
Vyhodnocení ankety (dotazníku) 
 

Vážení rodiče,  

děkujeme za váš čas, který jste věnovali vyplnění anketních otázek k distanční 
výuce a poskytli nám tak cenou zpětnou vazbu. 
Dotazník vyplnilo 267 z celkových 297 respondentů.  
Jsme si dobře vědomi, že distanční způsob výuky nemůže plnohodnotně nahradit 
výuku prezenční a že on-line vyučování určitě klade na děti velké nároky na 
pozornost, soustředěnost a zodpovědnost při plnění samostatné práce. Nehledě na 
nezbytnou pomoc z vaší strany, za kterou bychom velice rádi poděkovali. 
I proto jsme velice rádi, že tato anketa ukázala, že způsob, který jsme zvolili 
vyhovuje drtivé většině z vás.  
Přikládáme vyhodnocení ankety, ze které budeme čerpat pro zdokonalení distanční 
výuky nyní nebo i někdy v budoucnu. Přejeme ale nám všem, aby to nebylo potřeba.    
 
Počty vyplněných dotazníků v jednotlivých třídách 
 

Třída Počet vyplněných dotazníků 

1.třída 19 z 25  

2.A 16 z 17 

2.B 17 z 20 

3.A 16 z 19 

3.B 19 z 19 

4.A 19 z 20 

4.B 20 z 20 

5.A 21 z 21 

5.B 20 z 22 

6.třída 29 z 32 

7.třída 28 z 33 

8.třída 23 z 25 

9.třída 20 z 24 

 
pozn.: 
Souběžně s distanční výukou probíhala také tolik diskutovaná redukce "povinného" učiva.  
U přijímacích zkoušek na střední školy záleželo a záleží nejen na snaze pedagogů, ale i na 
žácích, kolik času věnují doporučeným cvičením navíc. 



  

 

99; 37%

86; 32%

25; 9%

23; 9%

13; 5%

11; 4% 5; 2% 4; 2%

1. Při výuce má žák doma k dispozici (možnost více odpovědí):

počítač; mobilní telefon;počítač; mobilní telefon;

tablet; mobilní telefon;tablet; mobilní telefon;tablet;počítač;

počítač;tablet; počítač;mobilní telefon;tablet;

88; 33%

164; 62%

11; 4% 3; 1%

2. Současná forma zadávání domácí práce (úkoly):

rozhodně vyhovuje spíše vyhovuje spíše nevyhovuje rozhodně nevyhovuje



 

 

40; 15%

148; 56%

78; 29%

3. Žák plní úkoly:

většinou s pomocí rodiče většinou samostatně zcela samostatně

209; 79%

43; 16%

10; 4% 4; 1%

4. Množství zadávaných úkolů Vám připadá:

přiměřené poměrně velké, ale dá se ještě zvládnout

nedostatečné, klidně by jich mohlo být více velmi obtížně zvládnutelné



 

 

250; 94%

10; 4% 6; 2%

5. Obtížnost zadávaných úkolů je:

přiměřená malá velká

129; 49%

111; 42%

25; 9%

6. Úroveň zvládnutí učiva:

dítě učivo zvládá dítě učivo zvládá, ale potřebuje delší procvičování dítě má s pochopením látky problémy



 

 

227; 86%

30; 11%

8; 3%

7. Doba distanční výuky pro žáka denně v hodinách je:

dostatečná nedostatečná nadměrná

124; 47%

85; 32%

48; 18%

9; 3%

8. Vaše dítě denně (průměrně) stráví domácí výukou mimo 
online vyučování (např. domácí úkoly, kvízy, referáty apod.):

1-2 hodiny do 1 hodiny 3-4 hodiny více než 4 hodiny



 

 

169; 64%

77; 29%

9; 4% 8; 3%

9. Využívají vyučující dostatečně nabízené formy online vzdělávání 
- například výuková videa, odkazy na videa, online cvičení aj.?

rozhodně ano ano, ale mohlo by se to týkat více vyučujících

moc ne, měli jsme o distanční výuce jinou představu rozhodně nevyužívají, je jich jen minimum

135; 51%

66; 25%

59; 22%

6; 2%

10. Pestrost a podoba distanční výuky:

vyhovuje, střídají se různé formy i metody práce nedokážu posoudit

spíše vyhovuje, dalo by se ale využít více možností nevyhovuje



 

 
 
 
 

152; 57%

106; 40%

7; 3% 1; 0%

11. Spokojenost s komunikací rodič-učitel (pokud jste měli 
potřebu s třídním učitelem nebo vyučujícími komunikovat):

vyhovuje, zatím jsem ale komunikoval/a s třídní/vyučujícími minimálně nebo vůbec

naprosto vyhovuje, třídní/vyučující mi na mé dotazy odpověděli srozumitelně a včas

nevyhovuje, představovali bychom si vzájemnou komunikaci častěji a pravidelně

mezi námi a vyučujícími komunikace vůbec nefunguje, třídní/vyučující na zaslaný email neodpověděli, sami nás
ani jednou nekontaktovali

254; 96%

11; 4%

12. Zpětná vazba (hodnocení učitelem) je:

dostačující nedostačující



13. Vaše připomínky, náměty k distanční výuce. Prostor pro vyjádření k výše 
uvedeným otázkám, popř. s čím by vám škola mohla pomoci. 
 

 

 

 

 

 

 

Odpověď Počet odpovědí 

Bez odpovědi 145 

Ne (popř. Ne, není, nevíme, nic apod.) 29 

Otevřít školu  13 

Požadavek online konzultace (rodičovská schůzka) 3 

Požadavek online doučování 2 

Snížení hodin online výuky 3 

Zvýšení hodin online výuky 8 

Nedostatečná komunikace rodič-učitel 3 

Online komunikace třídy-spolužáků 1 

Vizuální kontakt s učitelem  5 

Pochvala učitelů a spokojenost s distanční výukou 23 

Možnost kroužků, mimoškolních aktivit 1 

Problém s připojením (Wi-Fi, zvuk, obraz) 8 

Problém s přípravou na výuku cizích jazyků 
pozn.: myšlena velice náročná samostatná domácí příprava 
při neznalosti cizího jazyka 

6 

Nedostatek výuky některých předmětu (PV, VV, TV)  
pozn.: MŠMT tyto předměty z distanční výuky vyčlenilo 

2 

Přehlednost domácích úkolů (ukládání do jedné složky) 5 

Zintenzivnit přípravu na přijímací zkoušky 2 

Tisk úkolů a pracovních listů 2 

Ostatní  6 



Závěrečné shrnutí výsledků ankety: 

 Technické podmínky rodin pro domácí výuku jsou převážně vyhovující. 

Občas se objevuje problém s možností tisku materiálů.  

 Současná forma zadávání domácí práce většině (95 % respondentů) 

rozhodně vyhovuje nebo spíše vyhovuje. Nicméně někteří by přivítali 

možnost jednotného zadávání práce v případě více vyučujících v jedné 

třídě, a to se záměrem zlepšení orientace v úkolech pro žáky a rodiče.  

 Převážná většina žáků pracuje samostatně. U 15 % respondentů je 

potřeba pomoc rodičů. 

 Množství a obtížnost zadávané práce je vnímána jako odpovídající 

možnostem žáků. Poměrně velké množství zadávané práce je u 16 % 

respondentů stále ve zvládnutelném množství. Pouze pro 1 % je učivo 

velmi obtížně zvládnutelné, jen 4 % žáků by chtělo úkolů více.   

 Mnoho rodičů napříč oběma stupni je spokojeno s množstvím hodin 

online výuky a mimo ni stráví žáci ve většině odpovědí domácí 

přípravou do 2 hodin denně. 

 Podle rodičů je forma online výuky dostačující, učitelé ve většině 

využívají výuková videa, odkazy na videa a online cvičení. Podle 59 

respondentů by mohli učitelé využívat více možností.  

 Komunikace je pro většinu rodičů bez problémů a jsou s ní spokojeni. 

Podle některých respondentů by bylo vhodné posílit komunikaci učitel-

rodič-žák (například pomocí online třídních schůzek či konzultačních 

odpolední) a také umožnit vzájemnou komunikaci žáků jedné třídy 

(např. třídnická hodina).  

 Objevily se návrhy možnost online konzultace, online doučování žáků 

a zařazení výuky některých předmětů např. PV, VV, TV - tzn. předmětů, 

které jsou MŠMT vyčleněny. 

 Objevily se výtky na absenci vizuálního kontaktu s učitelem. 

 Část respondentů se domnívá, že by měla být intenzivnější příprava 

k přijímacím zkouškám.  

 Mnozí rodiče si velice pochvalují spolupráci s učiteli a s průběhem 

distanční výuky jsou spokojeni.  

 
Kamenný Újezd, 31. 3. 2021   
 
Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy 


