Výsledky ankety k dálkovému vyučování
Na anketu odpovědělo 204 rodičů.
Otázka 1. Považujete množství úkolů z českého jazyka,
které vaše dítě dostává, za přiměřené?

Odpovědi:

1. Úkolů je příliš mnoho.
2. Množství úkolů je přiměřené.
3. Úkolů je příliš málo

počet odpovědí:
17
179
8

1
2
3

Otázka 2. Jak často jste v kontaktu (písemném nebo vizuálním)
se svým vyučujícím českého jazyka?

Odpovědi:

1. Jednou týdně
2. Každý den
3. Kdykoliv podle potřeby

počet odpovědí:
66
3
135

1
2
3

Otázka 3. Považujete množství úkolů z matematiky,
které vaše dítě dostává, za přiměřené?

Odpovědi:

1. Úkolů je příliš mnoho.
2. Množství úkolů je přiměřené.
3. Úkolů je příliš málo:

počet odpovědí:
28
171
5

1
2
3

Otázka 4. Jak často jste v kontaktu (písemném nebo vizuálním)
se svým vyučujícím matematiky?

Odpovědi:

1. Jednou týdně
2. Každý den
3. Kdykoliv podle potřeby

počet odpovědí:
66
3
135

1
2
3

Otázka 5. Jaká je Vaše účast při plnění úkolů Vaším dítětem?

Odpovědi:

1. Pouze dohlížím.
2. Dohlížím a kontroluji.
3. Občas pomohu.
4. Úkoly dělám s dítětem.

počet odpovědí:
37
67
53
47

1
2
3
4

Otázka 6. Jaké komunikační prostředky využíváte?

Odpovědi:

1. Pouze Edookit
2. On-line video komunikace
3. Kombinace Edo. a on-line
4. Jiné

počet odpovědí:
140
0
50
14

V odpovědích na otázku 7 respondenti upřesnili z předchozí odpovědi 4 - jiné.
Zde převažují nástroje on-line výuky (Google meet, WhatsApp, Smart Class ap.),
případně e-mail.
57 respondentů využilo možnost připojit komentář. Děkujeme za všechny pochvalné
i kritické komentáře. V naprosté většině zde respondenti doporučují více využívat
možností on-line výuky, kde bude přímý vizuální kontakt mezi učitelem a žákem.
V některých třídách tento způsob již funguje a je efektivní, ale zatím jej nedovedeme
využívat plošně. V nejbližší době učiníme následující kroky:
1. Z rozsáhlé nabídky trhu vybereme vhodný nástroj a pořídíme licenci pro školu.
2. Proškolíme všechny pedagogické pracovníky.
3. Zajistíme dostupnost tohoto nástroje pro všechny žáky a uživatele v rámci školy.
Děkuji všem, kteří se s námi podělili o své názory a přispěli tím k dalšímu zkvalitnění
naší práce.
Jan Režný, ředitel školy
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