
Základní škola Olomouc, Gagarinova 19 

Vážení rodiče,  

máme za sebou dva týdny distančního vzdělávání (DV) podle pevného rozvrhu. Snažíme se 

reagovat na průběh DV v jednotlivých třídách tak, aby byla výuka co nejvíce efektivní. Jsme si 

vědomi, že nelze nalézt podobu, která by vyhovovala všem.  Klasické prezenční vzdělávání 

zkrátka neumíme plnohodnotně zastoupit. Těší nás, že děti ze všech tříd jsou zapojeny do online 

výuky. A také, že systém DV v naší škole je jednotný pro všechny žáky.  

Rádi bychom tímto dotazníkem od Vás získali podněty a zpětnou vazbu k současnému 

průběhu DV:  

Dotazník můžete odevzdat do poštovní schránky školy nebo vložit do Školy v pyžamu či 

zaslat emailem třídní učitelce. 

Prosíme u každé otázky o zatržení odpovědi, popřípadě dopsání dalšího vyjádření na volný 

řádek. 

Jméno dítěte:       Třída:    

1. Jak Vám vyhovuje současný počet připojovaných synchronních online hodin? 

Rozhodně vyhovuje  Spíše vyhovuje   Spíše nevyhovuje Rozhodně nevyhovuje 

             

 

2. Jak Vám vyhovuje současná forma zadávání domácí výuky na jeden den dopředu? 

Rozhodně vyhovuje  Spíše vyhovuje   Spíše nevyhovuje Rozhodně nevyhovuje 

             

3. Jak Vám vyhovuje zadávání distanční výuky na jednom místě, tj. ve Škole v pyžamu? 

Rozhodně vyhovuje  Spíše vyhovuje   Spíše nevyhovuje Rozhodně nevyhovuje 

             

4. Jak vnímáte množství zadávané práce na samostatné vypracování? 

Množství úkolů je přiměřené    Úkolů je málo   Úkolů je moc 

             

5. Jak vnímáte pestrost distanční výuky  –  pestrost a kvalita výukových materiálů, odkazy na 

videa, pracovní listy? 

Rozhodně vyhovuje  Spíše vyhovuje   Spíše nevyhovuje Rozhodně nevyhovuje 

             



 

6. Jak hodnotíte zpětnou vazbu od vyučujících, např. při hodnocení odevzdané práce? 

Rozhodně vyhovuje  Spíše vyhovuje   Spíše nevyhovuje Rozhodně nevyhovuje 

             

7. Jak hodnotíte technické podmínky vybavení Vašeho dítěte? 

Vyhovující                 Částečně vyhovující                    Nevyhovující          Vypůjčený NB ze školy 

             

8. Využívá Vaše dítě odkazy na výukové portály: http://www.zsdrozdin.cz/aktualni-

informace/odkazy-na-procvicovani-uciva-online/? 

Ano      Ne                 

             

 

9. Vyhovuje Vám forma vzájemné komunikace mezi Vámi – rodiči a školou (pokud jste měli 

potřebu s vyučujícími či vedením školy komunikovat)? 

 

Ano      Ne                 

             

 

10. Je něco, s čím by Vám škola mohla v současné situaci pomoci? 

 

             

             

             

 

11. Je něco důležitého, co jsme v dotazníku nezmínili a chcete nám sdělit? 

             

             

             

             

             

 

Děkujeme za spolupráci a vyplnění dotazníku. Pedagogové ZŠ Droždín. 
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