
Dotazník k distanční výuce pro žáky 6.ZŠ

1. Jak hodnotíš množství úkolů, které ti učitelé posílají v rámci samostudia k vypracování?

2. Jak hodnotíš náročnost úkolů, které ti učitelé posílají na vypracování?

3. Je hodnocení úkolů, které odevzdáváš, spravedlivé?

267
Odpovědi

15:49
Průměrná doba vyplňování

Uzavřeno
Stav

21

173

je toho příliš 56

nevím, neumím posoudit 17

37

204

úkoly jsou spíše těžké

úkoly jsou náročné akorát

úkoly jsou spíše lehké 26

hodnocení je spravedlivé 153

hodnocení je někdy spravedliv… 71

hodnocení je nespravedlivé 7

nevím, neumím posoudit 36

není toho moc

je toho tak akorát

https://www.office.com/launch/forms?auth=2


4. Myslíš si, že hodnocení během výuky na dálku je spravedlivé a objektivní - může zohlednit
opravdu výkon a znalosti žáka? Nebo to nejde, protože se dát radit, opisovat, úkoly mohou za
žáka dělat rodiče atd. Zkus spravedlnost vyjádřit pomocí hvězdiček - čím víc hvězdiček, tím
hodnocení považuješ za spravedlivé a objektivní.

5. Zvládáš se sám/sama naučit látku ze zaslaných materiálů?

6. Co ti nejlépe vyhovuje? Můžeš vybrat více možností.

7. Myslíš, že poměr mezi samostatnými úkoly a společnou on-line výukou je vyvážený?

Průměrné hodnocení: 3.11

264
Odpovědi

       

ano, bez problému se naučím 48

ano, ale musím se snažit 144

moc mi to nejde 60

vůbec mi to nejde, sám se nic … 8

nevím - neučím se 5

že se můžu učit svým tempem 161

že mě neruší spolužáci 65

že nemusíme mít všechny pře… 102

distanční výuka mně nevyhov… 59

Jiné 28

ano, rozdělení na samostudiu… 166

ne, raději bych více samostatn… 24

ne, raději bych více společnýc… 74



8. Co je při on-line hodinách pro tebe nejsrozumitelnější a nejpřínosnější?

9. Který předmět má podle tebe NEJLEPÉ zorganizovanou distanční výuku. Pochval učitele, bude
mít radost.

10. Který předmět má podle tebe NEJHŮŘE zorganizovanou distanční výuku. Napiš ve vší slušnosti,
co ti vadí.

11. Co byste v distanční výuce uvítali?

poslech výkladu učitele 79

výklad učitele s prezentací 186

komunikační aktivity - skupino… 72

odkazy na krátká videa k téma… 73

samostatná práce během on-li… 81

257
Odpovědi

243
Odpovědi

dlouhodobé úkoly, projekty 28

možnost různých třídnických a… 139

plnění různých výzev (challeng… 134

on-line i výchovné předměty (… 63



12. Jak hodnotíš komunikaci s učiteli?

13. Jakou známku by si tvoji učitelé jako celek za on-line výuku zasloužili?

14. Těšíš se zpátky do školy?

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne neumím odpovědět

učitelé se mnou komunikují dostatečně často

učitelé odpovídají a hodnotí včas

učitelé se zajímají o to, zda učivu rozumím

učitelé mi pomůžou, když potřebuji

1 128

2 106

3 22

4 10

5 0

ano, moc 88

spíše ano 99

spíše ne 34

ne, vůbec 28

nevím, nechce se mi odpovídat 16



15. Co ti na škole chybí?

16. S jakým technickým vybavením pracuješ během distanční výuky?

kontakt s ostatními lidmi 128

spolužáci 194

učitelé 71

sport/tělocvik 137

školní akce 141

Jiné 33

s počítačem/notebookem 221

tabletem 14

mobilním telefonem 32




