
V době nouzového stavu

90 odpovědí

Dotazník distanční výuka
92 odpovědí

Publikovat analýzu

Oba rodiče chodili do
zaměstnání
Aspoň jeden z rodičů pracoval z
domova
Jeden z rodičů byl s dětmi
doma

43,3%

12,2%

44,4%

https://docs.google.com/forms/d/1xr-GSyn1CdOhN0NybAReAYHqEsr8kxMhtrTMqN7XA8I/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


Do jaké třídy chodí vaše dítě

91 odpovědí

Museli jste vzhledem k distanční výuce (výuka na dálku v období od 10. 3.
do 30.6.2020) pořídit další techniku ( mobil, notebook, počítač, tiskárnu, ...)

91 odpovědí

1. třída
2 . třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

9,9%

9,9%

14,3%
8,8%

13,2%

13,2%

15,4%

Ano
Ne

20,9%

79,1%



Mělo vaše dítě možnost připojení internetu

90 odpovědí

Mohlo vaše dítě pracovat na počítači

91 odpovědí

Stále
S problémy
Vůbec20%

78,9%

Ano - denně
Ne
Občas - pouze s rodiči

19,8%

75,8%



Byli jste spokojeni s komunikací mezi vámi a pedagogy?

91 odpovědí

Měli jste problémy s odesíláním úkolů přes EŽK?

90 odpovědí

Ano
Spíše ano
Síše ne
Ne

24,2%

71,4%

Ano
Někdy
Ne

40%

55,6%



Byl pro vaše děti Microsoft Teams přínosem? (Týká se jen rodičů žáků 2.
stupně.)

68 odpovědí

Využívali jste natočená videa a nahrávky? (Týká se jen rodičů žáků 1.
stupně.)

59 odpovědí

Ano, plně využívali
Částečně
Nevyužívali29,4%

26,5%

44,1%

Ano, zcela vyhovovalo
Někdy
Ne, zbytečné

15,3%
45,8%

39%



Využívaly vaše děti k plnění úkolů přiložené odkazy na youtube?

91 odpovědí

Zadané úkoly vaše dítě plnilo

91 odpovědí

Ano
Někdy
Ne

14,3%
48,4%

37,4%

Samostatně
S malou dopomocí
S velkou dopomocí
Pouze pod dohledem

17,6%

17,6%

12,1%

52,7%



Kolik času potřebovalo vaše dítě ke splnění zadaných úkolů

90 odpovědí

Jak byste zhodnotili současnou distanční výuku.

91 odpovědí

Méně než 1 h denně
1 - 2 h denně
Více než 2 h denně
1 krát týdně

7,8%

42,2%

43,3%

S výukou jsme byli spokojeni,
vyhovovala nám
S výukou jsme byli spokojeni,
ale časově náročné
Nevyhovovala nám

24,2%

16,5%
59,3%



Doplňte: Distanční výuka

90 odpovědí

Pokud by měla opět probíhat distanční výuka, chtěli byste ( lze zaškrtnout
více odpovědí)

88 odpovědí

Nahradila běžnou výuku
Nenahradila běžnou výuku

22,2%

77,8%

0 10 20 30 40

Nechat beze změny

Přidat více online výuky
(videa, nahráv…

Ubrat úkolů

Přidat úkolů

Více využívat třídnické
hodiny

29 (33 %)29 (33 %)29 (33 %)

36 (40,9 %)36 (40,9 %)36 (40,9 %)

38 (43,2 %)38 (43,2 %)38 (43,2 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

13 (14,8 %)13 (14,8 %)13 (14,8 %)
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