Distanční výuka ZŠ Rosice v 1.-3.
ročníku
170 odpovědí
Publikovat analýzu

1. Dotazník vyplňuji jako:
170 odpovědí

Rodič žáka 1.
Rosice
21,2%

78,8%

Žák 1.- 3. ročn

2. Denně trávím domácí výukou v průměru:
170 odpovědí

Méně než 1 h
1-2 hodiny
48,8%

15,3%

2-3 hodiny
Více než 3 ho
Učím se nepra

31,2%

3. Rodiče mi s domácí výukou pomáhají takto:
169 odpovědí

Učíme se spo
30,8%

Učím se sám,
vysvětlují novo
kontrolují a op
Nepomáhají m

67,5%

4. Způsob zadávání úkolů od vyučujících mi tak, jak je
nyní nastavený:
170 odpovědí

Vyhovuje
Spíše vyhovuj
24,7%

Spíše nevyhov
Nevyhovuje

72,9%

5. Učiva je ve srovnání s výukou ve škole celkově:
168 odpovědí

Příliš málo
Spíše méně
51,2%

14,9%

Srovnatelně
Spíše více
Příliš mnoho

31,5%

6. Co se týká náročnosti, je učivo ve srovnání s výukou ve
škole:
169 odpovědí

Lehčí
Srovnatelné
Náročnější

23,7%

63,3%

13%

7. S technickým vybavením, nutným k zvládání domácí
výuky, máme doma tyto potíže (můžete zvolit i více
možností):
169 odpovědí

Nemáme připojení k
internetu
Míváme občasné potíže s
připojením k in…

0 (0 %)
16 (9,5 %)

Nemáme možnost tisku

36 (21,3 %)

Počítač máme k dispozici
jen omezenou č…

35 (20,7 %)

Žádné potíže s technickým
vybavením nem…
0

102 (60,4
50

100

8. Zadávání dobrovolných úkolů do výchov (výtvarná
výchova, pracovní činnosti, hudební výchova, tělocvik)
mi:
167 odpovědí

Vyhovuje – rá
úkolů dobrovo

29,9%

Vyhovuje – jse
nejsou povinn
dělat

10,2%

Nevyhovuje –
více
Nevyhovuje –
být vůbec

58,7%

9. Z komunikačních prostředků, které nám vyučující
nabízí, mi nejvíce vyhovuje (můžete označit více
odpovědi):
170 odpovědí
1

Třídní WWW stránky

1

Sociální sítě (facebook
třídy, chat pře…
Telefonní kontakt na
vyučující.
xx

27 (15,9 %)
81 (47,6 %)
2 (1,2 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)

vide a kocourkem

1 (0,6 %)
1 (0,6 %)

Vice skype hovorů

1 (0,6 %)
1 (0,6 %)

0

50

100

10. Zpětná vazba/hodnocení, jak nám ji vyučující v
současné době poskytují mi:
169 odpovědí

Úplně vyhovuj
32%

Spíše vyhovuj
Spíše nevyhov
Vůbec nevyho
xx
k odevzdaným
nedostáváme

63,9%

je mi to jedno

12. Zde nám můžete napsat konkrétní návrhy na to, jak bychom
podle Vás mohli distanční výuku na naší škole ještě zlepšit:
51 odpovědí

Nic bych neměnila, za nás v pořádku.
My jsme s tím, jakým způsobem s námi vyučující komunikuje a
jak výuka probíhá naprosto spokojeni.
Myslím si, že tak, jak nyní výuku probíhá, je to dostačující.
Vzhledem k dispozici počítače, který máme, bychom více času u
počítače opravdu trávit nemohli - a popravdě ani nechci.
Domnívám se, že psaním a přepisem se toho více naučí a je pro
něj, ve 3. třídě, stále nejdůležitější. Procvičování online je tedy
dostačující.
Podle nás (oba rodiče) děláte v rámci možností opravdu skvělou
práci a jsme z to moc rádi. Děkujeme :-) PS: Spíše vnímáme, že je
pro nás v rámci našich pracovních a dalších povinností náročné
(spíše nemožné) nahradit Vaši výuku ve škole a nastavit
pravidelný režim a řád :-) Tím, že nemáme porovnání s dalšími
dětmi, neumíme vlastně někdy ani určit, co by už měl syn zvládat
zcela samostatně a co je vzhledem k jeho věku ještě neúměrné.
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