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Hlavička

A. Do jaké chodíš třídy?
[ve tvaru 5A nebo 9B – bez tečky]

B. Jsi:

1. dívka
2. chlapec

C. Kolik máš sourozenců?
(napiš číslicí počet)

A. Kolik času ti obvykle zabere výuka na dálku?

1. méně než dvě hodiny
2. dvě až čtyři hodiny
3. čtyři až šest hodin
4. víc jak šest hodin

B. Zdá se ti, že ti úkoly do školy zabírají příliš mnoho času?

0 % 1. určitě ano
25 % 2. spíše ano
50 % 3. tak napůl
75 % 4. spíše ne

100 % 5. určitě ne

C. Věnuješ se kromě učení nějakým jiným věcem?
[vyber VŠECHNY činnosti, které děláš]

1. čtu si knížky, časopisy nebo články na internetu
2. poslouchám hudbu nebo koukám na filmy nebo videa
3. sportuju, chodím na zahradu nebo do lesa
4. hraju hry na počítači, na mobilu, na tabletu nebo na herní konzoli
5. hraju stolní hry apod.
6. chatuju nebo volám si s kamarády,fotím, natáčím videa
7. kreslím, maluji, něco vyrábím
8. uklízím, vařím, pomáhám rodičům

D. Jak často potřebuješ pomoci s výukou od rodičů (příp. od jiného dospělého)?

1. několikrát za den
2. alespoň dvakrát denně
3. každý den alespoň jednou
4. párkrát za týden
5. téměř nikdy

E. Rozumíš dobře úkolům, které ti učitelé dávají? 

100 % 1. určitě ano
75 % 2. spíše ano
50 % 3. tak napůl
25 % 4. spíše ne
0 % 5. určitě ne
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F. Dostáváš od učitelů srozumitelně vědět, co si myslí o tvé práci? (zda se na tvou odevzdanou práci podívají; hodnocení,
které ti k práci napíší, je pro tebe užitečné a pomůže ti při dalších úkolech)

100 % 1. určitě ano
75 % 2. spíše ano
50 % 3. tak napůl
25 % 4. spíše ne
0 % 5. určitě ne

G. Jak často tě výuka na dálku baví?

100 % 1. pořád
75 % 2. často
50 % 3. občas
25 % 4. málokdy
0 % 5. nikdy

H. Spolupracují podle tebe učitelé mezi sebou dostatečně? (abyste nedostávali práce příliš mnoho nebo naopak málo, aby se
úkoly z různých předmětů nestřetávaly, ale doplňovaly apod.)

100 % 1. určitě ano
75 % 2. spíše ano
50 % 3. tak napůl
25 % 4. spíše ne
0 % 5. určitě ne

I. Spolupracuješ na plnění školních úkolů se spolužáky?

100 % 1. pořád
75 % 2. často
50 % 3. občas
25 % 4. málokdy
0 % 5. nikdy

J. Chtěl/a by ses při výuce na dálku víc věnovat některým z těchto činností?
[vyber VŠECHNY činnosti, které bys chtěl/a dělat více]

1. příprava na přijímačky / na maturitu
2. procvičování probrané látky
3. samostatná práce s informacemi (z internetu a dalších zdrojů)
4. samostatné tvůrčí aktivity (literární, výtvarné, hudební apod.)
5. projekty vyžadující spolupráci s ostatními spolužáky

K. Jak často máš možnost vybrat si, co budeš při výuce na dálku dělat? (třeba jaký úkol v rámci nějakého tématu si zvolíš,
jakou knížku si přečteš, jaký příklad budeš počítat, ...)

100 % 1. pořád
75 % 2. často
50 % 3. občas
25 % 4. málokdy
0 % 5. nikdy

L. Máš z toho, že jsou teď zavřené školy, nějaké obavy? (Zda se doma zvládneš všechno naučit; jak uděláš v budoucnu testy
ve škole, jestli budeš dobře připraven na přijímačky, ...)

0 % 1. určitě ano
25 % 2. spíše ano
50 % 3. tak napůl
75 % 4. spíše ne

100 % 5. určitě ne

M. Napadá tě něco důležitého, co se týká výuky na dálku, ale v dotazníku jsme se na to zapomněli zeptat? Zde nám to můžeš
napsat.   


