
Vyhodnocení dotazníků  

 

Nejčastěji uváděné požadavky a připomínky rodičů: 

Dotazníky vyplnilo celkem 271 respondentů. Volné vyjádření respondentů není zveřejněno 

s ohledem na uváděná konkrétní jména (GDPR).  

1. Požadavek na on-line výuku pro 1.st alespoň 1x za týden pro každou třídu a zavedení 

on-line výuky i pro další předměty na 2.st. Bude prodiskutováno s vyučujícími a 

doporučeno využít některou alternativu on-line výuky  

2. Využití Skypu, videochatu a jiných technologií pro výuku – viz bod 1, každý vyučující si 

už zajel nějakou formu, která vyhovuje jemu i dětem a všechno už si už v podstatě 

sedlo. Někdy méně je více. 

3. Pozdní nebo žádná zpětná vazba některých vyučujících – nutné vědět, o které 

vyučující se jedná. Pozdní zpětná vazba je možná, vyučující má několik tříd, opravy na 

dálku zaberou mnoho času a není možné někdy reagovat okamžitě. Doporučení pro 

vyučující – pochvala, poděkování pro všechny hromadně za odevzdání s odkazem na 

pozdější opravu a klasifikaci 

4. Intolerance pozdního odevzdávání úkolů.  Vyučujícím bude doporučeno, je to i 

v souladu s novou Vyhláškou k hodnocení 

5. U zadání práce není vždy jasné, co ze zadání je nutné poslat učiteli. Bude vyučujícím 

přetlumočeno  a vysvětleno 

6. Absence internetu nebo dat u některých rodin. Pokud se rodiny ozvou, je řešitelné, 

škola může využívat i jiné formy předávání, ale musíme vědět, o koho se jedná 

7. Úkoly zadávány na 3 platformách:  web školy 

                                                                Bakaláři 

                email 

Celý přehled práce a úkolů je na webu. Stačí sledovat ten. V Bakalářích je zapisováno 

do TK, proto tam není vše komplet. Emailem je spíš připomínáno nebo má některý 

učitel nastaveno zasílání úkolů  a opravených prací a také např. některých souborů 

k samostudiu. Pokud jsem informována, vše funguje.  Pokud máte jinou zkušenost, 

bylo by fajn řešit individuálně                                                      

8. Obavy z návratu do školy a nedostatečné znalosti probrané látky – Po návratu 

k normálu budou zjištěny znalosti a nedostatky, nikdo za nic nebude sankcionován, 

vše bude doplněno, procvičeno a doučeno.  

9. Obavy z hodnocení na konci 2.pololetí - Budeme hodnotit dle vyhlášky č.211/2020 – 

viz příloha, není třeba se obávat 

 

Nejčastěji uváděné požadavky a připomínky mladších žáků: 

Počet respondentů 131 

Chybí jim paní učitelka a chtěli by jí alespoň jednou týdně vidět 



 

 

 

Nejčastěji uváděné požadavky a připomínky starších žáků: 

Počet respondentů 130 

Více zapojit on-line výuku, Skype, WhatsApp – viz oddíl rodiče 

 

Nejčastěji uváděné požadavky a připomínky učitelů: 

Počet respondentů 33 

Nejvíce chybí spolupráce v týmech, možnost se sejít a domluvit se - po dohodě je to možné 


