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V uplynulém školním roce probíhala prezenční výuka všech ročníků pouze od 1. září do 

13. října 2020 a následně od 24. května do konce školního roku. Ve zbývajícím období se podle 

aktuální epidemiologické situace střídala distanční výuka s prezenční. Do školy pak chodily jen 

některé ročníky v systému tzv. rotační výuky.  

Žákům, kteří neměli doma vhodnou techniku pro on-line výuku, zapůjčila škola 

notebooky či tablety, aby se mohli výuky také účastnit. 

Na základě zkušeností a vyhodnocení informací z dotazníku pro rodiče z předchozího 

školního roku jsme hned po uzavření škol zahájili videovýuku. Ta probíhala většinou přes 

aplikaci ZOOM. Úkoly byly zadávány a odevzdávány přes program Edookit. Vyučovaly se nejen 

naukové předměty, ale i předmět speciálně pedagogické péče, doučování a konzultace vedené 

vyučujícími nebo asistenty pedagoga. V pozadí nezůstala ani příprava žáků devátých ročníků, 

které čekala první velká životní zkouška. Vyučující se s nimi pravidelně scházeli a pomáhali jim 

s přípravou na přijímací zkoušky.  

Dle dotazníků dětem nejlépe vyhovoval právě tento styl výuky (91/105 hlasů). Z důvodu 

procvičení, pochopení a následného ověření učiva bylo nutné ji kombinovat s dalšími formami 

výuky. Druhým nejlépe hodnoceným způsobem výuky byly online aplikace (50/105 hlasů) 

Pracovní listy v elektronické či papírové formě hodnotilo kladně 43 ze 105 hlasů. 

 

 



Dotazník ukázal, že nejvíce respondentů by se přiklánělo k variantě 4 online hodin denně 

(52/105 hlasů). Rodiče mladších žáků by za optimální považovali pouze 3 online hodiny během 

dne (38/105 hlasů).  

 

 

Z následujícího grafu vyplývá, že se někteří žáci neúčastnili videovýuky v plném rozsahu, 

protože hned 4 respondenti uvedli, že se škole věnovali 0 – 1 hodinu denně, což nepokrylo ani 

počet on-line hodin v daném dni. Pokud se někteří žáci videovýuky neúčastnili pravidelně, byla 

situace ihned, někdy i opakovaně, řešena s rodiči. 

 

 

 



Další graf ukazuje míru zátěže, kterou představovala distanční výuka pro rodiny. Někteří 

žáci zvládali distanční výuku samostatně a úkoly plnili jen s minimální dopomocí rodičů. Práce 

jiných naopak vyžadovala kontrolu a pomoc. Mladší žáci a žáci s výukovými problémy 

potřebovali pomoc rodičů i několik hodin denně.  

 

 

 

Dále měli respondenti odhadnout úroveň znalostí, které si žáci z distanční výuky odnesli. 

Odpovědi velmi záležely na samostatnosti a odpovědnosti žáků. Proto někteří odhadují, že si 

žáci oproti minulým letům odnáší pouze 0–25 % běžných znalostí. Více než 40 % respondentů 

si myslí, že si žáci odnáší 50–75 % znalostí. Objevily se dokonce i názory, že si z distanční výuky 

žáci odnesli více znalostí než z prezenční výuky.  

 



Z dotazníku vyplynulo, že bylo množství zadávaných úkolů přiměřené. Část respondentů 

uvedla i rozdíly v počtu zadávaných úkolů v jednotlivých předmětech. Odpovědi respondentů 

se v názorech na zatížení žáků lišily, někteří uváděli nadměrné množství, jiní by však očekávali 

daleko větší zatížení při zadávání úloh. 

Mnoho rodičů hodnotilo svoje děti jako docela samostatné. Některé odpovědi 

zobrazovaly zajímavou realitu: „naprosto samostatně si vybudoval způsob ledabylé práce bez 

odpovědnosti“, „samostatné pod dohledem rodiče“… Veškeré odpovědi však byly závislé na 

věku dítěte, mladší děti potřebovaly častější pomoc a dohled než starší, což je zcela v souladu 

s přirozeným vývojem žáka. 

Mezi klady, které distanční výuka přinesla, řadili respondenti především prohloubení 

znalosti práce s počítačem, větší samostatnost žáků a schopnost zorganizovat si čas a úkoly.  

Zajímavé byly odpovědi „poprvé se těší do školy“ nebo „už si umí připravit jídlo“. 

K negativům, která distanční výuka přinesla, řadili respondenti spíše to, co škola ovlivnit 

příliš nemohla. Dětem chyběl přímý kontakt s kamarády, s celým kolektivem, dokonce i s učiteli. 

Byly zde méně zažité znalosti, neprocvičené učivo, zhoršení zraku, ochablé svaly, závislost na 

technologiích, na hrách, lenost, prokrastinace, zhoršení komunikačních schopností, zhoršená 

socializace nebo nesoustavná příprava. 

Komunikaci s vyučujícími hodnotila většina rodičů jako dobrou, někdo dokonce 

výbornou.  

Posledním tématem dotazníku byly postřehy a zpětná vazba. Jednalo se o část 

nejobsáhlejší. Názory různých rodičů byly i protichůdné.  

Nejvíce byla komentována a hodnocena délka online výuky. Jak již vyplynulo z jedné z 

předchozích otázek, za nejvhodnější jsou považovány 3-4 hodiny denně. V případě, že bychom 

byli nuceni opět přejít k distanční výuce, budeme se snažit nastavit rozvrh online výuky tak, 

abychom se danému návrhu co nejvíce přiblížili. Pravidelnou součástí rozvrhu budou i třídnické 

hodiny, aby si děti mohly mezi sebou i s třídní učitelkou jen tak popovídat: co prožívají, co je 

zajímá nebo co je trápí. 

Druhým nejčastěji zmiňovaným tématem byly formy výuky. Online výuku hodnotí 

všichni pozitivněji než jen komunikaci prostřednictvím zpráv v Edookitu či mailu. Připomínky 

k technickým problémům byly minimální.  

Rodiče si dále přáli, aby vyučující zadávali kromě běžných úkolů i další motivační nebo 

procvičovací úkoly, které žáky vedou k samostatnému vyhledávání informací, zajímavostí, 

využívání zdrojů a aplikací. V online hodinách je také potřeba dát větší prostor dětem. 

Z dotazníku dále vyplývá, že distanční výuka je velmi přínosná, zvláště když prezenční 

výuka probíhat nemůže. Pokud však tento typ výuky trvá příliš dlouho, působí negativně nejen 

na psychiku dětí, ale i jejich rodičů. 

Žáci se do školy k prezenční výuce vrátili až na konci školního roku. Třídy se nesměly 

mísit ani setkávat s jinými. Byla zakázána tělesná výchova i zpěv, a proto proběhlo jen málo 

socializačních aktivit. Ty probíhaly spíše venku – v areálu školy. Vyučující se snažili doprobrat 

a procvičit učivo a ukončit klasifikaci. V případě další distanční výuky bude po návratu žáků 

nutné zařadit v rámci socializace a stmelení kolektivu místo části výuky více třídnických hodin. 



Děkujeme všem rodičům, kteří se do naší ankety zapojili. Distanční výuka je náročná 

nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro učitele. Ve srovnání s prezenční výukou je časově 

náročnější, méně efektivní a hlavně i nám chybí každodenní kontakt s dětmi ve třídě, který ten 

přes obrazovku počítače nikdy nemůže nahradit. Držme si všichni palce, ať se v tomto školním 

roce vidíme prezenčně co nejdéle a ať se situace, která nás zasáhla v loňském roce, již v takovém 

rozsahu nikdy neopakuje. 

Děkujeme vám všem za názory, připomínky a hlavně za čas, který jste věnovali při 

distanční výuce svým dětem. Díky vaší trpělivosti a pomoci dokázaly v nelehké době plnit školní 

povinnosti. Společně se nám tak mnohé podařilo. Ještě jednou velké DÍKY! 

Vedení školy 


