
Dotazník k distanční výuce pro rodiče 6.ZŠ

1. Myslíte, že poměr mezi samostatnými úkoly a společnou on-line výukou byl vyvážený?

2. Jak hodnotíte množství úkolů, které učitelé posílali v rámci samostudia k vypracování?

3. Jak hodnotíte náročnost úkolů, které učitelé posílali na vypracování?

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

267
Odpovědi

07:18
Průměrná doba vyplňování

Uzavřeno
Stav

Insights

ano, rozdělení na samostudiu… 168

ne, raději mohlo být více prác… 6

ne, raději mohlo být více spol… 91

Insights
bylo toho moc 44

bylo toho tak akorát 188

bylo toho příliš 7

nevím, neumím posoudit 25

úkoly byly spíše těžké 24

úkoly byly náročné akorát 201

úkoly byly spíše lehké 38

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


4. Zvládlo se dítě samo naučit látku ze zaslaných materiálů?

5. Co bylo nejvíce vyčerpávající a problematické?

6. Jak hodnotíte komunikaci s učiteli?

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

Insightsano, bez problému 81

ano, ale muselo se snažit 116

moc mu to nešlo 49

vůbec mu to nešlo 8

nevím - nedokážu posoudit 12

technické problémy 139

počítačová zdatnost dítěte 23

časová náročnost distanční vý… 47

učitelská nepřipravenost 18

Jiné 56

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne neumím odpovědět

učitelé komunikovali dostatečně často

učitelé odpovídali a hodnotili včas

učitelé se zajímali o to, zda učivu dítě rozumí

učitelé pomohli, když bylo potřeba

1 138

2 87

3 32

4 4

5 1



8. Jaká forma distanční výuky Vaše dítě nejvíce oslovila?

9. Vidíte pokrok a efektivitu distanční výuky, kterou mají žáci za sebou?

10. Pokud byste rádi něco připsali, zde je prostor:

výklad s prezentací 105

skupinová práce 61

aktivizující metody - únikové h… 76

nedokážu posoudit 69

Jiné 9

Insights
ano, dítě se toho naučilo dost 39

ano, dílčí posun ve znalostech … 173

ne, téměř nic, až na maličkosti,… 43

naprosto zbytečný čas ve vzdě… 7

Nejnovější odpovědi

"Děkujeme paní učitelkám za správný přístup."
77

Odpovědi


