
Bajželj (2003) ugotavlja, da je v prvem triletju osnovnih šol na Gorenjskem
opremljenost pokritih vadbenih površin s športnimi pripomočki ponekod ustrezna,
drugje pomanjkljiva, vendar na nobeni šoli strokovni delavci nimajo na voljo
optimalnega števila pripomočkov. Mlakar (2007) ugotavlja, da je v prvem triletju
osnovnih šol s prilagojenim programom na Štajerskem opremljenost s športnimi
pripomočki precej pomanjkljiva, saj strokovni delavci za pouk gibalno-športnih
dejavnosti nimajo na voljo minimalne priporočene količine le-teh. Krnc (2010)
ugotavlja, da je opremljenost šol v prvem in drugem triletju s športnimi pripomočki
ustrezna, pomanjkanje nekaterih pa lahko z malo iznajdljivosti strokovni delavci
nadomestijo z drugimi. Štemberger (2003) ugotavlja na osnovnih šolah v prvem
triletju slabšo opremljenost s športnimi pripomočki in velike razlike med matičnimi in
podružničnimi šolami.
Skupna ugotovitev vsem raziskavam, vključno z našo, je veliko razhajanja glede
opremljenosti s športnimi pripomočki med šolami.
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7 ZAKLJUČEK
Rezultati raziskave, ki smo jo izvedli, dajejo vpogled v realno stanje o materialnih in
higienskih pogojih v osnovnih šolah s PPVI v Republiki Sloveniji.
Glede na zastavljen cilj in raziskovalna vprašanja smo oblikovali naslednje zaključke.
1. Za pouk gibalno-športnih dejavnosti v osnovnih šolah s PPVI imajo šole na
razpolago različno število pokritih vadbenih prostorov, ki se zelo razlikujejo
tako po velikosti kot tudi po opremljenosti.
2. 73 % šol s PPVI ima za pouk gibalno-športnih dejavnosti zagotovljene
minimalne prostorske pogoje. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da približno
27 % šol nima zagotovljenih minimalnih prostorskih pogojev za pouk gibalnošportnih dejavnosti. 15 % šol s PPVI gibalno-športne dejavnosti izvaja v
večnamenskih prostorih in šolskih avlah, ki po svoji funkcionalnosti, opremi in
športnih pripomočkih niso primerni za izvajanje pouka gibalno-športnih
dejavnosti. Na drugi strani so pa rezultati pokazali, da ima 34 % šol s PPVI
dobre prostorske pogoje za pouk gibalno-športnih dejavnosti. 81 % strokovnih
delavcev, ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti na šolah s PPVI,
vključenih v raziskavo, izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti občasno tudi
na prostem. Rezultati torej izkazujejo, da so prostori za izvajanje pouka
gibalno-športnih dejavnosti v večini šol primerni, vendar ne optimalni.
3. V pokritih vadbenih površin na osnovnih šolah s PPVI so izpolnjene zahteve o
ustrezni osvetljenosti v 93 %, možnosti prezračevanja v 83 % in o
zagotavljanju ustrezne varnosti učencev in strokovnih delavcev v 91 %.
4. Rezultati so pokazali, da šole s PPVI v povprečju ne dosegajo minimalnega
priporočenega števila športnih pripomočkov in vgrajene opreme. Opremljenost
pokritih vadbenih površin z vgrajeno opremo in s športnimi pripomočki je zelo
raznolika, kar je razvidno iz visokih standardnih odklonov. V večini šol s PPVI
v povprečju le redko pri določenih športnih pripomočkih presegajo minimalno
priporočeno število. Šolam, vključenim v raziskavo, primanjkuje raznovrstnost
in zadostno število športnih pripomočkov glede na minimalno priporočeno
število. Za poučevanje praktičnih vsebin rokometa nobena šola s PPVI,
vključena v raziskavo, nima priporočenih športnih pripomočkov. Zelo slaba
opremljenost šol s PPVI s športnimi pripomočki je tudi za poučevanje
praktičnih vsebin ostalih ekipnih športov, torej nogometa, košarke in odbojke.
5. Glede na to, da v povprečju nobena šola s PPVI, vključena v raziskavo, ne
razpolaga z minimalnim številom športnih pripomočkov za pouk gibalnošportnih dejavnosti, bi bilo nujno strokovno preveriti ustreznost minimalnih
priporočenih količin športnih pripomočkov, kakor tudi vrsto športnih
pripomočkov in pripraviti posodobljena priporočila o minimalnem številu
športnih pripomočkov za pouk gibalno-športnih dejavnosti v osnovnih šolah s
PPVI. Menimo namreč, da so obstoječe minimalne priporočene vrste in
število športnih pripomočkov, ki so zapisani v Ciljih šolske športne vzgoje
(1994), zastareli in preveč posplošeni, saj veljajo za vse programe
osnovnošolskega izobraževanja. Sklepamo lahko, da športni pripomočki in
oprema pokritih vadbenih prostorov, v katerih se izvaja pouk gibalno-športnih
dejavnosti, niso prilagojeni razvojni stopnji in posebnostim otrok z motnjami v
duševnem razvoju, ki so vključeni v osnovne šole s PPVI.
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6. Higienski pogoji so za učence v šolah s PPVI v 71 % primerni glede uporabe
športne opreme in v 54 % primerni glede prostorov, namenjenih preoblačenju.
Manj primerni so pogoji za vzdrževanje osebne higiene učencev po pouku
gibalno-športnih dejavnosti, saj ima le 19 % šol s PPVI primerne pogoje.
7. Higienski pogoji za strokovne delavce, ki izvajajo pouk gibalno-športnih
dejavnosti, so v veliki večini ustrezni, ne pa optimalni. 90 % strokovnih
delavcev vodi pouk gibalno-športnih dejavnosti v športnih oblačilih. 3 %
strokovnih delavcev, ki izvajajo pouk gibalno-športnih dejavnosti, niso nikoli
oblečeni v športna oblačila, s čimer dajejo slab zgled učencem. Strokovni
delavci morajo v 88 % sami finančno poskrbeti za nakup svoje športne
opreme. Prostori za preoblačenje strokovnih delavcev, ki izvajajo pouk
gibalno-športnih dejavnosti, so v 73 % šol s PPVI primerni. Obstajajo tudi
izjeme, kjer so prostori za preoblačenje manj primerni ali neprimerni. Pogoji za
umivanje so v 59 % šol s PPVI za strokovne delavce ustrezni, vendar je visok
odstotek tudi šol s PPVI, kjer imajo strokovni delavci manj primerne pogoje za
umivanje po pouku gibalno-športnih dejavnosti.
8. Rezultati zbranih podatkov izkazujejo, da je okrog 75 % strokovnih delavcev,
ki poučujejo gibalno-športne dejavnosti, zadovoljnih s prostori, kjer izvajajo
gibalno-športne dejavnosti, z razpoložljivimi športnimi pripomočki, z
možnostmi vzdrževanja osebne higiene in z osebno športno opremo za pouk
gibalno-športnih dejavnosti. Rezultati zbranih podatkov pa kažejo tudi, da je 54
% strokovnih delavcev, ki poučujejo pouk gibalno-športnih dejavnosti,
nezadovoljnih z razpoložljivo sodobno tehnologijo.
9. Za doseganje zastavljenih ciljev pri pouku gibalno-športnih dejavnosti so
potrebni usposobljeni strokovni delavci, ustrezni materialni in higienski pogoji
ter ustrezni športni pripomočki. Glede na to, da so rezultati raziskave pokazali,
da zelo velika večina šol, vključenih v raziskavo, ne dosega minimalnega
priporočenega števila raznovrstnih športnih pripomočkov, je zaskrbljujoč
podatek, da so strokovni delavci zadovoljni s športnimi pripomočki, ki jih imajo
na razpolago. Za razvijanje motoričnih sposobnosti in spretnosti so ustrezni
športni pripomočki v zadostnem številu nujno potrebni.

Pomanjkljivosti raziskave
Za natančnejši pregled stanja materialnih in higienskih pogojev za pouk gibalnošportnih dejavnosti na osnovnih šolah s PPVI bi pri nekaterih vprašanjih v vprašalniku
bila ustreznejša večstopenjska lestvica.
V raziskavo bi bilo smiselno vključiti še vprašanja glede izobrazbe in delovne dobe
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki poučujejo gibalno-športne
dejavnosti, in starosti pokritih vadbenih površin oziroma leto njihove adaptacije.
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Znanstvena uporabnost
V magistrskem delu so v teoretičnem delu zbrana izhodišča, priporočila in normativi
za vadbene površine, športne pripomočke in opremo ter higienske pogoje, potrebne
za izvajanje pouka gibalno-športnih dejavnosti v osnovnih šolah s PPVI. V
empiričnem delu pa je podana analiza stanja in primerjava le-te s priporočili in
normativi. Raziskava je prva tovrstna pri nas in v svetu. Bodočim raziskovalcem, ki
raziskujejo kakovost na področju gibalno-športnih dejavnosti z vidika materialnih in
higienskih pogojev, podajamo temeljit pregled trenutnega stanja v Sloveniji.
Vrednost pričujoče raziskave je v tem, da pomeni začetek procesa ugotavljanja
materialnih in higienskih pogojev pri pouku gibalno-športnih dejavnosti v osnovnih
šolah s PPVI. Pričujoča raziskava lahko služi tudi kot iztočnica za oblikovanje novih
standardov in normativov za pouk gibalno-športnih dejavnostih v osnovnih šolah s
PPVI, v katere so vključeni otroci in mladostniki z zmernimi, težjimi in težkimi
motnjami v duševnem razvoju. Glede na rezultate izvedene raziskave bi bilo
smiselno, da bi strokovnjaki iz tega področja pregledali, posodobili in oblikovali
priporočene normative in standarde, namenjene osnovnim šolam s PPVI in s tem
populaciji otrok in mladostnikov, ki so vključeni v te programe.
Praktična uporabnost
Pričujoča raziskava ima tudi praktično vrednost, saj lahko pomeni začetek procesa
stalnega ugotavljanja in s tem tudi zagotavljanja ustreznih materialnih in higienskih
pogojev pri pouku gibalno-športnih dejavnosti na osnovnih šolah s PPVI. Iz rezultatov
raziskave je razvidno realno stanje in pomanjkljivosti materialnih in higienskih
pogojev pri pouku gibalno-športnih dejavnosti. Rezultati raziskave nas opozarjajo, da
je na področju vadbenih površin, športnih pripomočkov in opreme v njih potrebno
investirati v posodobitve, izgradnje novih vadbenih površin in nakup zadostnega
števila raznovrstnih športnih pripomočkov ter opreme v njih. Z izboljšanjem
materialnih in higienskih pogojev vadbenih površin so povezane finančne spodbude
tako na državni ravni kot tudi na lokalni ravni.
Možnosti za nadaljnje raziskave
Obstaja veliko možnosti za nadaljnje raziskovanje tega področja. Nadaljnje raziskave
bi lahko na osnovnih šolah s PPVI analizirale:

prostorske pogoje na podlagi meritev z ustreznimi napravami,

dostopnost pokritih vadbenih površin in spremljajočih prostorov za pouk
gibalno-športnih dejavnosti.
Pričujoča raziskava daje prve podatke o materialnih in higienskih pogojih za pouk
gibalno-športnih dejavnosti v osnovnih šolah s PPVI na področju celotne Slovenije.
Želimo in upamo, da bo raziskava spodbudila še koga k raziskovanju omenjenega
področja in prispevala k izboljšanju pogojev za pouk gibalno-športnih dejavnosti v
osnovnih šolah s PPVI.
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9 PRILOGE

Priloga 1

Spoštovani gospod ravnatelj, ravnateljica!
Sem Nataša Satler in v okviru 2-stopenjskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani,
pripravljam magistrsko delo s področja gibalno-športnih dejavnosti v Posebnem programu
vzgoje in izobraževanja.
Zanimajo me pogoji za izvajanje gibalno-športnih dejavnosti (materialni in higienski, to so
prostori, ki jih uporabljate za športno vzgojo, pa tudi oprema in pripomočki) v Posebnem
programu vzgoje in izobraževanja.
Ker do želenih podatkov sama ne morem priti, se na Vas obračam z vljudno prošnjo, če si
lahko učitelji in učiteljice (skupaj ali eden za celotno šolo), ki poučujejo gibalno-športne
dejavnosti v omenjenem programu, vzamete nekaj minut časa, izpolnite vprašalnik in mi ga v
priloženi kuverti vrnete.
S pomočjo teh podatkov bom lahko ugotovila, kakšni so pogoji za pouk gibalno-športnih
dejavnosti in koliko odstopajo od priporočil za materialne in higienske pogoje v osnovni šoli.
Prilagam kuverto in znamko ter Vas vljudno prosim, da mi izpolnjen vprašalnik pošljete v
priloženi kuverti z naslovom.
Ker vem, da ste s svojim delom obremenjeni, se vam za vaš trud in izpolnjen vprašalnik že
vnaprej iskreno zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.

Nataša Satler
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VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE MATERIALNIH IN HIGIENSKIH POGOJEV PRI
POUKU GIBALNO-ŠPORTNIH DEJAVNOSTI V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA
1. Kako se imenujejo prostori, kjer izvajate pouk gibalno-športnih dejavnosti in kako
so veliki? Vpišite vse možnosti.
IME PROSTORA

VELIKOST

(npr. velika telovadnica)

(npr. 500 m )

2

2. Svetloba v prostoru, kjer izvajate pouk gibalno-športnih dejavnosti:
a) zadostuje
b) ne zadostuje
3. Kakšna je možnost prezračevanja prostorov, kjer izvajate pouk gibalno-športnih
dejavnosti?
a) dobra
b) zadovoljiva
c) prezračevanje je možno, vendar ne zadostuje
d) prezračevanje ni mogoče
4. Kakšna varnost je zagotovljena v prostorih, kjer izvajate pouk gibalno-športnih
dejavnosti?
a) za varnost je dobro poskrbljeno
b) obstaja nekaj nevarnih mest, ki pa jih lahko zavarujem
c) obstaja nekaj nevarnih mest, ki pa jih ne morem zavarovati
d) prostor je zelo nevaren
5. Kje imajo učenci vašega razreda zagotovljen pouk gibalno-športnih dejavnosti?
a) velika telovadnica, samo en oddelek, vse ure
da
ne
b) mala telovadnica, samo en oddelek, vse ure
da
ne
c) velika telovadnica, dva oddelka skupaj, vse ure
da
ne
d) mala telovadnica, dva oddelka skupaj, vse ure
da
ne
e) velika telovadnica, samo en oddelek, ena ura tedensko da
ne
f) velika telovadnica, samo en oddelek, dve uri tedensko da
ne
g) velika telovadnica, dva oddelka skupaj, 1 uro tedensko da
ne
h) velika telovadnica, dva oddelka skupaj, 2 uri tedensko da
ne
i) mala telovadnica, samo en oddelek, 1 uro tedensko
da
ne
j) mala telovadnica, samo en oddelek, 2 uri tedensko
da
ne
k) mala telovadnica, dva oddelka, eno uro tedensko
da
ne
l) mala telovadnica, dva oddelka, dve uri tedensko
da
ne
m) telovadnica ni na voljo
da
ne
n) v razredu
da
ne
o) na šolskem hodniku ali v avli
da
ne
p) na prostem
da
ne
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6.
a)
b)
c)
d)

Pouk gibalno-športnih dejavnosti izvajam na prostem:
večinoma
včasih
redko
nikoli

7.
a)
b)
c)
d)

Ali učenci vadijo v športnih oblačilih?
vedno
pogosto
redko
nikoli

8. Kje se učenci pripravijo na pouk gibalno-športnih dejavnosti?
a) garderoba pri telovadnici
b) šolska garderoba
c) razred
d) telovadnica
9. Kakšno možnost umivanja imajo učenci po uri gibalno-športnih dejavnosti?
a) ni možnosti za umivanje
b) umivajo si roke in obraz
c) umivajo si roke, obraz in noge
d) se tuširajo
10. Ali pouk gibalno-športnih dejavnosti vodite v športnih oblačilih?
a) vedno
b) pogosto
c) redko
d) nikoli
11. Kako pogosto v šoli dobite športno opremo?
a) vsako leto
b) vsako 2. do 5. leto
c) v šoli dobim le del opreme
d) ne dobim
e) drugo:_____________
12. Kje se pripravite in preoblečete za pouk gibalno-športnih dejavnosti?
a) v kabinetu športnih pedagogov
b) v kabinetu razrednih učiteljev
c) v razredu
d) v garderobi, skupaj z učenci
e) se ne preoblačim
13. Kakšno možnost imate za umivanje po pouku gibalno-športnih dejavnosti?
a) umijem si lahko roke in obraz
b) umijem si lahko roke, obraz in noge
c) lahko se tuširam
d) nimam možnosti za umivanje
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14. Ali ste zadovoljni s pogoji, ki jih imate za izvajanje gibalno-športnih dejavnosti?
a) prostori, kjer izvajate pouk gibalno-športnih dejavnosti
da
ne
b) pripomočki (oprema, rekviziti), ki jih imate na voljo
da
ne
c) higienski pogoji (prostor za preoblačenje, umivanje)
da
ne
d) osebno opremo za vodenje pouk gibalno-športnih dejavnosti da
ne
e) sodobno tehnologijo (računalnik, video, Polar),
s katero lahko popestrite pouk gibalno-športnih dejavnosti
da
ne
15. V kolikšni meri vas naslednje ovira pri vašem delu v šoli na področju gibalnošportnih dejavnosti?

a) zagotavljanje in kupovanje opreme
b) uporaba opreme
c) zagotavljanje pomoči pri izbiri
opreme
d) zagotavljanje pomoči pri nameščanju in
vzdrževanju opreme
e) pomanjkanje opreme

me ne moti
me ne moti
me ne moti

malo
malo
malo

precej
precej
precej

zelo
zelo
zelo

me ne moti

malo

precej

zelo

me ne moti

malo

precej

zelo
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Za pouk gibalno-športnih dejavnosti mi je na voljo…..
V primeru, da vam je pripomoček na voljo, vpišite še število le-teh.
Športni pripomoček
Komplet blazin
Polivalentne blazine
Mehka blazina
Voz za blazine
Švedska klop
Odrivna deska
Švedska skrinja
Skrinjica
Koza mala
Prožna ponjava
Plezalni drog
Plezalna vrv
Plezalna stena
Mornarska lestev
Lesena lestev
Pritrjen letvenik
Odmični letvenik
Gred – nizka
Kolebnice
Dolga vrv
Obroči
Težke žoge
Avdio oprema
Video oprema
Zviralnik
Kij
Žoge za malo košarko
Žoge za mini rokomet
Baloni
Lahke odbojkarske žoge
Žoge za mali nogomet
Košare za žoge
Koši za malo košarko
Mali goli
Drobni ritmični pripomočki
Štoparica
Ročni meter, 3–5 m
Štafetne palice
Žogice 250 g

število

Športni pripomoček
Stojalo za skok v višino
Plavalne deske
Žoge za igre v vodi
Sanke
Oprema za alpsko smučanje
Drsalke
Torbice za prvo pomoč
Tehtnica
Kaliper
Preproga za SMD
Elektronska taping deska
Klopica za predklon

število

Drugo (navedite ime pripomočka):

število
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