
Dotazníkové šetření - Zpětná vazba k distanční výuce 

V posledním týdnu měsíce října byla rodičům prostřednictvím Bakalářů odeslána žádost 

na vyplnění dotazníku k on-line výuce. Zúčastnilo se jí celkem 225 respondentů. 

Děkujeme za Vaše názory a postřehy. 

 

1. Moje dítě navštěvuje ... 

 

2. Jak jste celkově spokojení se současným nastavením distanční výuky? 

 

3. Vyhovuje dle Vašeho pohledu rozložení výuky na on-line přenosy (Meet) a zadávání úkolů (Classroom). 

 

4. Množství a délka zadaných úkolů je dle Vašeho mínění ... 

 



5. Pokud je dle Vašeho mínění v některém předmětu úkolů příliš, napište v kterém. 

Na otázku o množství úkolů odpovědělo pouze 24 respondentů a dle jejich mínění je úkolů přiměřeně. 

 

6.  Ve kterých předmětech potřebuje Vaše dítě pomoc s vysvětlením látky? 

Nejvíce žáků potřebuje pomoci s dovysvětlením matematiky /36,8 %/, českého jazyka /32,3 %/, anglického 

jazyka /26,3 %/ a fyziky a chemie/18 %/.  

 

7. Komunikace ze strany školy je ... 

 

 

8. Vaše připomínky, náměty k organizaci distanční výuky. 

 Mezi slabé stránky, které nemůžeme ovlivnit, je překrývání výuky více dětí v  rodině a práce rodičů na 

Homeoffice.  

 Objevila se i připomínka k počtu on-line hodin u žáků 9. ročníků. Jsme na maximálním počtu hodin dle 

doporučení MŠMT. Žáci mají možnost využít individuálních konzultací s vyučujícími. 

  Dále se objevily dotazy k odevzdávání úkolů u žáků II. stupně. Pokud žáci nemají pevný termín 

odevzdávání úkolů, práci neposílají. Neodevzdané úkoly, případně úkoly odevzdané po termínu, žáci řeší 

individuálně s příslušným vyučujícím. 

 Slabé stránky, které ovlivnit můžeme, budeme řešit. Děkujeme za připomínky. 

 

 93,3 % dotázaných se vyjádřilo kladně k současnému nastavení distanční výuky a přístupu ZŠ Bítovská 

k ní. 

 Mnoho rodičů vyjádřilo svou spokojenost s prací školy, s prací jednotlivých učitelů a jejich zvládnutím 

nároků distanční výuky. Jsme moc rádi, že jste spokojeni. 
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