
Vyhodnocení dotazníku – zpětná vazba

Děti věnovaly škole nejčastěji 2 - 4 hodiny denně, děkujeme i za upřímný komentář k 0h.

Časy rodičů byly mnohem různorodější, byla patrná souvislost mezi věkem dítěte a stráveným časem – čím 
mladší dítě, tím více stráveného času.



Jasným favoritem je  videovýuka, na  dalších místech se umístily  pracovní  listy  na papíru,  videa na
internetu, online výukové aplikace a pracovní listy v počítači. V případě další distanční výuky na podzim nebo
v zimě  se  pokusíme  realizovat  videovýuku ve  všech  naukových předmětech  alespoň jednu hodinu  týdně.
Ostatní formy výuky ale budou uplatňovány také.

V dalších  komentářích  se  nejčastěji  objevovaly  návrhy  na  další  online  aplikace  a  také  návrhy  na
vytváření  kreativních  úkolů  a  samostatné  vyhledávání  informací  na  internetu  a  zpracování  a  odevzdávání
projektů.

U videovýuky bylo velmi dobře hodnoceno, že děti se vidí se svými spolužáky i s vyučujícími, tato
forma výuky je také jediná, která poskytuje dětem i vyučujícím okamžitou zpětnou vazbu.  



Zde  bezkonkurenčně  vede  přečtení  zápisu  z  učebnice  a  zápis  do  sešitu.  Na  dalších  místech  jsou
jednoduché odpovědi zprávou přes Edookit nebo mail, pracovní listy v počítači a na papíru.

Je  zajímavé,  že  se  videovýuka  objevuje  i  zde,  problémem  může  být  souběh  videovýuky  u  více
sourozenců ve stejný čas nebo menší děti mohou mít problém si videovýuku spustit. Je závislá i na stabilitě
internetového připojení a na funkčnosti techniky.



 

U hlavních předmětů nejčastěji 2 – 3 dny, u ostatních také 2 – 3 dny, případně 4 dny – 1 týden. Velké
množství rodičů pozitivně hodnotilo i úkoly na celý týden.

Jednodenní interval byl příliš krátký hlavně pro rodiče, kteří se vrací ze zaměstnání až večer.

Komunikaci s vyučujícími hodnotili rodiče většinou kladně, jen výjimečně jako nedostačující.

Množství  úkolů  bylo  hodnoceno nejvíce  různorodě,  přes  polovinu rodičů  hodnotilo  množství  jako
přiměřené, čtvrtina příliš mnoho a část jako málo. Zajímavé bylo, když hodnotili oba rodiče stejného dítěte –
odpovědi se lišily.

V dalších postřezích rodiče např. psali, že úkoly v Edookitu je potřeba zadávat jednotně jako úkol,
nikoli jako zprávu. Úkoly v mobilní aplikaci po odškrtnutí zmizeli, někdy vyšlo, že se na jeden den sešlo více
úkolů a na jiný téměř nic. V případě další distanční výuky se těmito postřehy budeme řídit, část komunikujeme
přímo  s  administrátory  Edookitu  (aby  učitel  viděl  ostatní  úkoly  třídy  a  mohl  podle  toho  nastavit  datum
odevzdání svého úkolu).


