
Základní škola  Petřiny  -  sever, Praha 6 

Na Okraji 43/305, PSČ 162 00  e-mail:skola@zspetriny.cz, tel: 235090730 
 

                                                                                                                V Praze dne 22.10.2020 

Vážení rodiče, 

předkládáme Vám vyhodnocení dotazníku, který jste na začátku školního roku 2020/2021 

vyplňovali. Věnovali jsme pozornost Vašim názorům, upozorněním a připomínkám. 

Ráda bych  Vám poděkovala za zpětnou vazbu, která se nám prostřednictvím Vašich odpovědí 

dostala. V následujících grafech jsou informace, které vyplynuly z dotazníkového šetření.  

Výsledky dotazníku byly podkladem pro nastavení distanční výuky v roce 2020/21. 

 

1) Do jaké třídy Vaše dítě chodí ? 

Dotazníky vyplňovali rodiče průřezově celou školou. Na tuto otázku odpovědělo 364 

rodičů.   

Následující grafy zobrazují pestrost odpovědí. V mnohobarevné výseči se vyskytují 

odpovědi, které nebylo možné zcela jasně zařadit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Vyhovoval Vám i dítěti způsob poskytované zpětné vazby? Pokud ne, uveďte jaký způsob 
preferujete. 

 POČET 
RESPONDENTŮ 

POZNÁMKY 
 

ZPĚTNÁ VAZBA 
VYHOVOVALA 

190 Zpětnou vazbu poskytovali rodiče kontrolou 
práce, občas jsme poslali něco paní učitelce, 
takže vyhovovalo 
Ano online + mozna doplnit 1x za mesic kratkou 
online schuzkou s ucitelem 1x mesicne?  
Vyhovovalo. Skvělé audio nahrávky od paní 
učitelky. 
 

ZPĚTNÁ VAZBA MĚLA 
REZERVY 

 68 Jedno dítě moc zpětné vazby nemělo. Druhé, 
tam kde byl Google classroom, zpětnou vazbu 
mělo. Občas jsme ale něco přehlédli, tím jak to 
bylo u každého úkolu zvlášť. 

ZPĚTNÁ 
VAZBA 

VYHOVOVALA
60%

ZPĚTNÁ 
VAZBA MĚLA 

REZERVY
22%

ZPĚTNÁ 
VAZBA 

NAPROSTO 
CHYBĚLA

10%

NEBYLO 
MOŽNO 
ZAŘADIT

8%

8. Vyhovoval Vám i dítěti způsob 
poskytované zpětné vazby? Pokud ne, 

uveďte jaký způsob preferujete.



 U některých předmětu probíhala výuka přes 
Google Classroom, syn vypracovával a posílal, já 
jako rodič jsem neměla kontrolu, případně 
informaci. V EŽK známky nebyly, až překvapení 
u pololetní klasifikace. Já postrádala informace - 
bude se hodnotit slovně, budou/nebudou 
známky, vše bylo dobrovolné, ale známky 
nakonec byly.... Chybělo mi alespoň čtvrtletní 
hodnocení koncem dubna, jestli syn pracuje a 
jak. Pro mě poučení - i osmáci se musí detailněji 
hlídat... 
 

ZPĚTNÁ VAZBA 
NAPROSTO CHYBĚLA 

 30  
Zpětná vazba moc nebyla, ale nevadí mi to, 
rodič sám vidí, co dítěti jde a co ne (aspoň na ZŠ 
ještě ano). 
 
zpětnou vazbu jsem nezaznamenala. Možná 
jsem dostatečně nepátrala, ale u dcery 
například za zadanou práci dostávaly děti 
hodnocení do bakalářů, takže jsem kdykoliv bez 
pátrání věděla, jestli práci odevzdala nebo ne a 
jak úlohu splnila. 
Nevyhovoval. Pouhé zasílání úkolů emailem 
nepovažuji za výuku. Jsme oba pracující rodiče a 
v rámci homeoffice je pro nás velmi náročné vše 
dítěti vysvětlovat. Uvítala bych možnost on-line 
výuky, která zde zcela chyběla. 

NEBYLO MOŽNO 
ZAŘADIT 

 26  

 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍTĚ POTŘEBUJE 
PODPORU, 1X  

TÝDNĚ
8%

PODPORA 
FORMOU 

DOUČOVÁNÍ A 
KONZULTACE

2%

PODPORA 
NADANÉHO DÍTĚTE 
– VHODNÉ FORMY 

PRÁCE
1%

DÍTĚ PODPORU  AP 
NEPOTŘEBUJE

43%

POSTOJ  
NEVYJÁDŽEN

45%

NEZAŘAZENÉ 
ODPOVĚDI

1%

9. Potřebujete pro děti s IVP speciální podporu asistenta?                                                      
Jaká podpora by Vám vyhovovala?



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

11. Co byste po zkušenosti s Google Classroom udělali příště jinak, lépe ... co 
naopak fungovalo skvěle a usnadňovalo práci a komunikaci? 
252 odpovědí 
Tyto odpovědi byly opravdu velmi různorodé.  Někteří rodiče byli 
spokojeni, jiní cítili velké rezervy a objevily se i výhrady k  nedostatkům.  U 

PŘÍNOSNÁ -
POCHVALA

2%

PŘÍNOS PRO 
RODINU, VZTAHY, 

SDÍLENÍ, SPOLEČNÝ 
ČAS
20%

DÍTĚ SE NAUČILO 
SAMOSTATNOSTI, 

HOSPODAŘENÍ 
S ČASEM, PRÁCE 

S VÝPOČETNÍ 
TECHNIKOU, 

SOUSTŘEDĚNÍ
22%

RODIČE MĚLI 
PŘEHLED O UČIVU,  
PROBÍRANÉ LÁTCE, 

ÚROVNI 
VZDĚLÁVÁNÍ

8%

VSTÁVÁNÍ   V JINÉM 
ČASE
2%

BEZ PŘÍNOSU
23%

NEZAŘAZENÉ
5%

NEVYJÁDŘILI SE
18%

10. Byla pro Vás distanční výuka v něčem výrazně přínosná? 
Pokud ano, v čem?



některých tříd byla odpověď  na tuto otázku vynechána nebo jen 
proškrtnuta.  
 
 

11. Co byste po zkušenosti s Google Classroom udělali příště jinak, lépe ... co naopak fungovalo 
skvěle a usnadňovalo práci a komunikaci? 

Zatím nic  

Google Classroom (vyjma Aj) jsme nepoužívali, vyhovovala nám komunikace mailem 

Výuka skrze Google Classroom neprobíhala. 

syn chodící do 4.A. on-line výuku neměl 

Učitelům by mělo být zajištěno lepší připojení k internetu že školy případně domova. 

pres vyuku nam mohla ukazovat nejaki veci z internetu abysme si je procvicili, mozna lepsi ze jsou ty 
hodiny trosku kratsi. Pani Zajickova zvladala uceni v pohode pres pocitac a deti spolupracovali.  

Online výuka vyhovovala.  

Nemohu hodnotit. 

Online výuka neprobíhala 

Asi více on-line výuky, jinak naše paní učitelka to zvládla skvěle. 

V 1. B jsme ho nepoužívali 

nepoužívali jsme 

nemám zkušenosti  

Nemame zatim zkušenost  

Vyhovovalo nám to takto. Méně splnitelných úkolů, které bylo možné odskrtavat jako hotove. Možná 
náročnější bylo, když každý předmět měl svou nástěnku a někdy jsme nějaké úkoly díky tomu 
přehlédli. 

Google classroom jsme v 1. tride nepouzivali, ale znam jej od starsich sourozencu z jine skoly. 
Nemohu tedy hodnotit. Za obecnou vyhodu programu povazuji intuitivni prostredi a moznost 
snadneho odevzdani a zpetne vazby ze strany vyucujicich. 

Velmi doufám, že se to nebude opakovat v žádné formě. Jinak to na naší škole fungovalo dobře, i tak 
to při větším počtu dětí a pracovním zapojení rodičů nebylo vždy dokonale zvladatelné.  

Problémy: občas technické obtíže s vkládáním prací na disk, ze strany učitelů oznamování online 
schůzek s dětmi na poslední chvíli (pak byl připojený jen někdo a děti stresovalo, že o něco přišly). 
Pomáhalo co nejpřehlednější a nejjednodušší zadávání úkolů a včasné upozornění, kdy mají být děti 
připojené. 

nevím, nemáme zkušenosti, navštěvovali jsme jinou školu  

Vyuka online nam nebyla umoznena 

Vysledky zaslanych ukolu byli viditelne i pro ostatni zaky, preferujeme zverejneni az po opraveni 
praci vsech zaku 

Zatím zkušenost s Google Classroom nemám. Výuka doposud probíhala formou e-mailů, ale offline. 

naše dítě s google classroom nepracovalo 

Diky tridni ucitelce Karoline Perichove jsme byli naprosto spokojeni. Vyuzivala Classroom zcela 
optimalne a diky tomu bylo zadani, zpracovani i vyhodnoceni snadne. 

Přímé vyučování s učitelem a ne stažené hodinové videa z internetu 

Ze začátku mě to všechno trochu mátlo, ale naučila jsem se:-). 



pro nás bylo odtížné, že zvlášť zpočátku chodily úkoly, na které doma nemáme odpovídající PC 
program, a dost složitě jsme je dělali (např. přišel úkol, který byl v "novém" Wordu, ten doma 
nemáme, náš Open Office to celé zpřeházel, takže nebyl k použití... pár dní jsme čekali, než půjde 
táta do práce, tam to vytiskne, pak jsme úkol teprve vypracovali, nafotili, poslali.... Někdy to trvalo 
daleko déle, než kolik času stanovila učitelka.)  
Vadily nám také úkoly "ze dne na den" - dcera považovala za přínosnější, když si na začátku týdne 
rozplánovala úkoly, a ne že v půli týdne zjistila, že tam je ještě jeden nový na dnes dopoledne...  
Rušilo nás, že si učitelka přála, aby na Classroom chodilo každé dítě pouze z jednoho účtu. Jelikož 
nemáme tiskárnu a jsme odkázaní s tiskem na tátu v práci, ale úkoly děláme doma, nebylo to 
splnitelné... 
Jinak jsme se s Classroomem rychle sžili, byl přehledný, srozumitelný... Příjemné bylo, že si člověk 
velmi snadno zjistil, které úkoly má hotové a co ho čeká...  

Možnost skupinového kontaktů dětí, jakési "přestávky", kde si mohou bez paní učitelky povídat. 
Myslím, že by bylo skvělé je také pevně naplánovat. Třeba by každý den o "přestávce" vedlo 
skupinku a diskusi jiné dítě. 

Co fungovalo? Velmi nám vyhovovalo jak množství úkolů (včetně dobrovolných), tak jejich pestrost. 
Střídala se cvičení z učebnice s úkoly na míru, při hodinách používala učitelka různé aplikace, které 
zpestřovaly výuku... Třída byla rozdělená do 3 skupin, v každé skupině bylo málo dětí, všechny se 
často dostaly ke slovu. Střídaly se činnosti. Byli jsme velmi spokojení.  
Co změnit? Možná technicky něco, aby "nepadalo" webové připojení, když se přihlásilo víc dětí.  

nemáme zkušenost s Google Classroom 

U nás spokojenost  

V této třídě jsme Google classroom neměli. 

Neprobíhala výuka přes Classroom. 

Všechno fungovalo skvěle 

Chodily dceři i e-maily na předměty, kam dcera vůbec nepatřila, tak měla zahlcený e-mail a musela 
to třídit, co je pro ní a co ne. To by asi chtělo vyladit. 

google classroom byl pro nas prehledny,snadny a i pro samotne dite naprosto srozumitelny system 
zadavani domaci prace,jakmile se na nej preslo,tak se nam vyrazne ulevilo...,nejhorsi bylo pocatecni 
predavani ukolu mnoha cestami-pres steanky zspetriny,mail,whattsup atd.,kdyz je v domacnosti deti 
vice,tak clovek po chvili uplne ztratil prehled...,take pomohlo zadavani vsech ukolu vzdy na cely 
tyden dopredu,deti spatne nesly,kdyz ukoly narustaly neprehledne v prubehu celeho tydne a vlastne 
je kvuli tomu neslo nijak rozvrhnout,nikdy nebylo hotovo... 

zavest hned od zacatku,vse jednotne,nepridavat dalsi a dalsi ukoly behem tydne,aby si dite praci 
mohlo samo nejak rozvrhnout... 

pokud mozno sjednotit vsechny predmety a zadavat vse jen pres g.classroom!,omezit komunikaci 
jinymy zpusoby-stranky zspetriny,maily...,zadavat praci na cely tyden najednou a uz nepridavat dalsi 

Jako žák/ rodič žáka nemám s Google Classroom zkušenost. Jako učitel mi přijde přehledný, každý 
týden jsem studentům psala osobní komentáře - měla jsem pozitivní zpětnou vazbu 

neměl počítač, nefungovalo nám tudíž nic 

Více zadání dle rozvrhu v tydnu, ne náhodné posíláni úkolů najednou. 

Preferovala bych online hodinu. 

Nemáme zkušenost - min. školní rok jsme ji nepoužívali. 

Google Clasroom nám vyhovoval, přínosné byly konkrétní informace o probraném učivu. 

Nic 

jsem ráda, že jsou na něm už všichni a není potřeba sledovat více zdrojů 

Nic. 

Žádnou zkušenost s goodle Classroom nemáme, nemohu odpovědět. 



Nevim 

Nevím, pracovali jsme se ZOOM a google diskem. 

Žáci se naučí větší samostatnosti. Je důležité, aby práce byla zadávána včas, např. v pátek na příští 
týden, aby děti nemuseli kontrolovat nové úkoly každý den. 

používali jsme e-třídu 

Kdyby učitelé vždy zadávali, do kdy má být úkol udělaný (termín). Jinak v záplavě mailů se snadno 
ztratí. 

spokojenost 

Nyní už bychom uměli správně odesílat vypracované dokumenty. Vyzdvihujeme zejména výuku 
českého jazyka, zeměpisu, přírodopisu, angličtiny, výuková videa matematiky byla také přínosná 

Nic 

Je to ok. 

Neméli jsme PC, nemůžeme posoudit 

Nepoužívali jsme 

zatím nic jinak 

nebylo používáno vůbec 2019/2020 

náročný byl počáteční chaos, kdy úkoly přicházely na několika různých platformách  
a forma byla nejednotná. nevýhodou byla míra učiva, kterou někteří učitelé dávali dětem. některé 
materiály přicházely jako fotky a muselo se přepisovat do google dokumentů 

MS Teams, ZOOM, Meet - prosím o on-line výuku, jen pár návrhů 

Paní učitelka Zajíčková organizovala každodenní on-line výuku. Skvělou.  

nepoužívali jsme 

V tomto směru nemám vlastní zlepšovací návrhy 

N/A 

nemám zkušenost 

nemáme zkušenost 

Syn pracoval sám. Spolupráci vyžadoval minimálně, tudíž jsem se do Classroom ani nedostala, ani 
to nebyl můj cíl. Ale uvítala bych zpětnou vazbu např. emailem, který by mi dával přehled o tom, co 
syn dělá. 

zpětná vazba formou emailu rodiči 

Co se výuky v Google Classroom za dceru nemohu hodnotit.  

S Google Classroom jsme loni nepracovali. Vyhovující bylo týdenní přehledné a souhrnné zadávání 
práce - dítě se učilo si samo rozvrhnout čas a naplánovat si činnosti tak, aby mu zbyl volný čas. 

Nemám zkušenost  

nemame zkusenost, nase trida nepouzivala 

vše stejně,spolupráce velice dobrá 

Nevím 

Asi bych nic neměnila. Vše fungovalo dobře. Občas se nám stávalo, ze bylo několik úkolů najednou, 
se kterými dcera potřebovala pomoci a tím, že jsem byla do večera v práci, nestihli jsme ukol 
odevzdat včas . 

dobré je propojení s emailem, že ihned víte, že přišlo něco od vyučujícího 



asi nic 

Konverzace nebyly přehledné, jinak ok.  

když učitelé reagovali rychle, vše fungovalo dobře 

Zeptejte se dětí. 

Skvěle fungovala AJ s paní uč. Pilařovou. Ostatní předměty byli zadávány formou pracovních listů, ty 
nebyly kontrolovány paní tř.učitelkou, takže nám velmi chyběla oprava a zpětná vazba.  

Tak teď nevím, jestli je to dotazník pro rodiče nebo pro děti. S Google Classrom pracovala dcera, 
pokud potřebujete vědět názor dětí, tak je potřeba tento dotazník adresovat dětem. Dcera v osmé 
třídě se mnou výuku odmítala sdílet, tak netuším. Myslím, že se občas s něčím vztekala, na tom 
malém mobilu, jí to občas nešlo. 

Tristni zkusenost - proc neni schopen cely pedagogicky sbor pouzivat stejny komunikacni/vzdelavaci 
kanal? Byli jsme nuceni sledovat mail, web skoly, classroom. Kantori, kteri vyuzivali classroom vse 
zvladli perfektne a zaslouzi poklonu. Ostatni, kteri classroom nevyuzivali vicemene detem i rodicum 
vse jen komplikovali. Nechapu, proc mely byt deti schopny se classroom de facto za pochodu naucit 
a ucitelsky sbor totez neudelal. predpokladal bych, ze napriklad ucitel informatiky udela online skoleni 
pro pedagogicky sbor, ktery pote zacne classroom vyuzivat jako jediny kanal pro vyuku. Argument, 
ze ne vsechny deti maji pocitac neobstoji. Cast prace stejne v classroom zadavana byla, zbytek byl 
stejne komunikovan online kanalem (mail...). Takze vice nez deti by se mela v pouzivani classroom 
zlepsit ta cast pedagogu, ktera ho nekolik mesicu ignorovala a praci zadavala chaoticky. 

Myslím, že systému výuky nemám co vytknout. Ideální bylo rozdělení na 3 pracovní skupiny a práce 
v menším kolektivu. 

Nemám zatím zkušenost s tímto prostředím 

Zatím nedokážu posoudit 

Fungovalo zadávání výuky i zpětná vazba od učitelů. Výklad předtočených video lekcí z matematiky 
a celkový přístup pana uč. Ugorného byl vynikající. 

Google Classroom vidím poprvé, nemám zatím názor 

pevně daný čas a datum zveřejnění práce a jejího odevzdání s dostatečným prostorem u každého 
předmětu. Problematické bylo neustále kontrolovat zda nějaká práce nepřibyla. 

Zatím s tímto prostředím zkušenosti nemáme 

Mínus: Classroom neumožňuje rozdělení úkolů na povinné a dobrovolné. U nesplněných, byť 
dobrovolných, se pak úkolu neustále objevují v seznamu jako nesplněné a znepřehledňují přehled 
úkolů. Plus: Možnost vkládat úkoly přímo k zadání a u něj přehledná zpětná vazba od učitele. 

Nemám praktické zlušenosti. 

někdy nešlo vkládat přílohy s vyplněnými úlohami 

Google Classroom nebyl využíván. Úkolování e-mailem rozhodně vyhovující nebylo. 

nemůžeme hodnotit, nepoužívali jsme 

Potřebovali bychom ještě jeden počítač, aby mohlo každé dítě nerušeně pracovat.  

Byla jsem spokojená 

Byla jsem spokojená 

Google Classroom nebyla v nasi tride pouzivana, nelze hodnotit. 

Možná by byla skvělá spolupráce napříč školami, aby bylo více podkladů pro on-line výuku.  

komunikovat napříč třídami a naplánovat výuku tak, aby neprobíhalo vše najednou 

nekteré přílohy nešly do Google Classroom vložit (např v angličtině) 

Výuková videa byla fajn 



Bez výhrad 

Méně úkolů, více online výuky. 

Aby se zapojili všichni učitelé, někteří nám ještě půl roku po začátku distančního vyučování psali e-
maily přes třídní učitelku, i když mohla oslovit rodiče rovnou, případně v tomhle věku už mají všichni 
děti minimálně telefon a většinou i e-mail. 

Elektronické odevzdávání úkolů a přehlednost v tom, co je hotové, je dobrá. Interakce mezi 
spolužáky a možnost porovnat se s nimi už je slabší. 

Nástroj zpětné vazby, kontroly, motivace ke zpracování úkolu, tématu atd formou soutěže, 
zábavnější formou testovat znalosti. Atd. 

Nemohu posoudit 

Nic,vyhovovalo to dobre. Dobre byly taky emaily od tr.ucitele se zhodnocenim a povzbuzenim. 

chyběla nám zpětná vazba k pracím, které syn odesílal 

více online školy 

Na classroom dobrá komunikace i s ostatními spolužáky, více videí  

nemáme zkušenost 

Uvítal bych lepší a častější zpětnou vazbu od učitele. 

Spokojenost převládá. 

Výuka probíhala částečně přes Classroom, částečně přes email, je potřeba, aby zadávání úkolů bylo 
jednotné... 

Zlepšila bych technické vybavení a kompetenci používání prostředí, zadávání úkolů a jejich plnění je 
navýsost přehledné.  

Pokud mozno, mensi skupinky deti, stale skupinky 

Prvouka byla skvělá - spousta úkolů, nápadů, videa..  

neměli jsme zkušenost 

Je to přehledné a je vidět co už má člověk splněno.  

Nám fungovalo vše dobře. 

vše fungovalo 

v této třídě google classroom neměli 

vše fungovalo bez problémů a intuitivně 

Byli jsme spokojení. 

JINAK: Víc vidéo materiálu, vč. nahraného materiálu od učitele (pohádka na noc byla tak dobrá!), víc 
výuky během dne a týdne. FUNGOVALO DOBŘE: pravidelná nabídka materiálů a zadání současně 
se spoustou úsměvů a povzbuzení, individuální interakcí během online výuky a telefonické podpory 
pro rodiče  

fungovalo to dobře 

Chválím hodiny čj, přehledné zpracované a okamžitá zpětná vazba.  

Asi trochu někdy složité nahrávání úkolů.. Naskenovat, uložit, poslat atd. Bylo pro nás náročné 
trochu se zorientovat kolik a jaky úkoly máme. Všechny předměty rozklikavat napsat, tisknout. 
Nemáme tiskárnu a tak jsem jen v práci.  

Vše fungovalo dobře. Na tabletu jsme měli potíže s přepínáním na bílou tabuli.  
Perfektní byly online hodiny pro výuku určování času, dceru velmi bavily. 
Spousta krásných videí a dokumentů z přírody - k předmětu prvouka. 



Skvěle fungovala zejména paní učitelka, její online hodiny byly vždy perfektně připravené, věnovala 
se každému dítěti. Oceňujeme, kolik s tím musela mít práce... 

v nasi tride nebyla vyuzivana 

GC jsem registrovala na e-mail rodiče, což pro další využití a v kombinaci se sourozenci nebyla 
správná volba. Bude nutné toto upravit a zřídit samostatný dětský e-mail.  

registrace na osobní mail dítěte nikoliv rodiče 

Neměli jsme možnost vyzkoušet 

Fungovalo, Petra Šubrtová velmi dobře připravovala a postupně přidávala nové funkcionality.👍😉 

děti pracovaly přes zoom, zajistíme počítač s lepším mikrofonem 

4.A nepracovala přes Google Classroom. Google Classroom u starších synů (loni 7.A a 9.A) sloužilo 
pouze pro zadávání prací a sledování odevzdáných úkoly. Synům chyběl kontakt s vyučujícími, 
pravidelný režim i kontakt s espolužáky.  

GC fungoavlo dobře, ale je potřeba doplnit online výukou - živou výukou. Aby měl syn každý den 
alespoň 1 -2 vyučovací hodiny.  

Doplnit práci v GC o online hodiny 

Tady bohužel nejsem schopen říci, syn s tím (tam, kde byl využíván) pracoval v zásadě samostatně. 

Vše ok. Zpočátku jsme se všichni učili časem se to zaběhlo 

Zkušenost s Google Classroom nemáme. 

Problém může nastat, pokud má dítě z důvodu bezpečí tzv. "Google dětský účet". Pak nelze 
například spouštět některá videa, google mu to nepovolí, je tedy potřeba poslat přímo odkazy, které 
mu musí rodiče pustit ze svého účtu. Vůbec jste se v manuálu o tomto problému nezmínili, přitom 
zodpovědní rodiče dětem zakládají právě takové účty, které mají pod kontrolou. A nejen to. V ČR si 
může běžný osobní účet u Google založit dítě až od 15 let. Pro přihlašování jsme tedy použili jeden z 
mých účtů, kde jsem nastavila pro zobrazení synovo jméno. Měnit to nebudeme a zakládat mu účet, 
který porušuje podmínky Googlu také nebudeme. 
https://support.google.com/accounts/answer/1350409?hl=cs 

hodiny bych dala častěji, klidně každý den 

on-line výuku bych dala častěji na delší dobu 

Byla jsem spokojena, syn také 

Nebyla bych tak dusledna a prisna pro kazdodenni praci. mene bych sledovala GC 

Ideálně kdyby byly všechny předměty a komunikace v Google Classroom. Naopak vyvěšování 
zadání na webové stránky bylo po čase obtížné sledovat, vznikal chaos. 

Nejdůležitější asi je, aby tento systém používali všichni učitelé! Jinak je to přehledné, dá se dobře 
organizovat den a lehce se zjistí, co"hoří" Za nás, bezva! 

zpočátlu byl chaos v tom, co který učitel vyžaduje a jaký způsob komunikace jak bude fungovat. po 
zaběhnutí už OK 

Myslím, že nějaký trochu rozvrh by byl pro děti přínosem. 

Aby byly všechny předměty na jedné doméně 

Lepší by bylo sjednotit zadávané úkoly na jednu platformu. Takhle bylo třeba úkoly hladat na 
Classroomu, na stránkách školy, v mailu, dokonce prý na stránkách, o kterých děti vůbec nevěděly 
(fyzika) 

nevyhovovalo mi, že část zadání prací bylo na stránkách školy. ideální by bylo, aby bylo vše na 
google classroom a také vypracované úkoly bylo možno odevzdávat zde 

plusy: přehled o zadaných úkolech 
mínusy: více zpětné vazby ohledně kontroly/zvládnutí zadaných úkolů 

více procvičování nové látky 



chyběl mi přehled o odevzdaných úkolech, přečtených zprávách - nebyla jsem si jistá, jestli mi něco 
neuniklo 

Google Classroom jsme při výuce ještě nevyužívali. 

Google Classroom jsme při výuce ještě nevyužívali. 

Dobře fungovala u dcery v jiné tride 

bylo to ok 

Nastaveno dobře.  

Asi špatně postavený dotazník... Nemám zkušenost s Google Classroom... 

Učitelé by měli dávat stream pravidelně případně ohlásili předem 

Výuka mi vyhovovala. Nápad přihlásit se jako žák byl super, protože jsem měla snadný přehled při 
jakékoliv změně v učebně.  

Nadšena jsem z výuky matematiky paní Kadlecové. Nastolila podmínky vyhovující celé rodině 😁. Se 
všemi pedagogy byla snadná konunikace. 

Program nebyl vůbec využíván. 

Nemohu hodnotit. 

S touto platformou jsem byla spokojená všemi směry. 

Skvělá byla online výuka anj. Nejenom kvůli učivu, ale i kvůli osobnímu kontaktu. Paní učitelka se 
navíc dětí třeba ptala co dělali a jak se mají... K tomu v jiných předmětech nedocházelo. Děti byly 
izolované, u dcery docházelo k nechuti s kýmkoliv volat.. 
Google Cassroom je dobrá platforma, při distanční výuce byla bohužel nevyužitá. Nejvíc nám 
chyběla právě online výuka... 

S GC dítě pracovalo jen na pár úkolech z angličtiny, neumím tedy zhodnotit. 

On line výuku jsme měli jen audio bez obrazu, to je myslím po chvíli pro děti nezáživné, chtějí vidět 
spolužáky. Rozdělení do skup je nutné, jinak to rozhodně nejde. Mé druhé dítě pracovalo občas i na 
webu www.umímeto.cz Což je příjemné zpestření, že vyplňujete odpovědi rovnou do počítače, web 
vás vyhodnotí, vyhodnotí práci i učiteli a hlavně nemusíte pořád něco tisknout. To mi přišlo fajn. 

neumím zhodnotit 

Jednotný způsob výuky. 

nevím 

Neměli jsme možnost vyzkoušet - dcera chodila na jinou školu. 

ocenila bych více on-line hodin, kde by se děti ze třídy s učiteli skutečně setkali. 

N/A 

Učitelé by měli dávat stream pravidelně případně ohlásili předem 

Líbí se mi na Google Clasroom výuka AJ pana učitele Adama Kejhara.JInou zkušenos s Google 
Clasroom při výuce nemám. 

Aby Google Classroom používali všichni učitelé. Ostatní způsoby komunikace nefungovaly dobře, 
zadávání bylo např přes mail a jiné zas přes stránky školy, byl v tom zmatek. Dceři déle trvalo, než 
se v různých typech zadání zorientovala. 

mikrofon, vybavení, práce s mikrofonem, složitost v dorozumívání se.  

nevím 

uvítali bychom přehlednější systém zadávání i odevzdávání úkolů 

mýt na všechny předměty classroom 



nevím, nebylo to jednoduché 

ne každý učitel v GC pracoval, volila bych jednotný přístup, aby výuka pro děti byla přehledná a také 
pružnější reakce na práci dítěte 

V době karantény naše třída nepoužívala google classroom. 

Classroom se osvědčil. Příště prosíme o sjednocení zadávání práce pouze přes classroom. Občas 
jsme se ztráceli v zadávaných pracích na webové stránce školy. 

bylo by dobré, aby učitelé měli přehled o úkolech zadaných i jejich kolegy, aby děti neměly v jeden 
den termín na odevzdání velkého množství úkolů a v další dny nic 

Snad jen, aby si děti vypínaly při online výuce mikrofon. Zdá se mi také lepší, když jsou rozděleny na 
menší skupiny- podle toho, co se právě učí a jestli mají samostatně pracovat. 

Lze sdílet videa a různé dokumenty, diskutovat o tématu atd. 

prehledne vypisy, co je hotove a co je jeste potreba udelat 

nevyužívali jsme, nemůžeme posoudit 

možnost zpětné vazby kontroly, že dítě práci odevzdalo (např. informace na email) 

Posílat všechny úkoly v pondělí na celý týden a hotové úkoly odesilat v pátek  

nevím 

Vsechno dobre fungovalo 

Vzhledem k situaci myslíme, že to fungovalo dobře. Jedině byla škoda, že nebyly všechny předměty 
na classroomu takže se muselo hlídat více zdrojů kde byly úkoly zadávané (email, zprávy, classroom 
atd.) Nebylo vše na jednom místě to bylo trochu náročné sledovat všechny zdroje. 

Typ výuky či videi jako u učitelů paní Kadlecová, paní Kavková - OV či učitel Batty byla skvělá, takže 
podobný přístup i v jiných předmětech by byl skvělý. 

vše fungovalo 

Pouze jedno uložiště, kde by se čerpala výuka. A hlavně součástí Bakalářů by měl být přehled 
aktuálně probírané výuky. A to bych ocenila i mimo Covid. Jako rodič nemáme přehled co se 
aktuálně probírá. Kantoři z učebnic učí na přeskáčku nebo vůbec a k výuce používají oxeroxované 
listy. 

Fungovalo skvěle, chyběl pouze skutečný kontakt, možná nechat online i něco jako “přestávky”, aby 
si děti mohli i navzájem říci, jak se mají apod.. 

asi to "odfajknutí rodičů" - učitelé hodnocení průběžně(vypracoval v termínu, vypracoval po termínu, 
vypracoval po výzvě učitele, nevypracoval) a po týdnu hodnocení rodiče, že to vše viděl. 

Fungovalo dobře  

Fungovalo dobře  

Výborná byla výuková videa z Matematiky. Jako nevyhovující se ukázaly komentované prezentace 
(např Přírodověda).Odkaz na video z YouTube na dané téma byl mnohem přínosnější 

Určitě by pomohla větší systematičnost v zadávání práce a pravidelnost v on-line výuce. Ideálně, 
kdyby byl pevný (nebo alespoň včas avizovaný a předvídatelný) rozvrh online výuky, který by v 
případě odůvodněné absence žáka bylo možné shlédnout ze záznamu. 

Pomohlo by sjednotit způsob práce s tímto nástrojem ze strany vyučujících. 

Ideální by bylo využívat platformu pro zadávání úkolů s termíny odevzdání pro všechny předměty 

Výuka fungovala skvěle, práci usnadňovalo jasné a přehledné zadávání úkolů s požadovaným 
termínem dokončení. 

Pravidelnost úkolů  

Důležitá je již zmiňovaná zpětná vazba od učitele. 



Pro online výuku jsme používali aplikaci Zoom. Classroom jsme hodnotili v  dotazníku pro druhé dítě 
na druhém stupni. 

v základní výuce jsme google classroom nepoužívali (pouze na angličtinu) 

Skvělá byla okamžitá zpětná vazba - dítě odeslalo řešení, systém to vyhodnotil a okamžitě označil 
chybné odpovědi, někdy i se správným řešením (ČJ -Suková, částečně Fyzika-Kejhar). Bohužel v 
Matematice nebyla zpětná vazba žádná - ani automatické vyhodnocení, ani reakce vyučující. Dítě 
poctivě odevzdalo všechny dobrovolné domácí úkoly (až na ten první, protože vyučující neoznámila, 
že úkol zadala na Google Drive, takže dítě nestihlo deadline), leč od vyučující neobdrželo naprosto 
žádnou reakci. Pro dítě to bylo nesmírně demotivující: celý půlrok se poctivě snažilo vyřešit všechny 
zadané úkoly a vyučující se neobtěžovala s reakcí ani na jeden z nich. Takto se děti opravdu nic 
nenaučí !!!  

Vše bylo vyhovující 

Nic bychom neměnili 

Nic bychom neměnili 

Nemám zkušenost. 

Fungovala on-line výuka- s osobním kontaktem, v google clasroom bylo trosku matouci, kdyz nekdo 
zadaval ukoly do komentaru a ne primo ukolu 

Nepoužívali jsme. 

Nepracovali jsme s ní.  

Nepoužívali jsme. 

Naše výuka probíhala přes Zoom. Přes Classrom měli děti pouze zadanou práci na anj. Například 
komunikace přes Classrom s učitelem na anj nefungovala. 

Nevíme  

Nevíme  

Ještě neznám, nevím. 

Lepsi odpovedi o dodani, neni to dobre videt 

Nemáme zkušenost s Google Classroom 

Google Class. jsme využívaly pouze na Aj., takže nelze posoudit 

vypínání mikrofonu usnadňuje práci, zapnout by měl jen ten, kdo chce mluvit 

paní učitelka perfektně zvládala on-line výuku pomocí pracovních listů na každý den, práci s 
interaktivními dokumenty včetně pozdějšího propojení s interaktivní tabulí a přenosem ze třídy. 

na Classroom nefungovali všichni, něco bylo v mailu, něco na školních stránkách, někdy na sdíleném 
úložišti, někdy se zadání dublovalo na více místech 
Sjednotit postup všech učitelů je podle mne klíčové, také je škoda, že se nevyužilo pro komunikaci s 
rodiči prostředí Bakaláře - to znají všichni rodiče a mají tam přístup  

Bylo by vhodné, aby všichni od začátku používali jednu platformu. 

Více procvičování a nepovinných úkolů. Skvěle fungovaly videa, komunikace s učitelem přes 
soukromé komentáře 

Nic 

Nic 

Komunikace s paní uč. SUKOVOU na čj byla skvělá, ihned zpětná vazba, filmové čtvrtky, opravdu 
chválím.  

Více on-line výuky 

nemám připomínek 
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12. Kolik přímé online výuky týdně/denně považujete pro 
dítě v karanténě za zvládnutelné?



12. Kolik přímé online výuky týdně/denně považujete pro 
dítě v karanténě za zvládnutelné? 
 
POČET HOD. 
DENNĚ 

POČET 
RESPONDENTŮ 

POZNÁMKY 

1 HODINA  44 Jednu hodinu každý den jiný předmět 
2 HODINY 119 Přišlo by mi ideální 1-2 hodiny přímé on-line výuky 

denně doplněné o na google classroom sdílené 
předtočené hodiny, které je možné si pustit kdykoliv, 
na webu umístěné pracovní listy, případně odkazy 
na zajímavé dokumenty spojené s výukou. 
 
Myslím, že 2 hod denně bez problémů+ případné on 
line konzultace 

3 HODINY  74  
4 HODINY  57 4 hodiny denně + drobná samostatná domácí práce 

4 hodiny denně. (Ale objem příprav by byl pro 
učitele neúnosný) 

VÍCE NEŽ 4 
HODINY 

 25  

DLE STÁVAJÍCÍHO 
ROZVRHU 

  4 dle rozvrhu s přestávkami tak jako ve škole, ale bez 
nutnosti samostudia dětí tzn. bez nutnosti asistence 
rodičů 

NESPECIFIKOVÁNO   31 Dvakrát až třikrát týdně. Nevím, jestli zvládneme, 
aby oba kluci byli připojeni současně. 
,  
jsme schopni zvládnout pouze on-line výuku s 
asistentem v individuálním čase a nepravidelně. 
Vzhledem k tomu, že dítěti s on-line výukou musím 
dítěti neustále pomáhat a nemáme na starosti 
pouze jedno dítě + ve stejném čase musíme i 
pracovat 
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13. Jaký způsob hodnocení prací byl pro 
Vás a Vaše dítě přínosný?
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14. Co jste nejvíce postrádali při domácí výuce?



14. Co jste nejvíce postrádali při domácí výuce? 
  

POČET 
RESPONDENTŮ 

 
POZNÁMKY - výběr z odpovědí, které 
charakterizují zmiňovanou  oblast 
názorů rodičů 
 

KOLEKTIV KONTAKTY 
S KAMARÁDY 100 

Odloučení od běžného života, reality, 
zpětné vazby, spolužáků... 

PŘÍMÝ KONTAKT 
S UČITELEM  68 Osobní kontakt 😊. Role pedagoga je 

výjimečná a nedá se snadno zastoupit. 
Častější kontakt on-line by byl dobrý. 

ON LINE VÝUKA 
 30 Online výuku. Při práci 8 hodin denně 

na homeoffice není reálné plně 
asistovat u té spousty úkolů. Bylo to 
pro mě opravdu zničující (hlavně 
množství úkolů). Když začala online 
výuka, zlepšilo se to 

STRUKTURA 
JASNOST, ZPĚTNÁ VAZBA, 

KOORDINACE 

 46 Vzájemnou koordinaci učitelů - aby 
věděli, kolik kdo zadává práce, v jaký 
čas vyžaduje, aby se dítě učastnilo. 
Případně dohoda tak, aby online 
výuku nemělo v jeden čas více 
sourozenců, což je technicky 
neproveditelné. Vyřešilo se to 
menšími skupinami a případnou 
možností přeřazení do skupiny, která 
časově lépe vyhovuje. 

ČAS NA VLASTNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 
 30 Děti postrádaly kontakt s kolektivem a 

pevný denní řád, my rodiče jsme 
postrádali soukromí a čas a klid na 
vlastní práci. 

DISCIPLINA A MOTIVACE VL. D. 
  9 Disciplínu. Nebyli jsme schopni v 

domácím prostředí disciplíny 
dosáhnout. Jednak kvůli dětem, ale i 
proto, že to bylo náročné pro nás 
rodiče, neměli jsme vždy prostor nad 
dětmi stát. Proto přemýšlím nad 
možností, nějak každé dítě jednou za 
čas zhodnotit učitelem, aby 
nezapomínalo na autoritu. 



LEPŠÍ TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
  6 nedostatek počítačů v rodině, pokud 

pracovali rodiče i děti online 

NIC 
 18 Nic, bylo to skvělé. 

NEVÍM 
  6    

VŠECHNO 
  4   

JINÉ 
  6 Přímý dohled paní učitelky.;-) 

Pravděpodobně nám chybělo 
příslušné médium, tj. vlastní notebook 
dítěte, na kterém by mohlo v případě 
potřeby samostatně pracovat, 
zjišťovat si zadání úkolů, získávat 
zpětnou vazbu atp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



17. Něco dalšího, co byste nám rádi sdělili? 
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17. Něco dalšího, co byste nám rádi sdělili? 

Vážíme si více práce učitelů a uvědomujeme si důležitost školy:) Děkujeme  

Trn z paty nám vytrhla UčíTelka. Dítě si s ní opakovalo starou látku i učilo novou, rodiče museli 
fungovat po pracovní stránce.... 

Vím, že paní učitelka nemá k technice uplně dobrý vztah, ale pevně věřím, že vše zvládne.  

Paní učitelka Zajíčková zvládla online výuku na jedničku. Děkujeme ji za to. 

Bavili bych nas ze bych kazdy patek byla online vyuka ale jinak bych rad chodil do skoly. Dekuju 
moc. 

Přejeme hodně zdraví a sil v tomto období :) 

Výuka byla také náročná na požadavky skenovat a tisknout materiály. Naše rodina tiskárnu vlastní, 
jiné pak měly problémy. Dále množství techniky, když jsou doma 2 a více dětí a rodina má jen jedno 
PC. V rámci školy neexistoval jednotný přístup učitelů, online výuka probíhala pod různými programy, 
každý k tomu přistupoval jinak.  

Bylo to poprvé, ale bohužel asi ne naposled. Tak doufám, že příště to zvládneme líp my rodiče, 
učitelé i žáci.  

Veliké poděkování Andree Zajickove za uplynulý půlrok! Dělala to dětem pestré a zábavné, 
kombinovala způsoby výuky i motivovala k zábavě a pohybu. Opravdu moc děkujeme!  

Děti byly minulý rok v první třídě, domácí výuka byla pro ně i pro nás rodiče velice náročná, přinutit je 
doma pracovat, bylo velmi obtížné. 

Doufám, že k distanční výuce už nedojde a situace dovolí dětem chodit do školy 

1. Mrzí mě, že dětem byly zrušeny veškeré mimo školní akce a tím pádem je tato šaškárna ohledně 
covidu nadále podporována (i školou) 
2. Ráda bych, aby moje dítě trávilo online minimum svého životního času, 100% upřednostňuji práci 
s učebnicemi a pracovními sešity 

Držte se. Vyplnila jsem dotazník z hlediska nás rodičů, ale je jasne, že pro učitele to není lehčí. 

Ať se vám daří vše zvládnout s nadhledem a díky 

Idealni format za nas: Za dulezite a smysluplne povazuji pokracovani prevazne prace s ucebnici, 
sesitem ci pracovnimi listy (ve veku 2. tridy). Rozsirila bych to jen o pravidenou zpetnou vazbu ze 
strany ucitele (idealne pres odevzdavani fotografii vypracovaneho pres google classroom) - tedy aby 
8 lete dite travilo vetsinu prace mimo elektronicka zarizeni, ale zaroven bylo vyuzito nejakeho 
prostredi (nejlepe google classroom) k odevzdani prace a zpetne vazby diteti/rodicum. 

Držím palce vám i sobě, abychom si distanční výuky moc neužili :-) 

Držím vám/nám všem palce, ať se můžeme osobně setkávat a prožívat trojrozměrnou realitu. 

Náš syn je na škole nový, takže jsme plni očekávání, stejně jako on. Zatím je syn moc spokojený, 
nadšený z prostředí školy, nových předmětů i z třídního pana učitele. Určitě budeme moc rádi, když 
škola zohlední náročnost přechodu dítěte z jiné školy a všechny aspekty stresu, které to přináší - 
změna prostředí, kdy je pro něj vše nové, nutnost dojíždění z dálky, jiné požadavky učitelů a často i 
typu výuky (na 1. stupni měl skoro ve všech předmětech "Frauzovské" učebnice i přístup) a to vše v 
kombinaci s půlroční přestávkou normální kontaktní výuky. 

Dekujeme za zajem o zpetnou vazbu. Prosime o podporu ucitelu v online vyuce a kontaktu napr. 
pres skype se tridou 

Diky za zajem o zpetnou vazbu 

Ne. 

V první třídě nám docházka do školy velmi chyběla, snad to nyní dítě dožene 



Byli jsme naprosto spokojeni s tim jak probihala online vyuka!! 

Rodiče chodí do práce a s dítětem se učí babička, která na to nemá nervy a ani to neumí vysvětlit. 
Domácí výuku nepreferuji. 

Aby děti raději trávily učením více času někde venku pod střechou,než sezení u PC a sklouzávání na 
internet a se světem se bavit už jen přes klávesnici 

Děkujeme moc paní učitelce Lence. Jsme rádi, že dceru, resp. nás, první třídou provedla právě ona. 
Stýská se nám. 

Pochvala pro Karolinu Perichovou, ktera dobre zvladla vyuku online v dobre uzavrene skoly 

Doufám, že to zvládneme dlouho bez distanční výuce. 

Byli jsme velmi nespokojení s kvalitou distanční výuky, jak ji dělala pí uč. S………. Výuka online 
probíhala 2x týdně, často se během hodiny opakovalo to, co předtím vypracovávali jako dom. úkol (= 
nuda), hodina byla s celou třídou, takže ke slovu se člověk dostal 1-2x za hodinu.  
Také výuku angličtiny by bylo možné dělat lépe - posílat zpětnou vazbu, dělat hodiny online (nebyla 
ani jedna, a pokud děti něco potřebují, je to konverzace).  

Chtěla bych jen moc poděkovat. Myslím že pro paní učitelku to muselo být strašně náročné. A lepší 
on-line výuku takhle narychlo ani nešlo zařídit. Jsem přesvědčená, že děti nic nezameškaly.  

Moc bychom přáli naší paní učitelce (K. Peřichové), aby její práce během "korony" byla dobře 
ohodnocena. Udělala výuku tak pestrou a její reakce byly tak rychlé a povzbuzující, že si to rozhodně 
zaslouží. (A to nezmiňuju "drobnosti", jako např. že nám i zavolala, když jsme měli technický problém 
s připojením, a zjišťovala, zda se nám daří to vyřešit.)  

Díky za tento dotazník a snahu získat zpětnou vazbu. Myslím, že by zejména potřebovali podporu a 
oporu vyučující, aby v tom nebyli sami. 

U nás byla domácí výuka organizovaná skvelě. Velký palec 👍 paní učitelce která se opravdu snazila. 
Mě osobně moc pomohly online hovory přes které probíhala výuka. Děti byly rozděleny do mensich 
skupinek tak to šlo.  

Úkoly z výchov a drobné experimenty děti bavily, ale v objemu práce se třemi dětmi už na ně 
nezbývalo mnoho sil. Je fajn když jsou - ale dobrovolné. 

Skype není vhodná platforma pro výuku.  

Jste skvělí, děkuji za Vaši práci.  

On-line výuka by měla přesně kopírovat výuku ve škole (rozvrh, výklad, zadání DÚ) pro všechny 
žáky, zejména ČJ, AJ, M (Hejného metodu rodiče nedokáží doučovat). Vyjma výchov, které si 
odsuplují rodiče sami, není důvod k omezení rozsahu výuky. Kopírování výuky ve škole on-line 
výukou je pro děti prospěšné a navozuje pocit obvyklých školních povinností. Tím by i zapojení 
rodičů po práci bylo podobné jako v době běžné výuky ve škole.  
5. ročník završuje první stupeň, proto vnímáme jako důležité nesnižovat objem výuky a plnit 
vzdělávací plány. 

Děkujeme, že naše dcera může navštěvovat vaši školu. 

K bodu 15 (drobné zábavné úkoly) - čím více takových úkolů, tím lépe. 

chtela bych podekovat za snahu vsech ucitelu nejak tu nestandardni situaci vyresit a deti-byt na 
dalku-neco naucit...,a doufam,ze uz se to nebude opakovat:) 

diky vsem za jejich snahu o uceni na dalku i za podporu a pochopeni(napr.v prip.technickych potizi 
po prejezdu na chalupu nebo pri zmatcich v predavani inf.,kdyz nektere chodily na mail 
rodicu,nektere na detsky apod.:) 

Uvítala bych, kdyby měli žáci školení k google classroom (nejen rodiče). Ze zpětné vazby od 
studentů vím, že většině vyhovovalo zadání práce na týden (s rozpisem jednotlivých hodin) - že si 
mohli práci rozvrhnout. Jde však o studenty osmiletého gymnázia a učím tam jen 1 předmět - tak 
nevím, jak by se tento způsob osvědčil u prvního stupně ZŠ. 

brát i možnosti, že ne všechny rodiny mají dostatek PC, mám tři děti... 

Pomohlo by, kdyby při karanténní on-line výuce učitel novou látku lépe vysvětlil. Často se stávalo, ze 
se dcera snažila úkoly splnit, ale s novou látkou si nevěděla vždy rady. 



Děkuji za Vaši práci během distančního výuky. 

Děkuji za Vaši práci během distančního výuky. 

Snad jen že nám všem držím palce! 

Uvítali bychom zadávání domácích úkolů přes Google Classroom i mimo období distanční výuky. 

Zábavné úkoly z fyziky byly fajn! 

Byla bych ráda, pokud by se nějakým způsobem zajistila výuka i pro děti v karanténě, s ohledem na 
rozšíření covid na Praze 6 je to aktuální téma. Dále bych ocenila, pokud by vedení školy kontrolovalo 
v případě distanční výuky kvalitu vzdělávání a přístup učitele v jednotlivých třídách. A nespolehlo se 
pouze na report učitele. 

ještě více nadhledu a zvážení, co je opravdu důležité, děkujeme za zvládnutí a přejeme hodně 
zdraví, sil a pevných nervů 

Moc děkujeme za kvalitní výuku z domova! V porovnání s jinými školami jste nepochybně obstáli na 
výbornou. 

Hlavně ať se škola nezavře a výuka probíhá standardním způsobem 

Chci vyzdvihnout práci všech pedagogů, kteří s dětmi pracovali a nevzdali to. Vážíme si toho. 

Nic 

Doufáme, že se situace s distanční výukou již nebude opakovat, jinak dítě odejde do života 
nevzděláno nebo rodiče skončí na psychiatrii, popřípadě oboje. 

Nechceme karanténu ! 

Držím palce, aby se nic podobného neopakovalo.  

Vím, že situace nebyla a není jednoduchá, ale pokud opět dojde k domácímu vyučování, prosím 
zaměřit výuku na přijímací zkoušky na střední školy - materiály - on-line hodiny. 

Chtěla bych ocenit paní učitelku Zajíčkovou a tímto jí velice poděkovat. Jak za výuku v karanténě, tak 
za prezenční červnovou výuku. Viki to považuje za nejhezčí školní měsíc, který zažila ( i přes 
neveselé okolnosti).  

děkuji škole i třídní učitelce  

nešťastné bylo zadávat úkoly k odevzdání v pátek odpoledne/ večer a z více předmětů ve stejnou 
dobu 

je potřeba si uvědomit, že mnoho učitelů žádnou online výuku v době karantény nevyužilo, výuka 
probíhala tak, že učitelé jednou týdně poslali zadání (stránky v učebnicích a pracovních sešitech, 
které mají rodiče s dětmi zpracovat), někteří ani neposkytovali zpětnou vazbu..  

Děkuji třídní učitelce Simoně za maximální nasazení!! 

Děkujeme, že na nás - rodiče i děti - myslíte a za snahu (i skutky) dělat věci líp. Protože jich děláte 
líp. Držíme nám všem palce. #spolutozvladneme :) 

Velmi doufám, že na distanční výuku již znovu nedojde. 

Dcera je extrémně pohybově založena, má motorický neklid, padá ji pero, ona sama padá že židle, 
stále dělá hvězdy, mosty, stojky, atd. Samostatná je velice okrajově, pouze pár minut. Nesoustredi 
se. Výuka doma pro mne jako samotnou matku (otec pracuje v zahraničí) znamenala téměř 
nevykonávat vlastní zaměstnání. Musely se často dělat pauzy a učení se roztahlo v podstatě do 
celého dne. A mezitím jsem vařila. Jestli tato situace nastane opět, opravdu bych ocenila, kdyby 
dětem každý den někdo zadával učení a zároveň nějakým způsobem hodnotil odevzdanou práci. 
Věřím, že potom se dcera bude snažit úkoly splnit. A vše zvládneme při zachování psychického 
zdraví.  

Děkujeme za pozitivní energii učitelů během karantény. 

k otazce c. 15 bych rada dodala, ze takove veci jsme delali spontanne sami bez skoly, naopak 
"zabavne a dobrovolne" ukoly ze skoly moc vitany nebyly s ohledem na soubeh s home officem 
rodicu, domaci vyvarovnou atd. 



pevně doufám, že distanční výuka nebude třeba 

Doufám, že nic takového nebudeme řešit 

Velké díky Vám všem a hlavně pevné zdraví  

Jen držet palce nám všem, aby taková situace jakou jsme zažili již nenastala, protože to bylo 
náročné období pro nás všechny. 

Přejeme pevné nervy, doufáme, že k on-line výuce nedojde, dětem chyběl kolektiv přátel. 

Nejraději bych byla, kdyby se výuka co nejvíc blížila normálnímu vyučování, tedy online hodiny. Syn 
chodí na jinou školu a denně měli 3-4 vyučovací hodiny online, kde spolu komunikovala celá třída 
(telekonferenční systém), k tomu domácí úkoly a připadalo mi to nejefektivnější. 
Každopádně chci moc poděkovat učitelům za snahu situaci zvládnout, a paní učitelce třídní za 
skvělou komunikaci s dětmi i rodiči v rámci tehdejších možností.  

uvítala bych možnost individuálního opakování/doučování v rámci školy (při prezenční i případné 
distanční výuce), dle Plánu pedagogické intervence 

V deváté třídě bych velice ocenila přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a češtiny. 

V prubehu distancniho studia se zkratka pedagogicky sbor rozdelil na dve casti. Aktivni kantori, kteri 
skvele zajistili online vyuku a pak cast, ktera temer vubec nefungovala. Zadavala strnule nesmyslne 
ukoly pres web skoly. Navic casto bez zpetne odezvy... A urcite chybela nejaka debata mezi kantory. 
Hlavne v zacatcich, kdy vsichni doslova blaznili a deti byly zavalene nesmyslnym objemem prace. 

Distanční výuka byla perfektně připravená a v situaci, která byla místy až depresivní, nás dokázala 
rozesmát a zabavit. Děkujeme. 

Díky za vše 

Pokud to bude jen trochu možné, uvítáme klasickou prezenční výuku. 

Přeji hlavně zdraví všem a nezavřít školy :) 

Velmi oceňuji práci paní učitelky Kubelkové, která citlivě vedla výuku i procvičování učiva s ohledem 
na domácí výuku a nutnost rodičů se věnovat i jiným činnostem než učení dětí. Děti nebyly 
přetěžované a byl i prostor k procvičování učiva více do hloubky, pokud byl čas a chuť. Zábavné 
úkoly ano, ale pokud je zvládnuta běžná látka. 

Díky za vše 

Jste bezva škola, toto těžké období jsme zvládli skvěle, i díky tomu, že ze školy nebyl vyvíjen žádný 
tlak. Děkuji za to. 

Naši školu jsme si vybrali a jsme za ni rádi. Nastalá schizoidní situace nás netěší a chápu nelehkou 
situaci. Na druhou stranu je pro nás absolutní prioritou zdraví, bezpečnost, a především dobrý 
psychický vývoj potomka. Proto uděláme vše, co budeme jako rodiče považovat za nutné, abychom 
těchto priorit mohli dostát. Děkuji, neanonymní Jakub Jelínek 

Využívat jednotné možnosti IT nástrojů běžně (ne jen v krizi), aby s nimi děti i rodiče uměli zacházet 
a mohli je využívat třeba i v případě krátkodobé nemoci. Zveřejňovat plánované učivo a dění ve škole 
průběžně. 

Co je potřeba při založení, jaké přístupové údaje apod., s Google Classroom jsme zatím nepracovali, 
rádi bychom se seznámili raději co nejdříve. Děkuji 

Vážíme si odvedené práce, jsme si vědomi toho, že situace byla nová a nečekaná. 

Ne 

Ne 

Diky, ze i prez tu nestastnou dobu fungujete, preju at to vydrzi nedistacne co nejdele. 

velké poděkování pan učitelce i celé škole 

Doporučoval bych si si udělat obrázek kolik děti má ve škole svoje sourozence a tomu se přizůsobil. 
Je možné, že více dětných rodin je více a pokud je naplánovaná distační výuka jako plnodnoitná 



náhražka výuky školní, tak při třech dětech to není reálné vše doma stihnout - zvlášť, když i rodiče 
musí pracovat. 

Poděkování patří učitelům za snahu, práci a nasazení v době nouzového stavu. Bylo to náročné 
nejen pro žáky a jejich rodiče:-), ale především pro učitele. Děkujeme! 

V této třídě se zadání omezilo na cca 2 řádky z každého předmětu. On-line výuka či individuální 
konzultace neprobíhaly vůbec. Zpětná vazba byla nulová. Paní učitelka v podstatě nebyla. 

Prosím přimlouvám se za zachování aspoň nějaké výuky. Při osmihodinové pracovní době to z naší 
strany nejde zvládnout.  

Děkuji!! A prosím vydržte učit normálně, jak jen to bude možné! Děkuji!  

Držíme palce, ať se žádná karanténa zavádět nemusí. Přejeme chladnou hlavu a co nejméně paniky 
z mediálně nafouknutých problémů. 

Hodně sil všem:-) 

výuku bych považovala ze nedostačující, pondělí a pátek nemělo dítě co dělat, má veliké mezery v 
matematice i ČJ, odrazem byly přijímací zkoušky na gymnázium. 

Budu doufat, že tato situace již nenastane nebo mě odvezou na psychiatrii 

Nemáte to jednoduché. Ani my. Držíme palce! 

že si moc cením toho jak Petra Šubrtová má chuť na některými věcmi přemýšlet, není to 
automatismus 

Díky  

Doufám, že výuka bude probíhat ve škole a ne doma... Pokud bude opětovně zavedena výuka z 
domova, tak bych byl rád, aby úkoly a požadavky na žáky byly kladeny v rámci jednoho systému 
např. Classroomu pro ucelený přehled a výuka probíhala on-line dle možností školy. 

Už žiadnu karanténu prosím 😉 

Děkujeme za vynaložené úsilí hlavně paní učitelce Petře Šubrtové :-)  

Už žiadnu karanténu prosím 😉 

Aby bylo, pokud, distanční výuky co nejméně. Považuji to, jako krajní řešeni. 

Petra byla skvělá celou dobu! 

Že jste všichni skvělí a Petra i Kája se snažily, jak jen mohly a já si toho velmi cením. 
Pozn.: K otázce č. 15: ANO, ale na bázi dobrovolnosti. 

Doufáme, že už další karanténa nebude:) 

Ne, děkuji za optání  

Navrhuji věnovat on-line čas i komunikaci se spolužáky- třídní on-line "kruh", např. na začátku 
vyučování 

Podle nás byla online vyuka zvladnuta výborně 

Už žádnou domácí výuku. 

Ne. Děkuji všem učitelům za snahu a trpělivost, neměli to jednoduché.  

S domácí výukou a tím vším s manželem v celku nemáme problém. Ale pro nás to bylo dost 
náročné! Oba jsme chodili při tom do práce, zajistit potřebné věci k normálnímu chodu rodiny a ještě 
se učit s dcerou o věcech co ani moc nevíme a suplovat ucitele. Celý tento balíček byl dost náročný. 
Nedělali jsme s dcerou dobrovolné úkoly (a dokonce ani ty kteří tam vkládáli jiní řidiče) protože už na 
to vše nebyla kapacita. Nemáme PC ani tiskárnu. Jen tablet na běžné používání. Dětem moc 
nepucujeme. Vím že je to v dnešní době normální ale my raději jdeme ven než dětem dávat tablet. 
Vážím si toho co Petra Š. Pro nase děti dělá, je k nezaplacení! Ale my ji nemůžeme nikdy nahradit. 
Zvládli jsme nějak čj a matematiku. Víc bohužel ne... Moc sem děkujeme jak se snažíte nám nějak 
pomoc, snad to bude pro nás vsechny teď nějak lepší. Opatrujte se všichni!  

Děkujeme, že jste pro udržení vzdělávání dětí dělali maximum. 



Doufáme, že naše dítě bude moci nadále chodit do školy prezenčně 

Děkujeme za snahu a vynaložené úsilí, "naše" paní učitelka zvládla nenadálou náročnou situaci 
výborně.  

prosim nechte skoly otevrene, zadna distancni vyuka nemuze nahradit navstevu skoly, dle finsko-
svedske studie nema uzavitani skol zadny vyznam na sireni koronaviru (viz clanek v Echo24 ze dne 
7.9.) 

Neadekvatne pretezovane bylo moje dite pri vyuce anglictiny 

Pokud je to možné zpřístupnit, resp.nasdílet s rodiči přístup k různým metodikám zadání a výuky pro 
učitele, např.u Hejného metody -sdílený přístup do h-edu, atp. 

naše paní učitelka zvládla naprosto perfektně online výuku v karanténě 

Děkuji paní učitelce Julii Kohout Kašparovské za to, jak rychle začala vyučovat online a jak měla 
hodiny připravené. Markétka nejradši vzpomíná na žabí závody. 

Distanční výuka formou zadávání prací přes Google Classroom není distanční výukou ve smyslu 
výuky. Slouží k přehledné evidence zadávání a odevzdávání úkolů. Děti potřebují osobní kontakt s 
vyučujícím přes online hodiny, kontakt se spolužáky, jinak mají rozhozený režim a sklony i špatné 
náladě, nechce se jim nic... Vedle online výuky by pomohly i online třídnické hodiny. My rodiče vedle 
práce, vaření atp - vše v karanténě v jednom malém bytě, nemáme moc možností jak je pozitivně 
motivovat k práci do školy, když jsou od všeho odříznutí. 

Distanční výuka formou zadávání prací přes Google Classroom není distanční výukou ve smyslu 
výuky. Slouží k přehledné evidence zadávání a odevzdávání úkolů. Děti potřebují osobní kontakt s 
vyučujícím přes online hodiny, kontakt se spolužáky, jinak mají rozhozený režim a sklony i špatné 
náladě, nechce se jim nic... Vedle online výuky by pomohly i online třídnické hodiny. My rodiče vedle 
práce, vaření atp - vše v karanténě v jednom malém bytě, nemáme moc možností jak je pozitivně 
motivovat k práci do školy, když jsou od všeho odříznutí. 

Distanční výuka formou zadávání prací přes Google Classroom není distanční výukou ve smyslu 
výuky. Slouží k přehledné evidence zadávání a odevzdávání úkolů. Děti potřebují osobní kontakt s 
vyučujícím přes online hodiny, kontakt se spolužáky, jinak mají rozhozený režim a sklony i špatné 
náladě, nechce se jim nic... Vedle online výuky by pomohly i online třídnické hodiny. My rodiče vedle 
práce, vaření atp - vše v karanténě v jednom malém bytě, nemáme moc možností jak je pozitivně 
motivovat k práci do školy, když jsou od všeho odříznutí. 
 
Velmi si cením přístupu školy po uvolnění karantény, že 9. třídě těsně před přijímacíma zkouškama 
dali pevný rozvrh s denní přípravou z M a Čj a Aj. Sami bychom doma nezvládli během karantény tak 
intenzivní přípravu. Všem vyučujícím moc díky a díky vedení, že to takto intenzivně nastavilo.  

Chápu, že distanční výuka je pro všechny složitá a v podmínkách našeho školství ne vždy snadno 
realizovatelná. Současně bych chtěl ocenit všechny učitele za jejich práci s dětmi v minulém 
obtížném školním roce, kde si každý hledal svůj způsob, jak s distanční výukou naložit a v první vlně 
se jim to více méně dařilo. Díky Vám všem!!!  
Přesto mám za to, že při další potřebě zavést formu distanční výuky nebude možné setrvat pouze na 
předchozích formách výuky jako bylo zadávání úkolů prostřednictvím písemných materiálů, odkazů 
na učebnice atd., ale myslím, že bude nutné rozvíjet formy, které nastartovali již někteří učitelé ve 
formě výukových videí a dalších názornějších forem a propojit tyto formy s plánovanou on-line 
výukou. Uvědomuji si, že ne všechny děti asi mají přístup k potřebné technice, ale podle počtu 
takových dětí by to asi u nich šlo řešit náhradním způsobem, aby další, kteří tuto možnost mají, 
mohly tuto interaktivní formu využívat, neboť si myslím, že má zásadní vliv i na motivaci žáků. Při 
zavedení povinné i distanční školní docházky totiž z mého pohledu nejde jen o povinnost dětí se této 
docházky zúčastnit, ale jde i o tomu odpovídající povinnost škol poskytnout dětem takovou formu 
výuky, která jim poskytne odpovídající vzdělání. Bez širšího využití on-line výuky to ale podle mého 
názoru není možné.  

Je pro nás důležitý co největší nejtěsnější nejbližší kontakt dítěte s naší skvělou paní učitelkou a 
doufám že to půjde... 

ne 

ne 



děkuji za zájem o naše postřehy, názory a pocity 

Dítě zásadně potřebuje osobní setkávání se spolužáky a učitelkou, jsem zcela proti distanční výuce 

Dcera byla doma nešťastná, chyběla ji učitelka a spolužáci, doma panovala převážně špatná 
atmosféra, byli jsme v tíživé finanční situací, protože jsem nemohla pracovat. S pokračováním 
distanční nesouhlasím 

Oceňujeme Vaši snahu postavit se v současné nelehké době k problémům čelem. 

Děkujeme za spolupráci a přejeme vám i nám, abychom tip příště zvládali zas o kousek lépe! 

pokud by bylo nutné distanční vzdělávání, ocenili bychom úkoly pro výtvarnou třídu a zpětnou vazbu 
alespoń krátkou. 

Myslím, že vzhledem k tomu, že bydlíme u Stromovky nebylo by počítání stromů zrovna nejsnazší 
úkol. Ale rozumím, že přesně těmito úkoly chcete děti vyhnat do přírody. Zrovna v případě výtvarné 
třídy by bylo fajn, nechat je nějaké věci z přírody kreslit: strom, vodu, listy. 
Zdá se mi, že je bezpodmínečně nutné, aby se pedagogové domluvili, kolik práce na děti kdo který 
den vrhne. Chápu, že je to komplikované. Nemůžete třeba přidělit dny k předmětům? První zadání ze 
zeměpisu zabralo 4 hodiny. 

Já osobně bych neměla nic ani pro případné preventivní uzavření školy - většina předmětů by byla 
možná vést online (vysvětlení látky) + zadávání úkolů/samostatných prací, ale pak by bylo dobré 
(samozřejmě pokud by to šlo) navštěvovat školu alespoň 1 týdně - pro zachování předmětů, které 
online nejdou - jako je výtvarná výchova (u výtvarných tříd) a střídání předmětů, kde je potřeba 
znázornění - pokusy fyzika, geometrie...  

veliká spokojenost s paní učitelkou Sukovou 

jsme rádi, že se děti mohou chodit učit ven, kde nemusí řešit roušky atd. klidně bychom uvítali více 
hodin venku, uvítali bychom též půlené hodiny, kdy by v hodině bylo méně žáků a učitel měl víc 
prostoru věnovat se žákům jednotlivě. 

Děkujeme učitelům a škole za vzájemnou spolupráci a komunikaci. 

Děkujeme učitelům a škole za vzájemnou spolupráci a komunikaci. 

Děkujeme za pomoc. 

Nemám pocit, že tento dotazník byl postaven tak, aby mi umožnil dobře reflektovat naši situaci - 
hluboký problém s motivací k jiné formě výuky u dítěte, které je sociálně ostýchavé, nesnáší i 
fotografování a natáčení (natož, aby skypovalo) a konzervativní... i když se třídní občas velmi 
užitečně pokusila o individuální přístup, neměla na to dostatečnou kapacitu... Jaká je vaše strategie 
podpory pro děti, kterým to opravdu nevyhovuje? Jaká je vaše strategie podpory pro děti, kteří 
nemají potřebné rodinné zázemí? Jak podpořit ty, kteří to nejvíce potřebují? 
 
Co nakonec dobře zafungovalo bylo, když jsme s některými dalšími rodiči začali organizovat vlastní 
lesní školu... Velmi nás to inspirovalo k opt-outu z oficiálního proudu vzdělávání. 

Učitelé nebyli jednotní v zadávání úkolů 

Děkujeme! Velice si vážíme snahy o co nejlepší zajištění výuky a podporu dětí i rodičů. Tato situace 
je velkou zkouškou a my vám všem držíme palce za dobré zdraví, veselou mysl a chuť do další 

práce. 👍🏻😊 

S distanční výukou v této třídě jsem byla velmi nespokojena. Očekávala jsem , že se bude paní 
učitelka trochu více věnovat a dodá alespoň trochu kreativní materiály. Když 10. 6. přišel pracovní list 
"jarní květiny" neměla jsem sílu ani chuť syna přesvědovat, aby se mu věnoval. Syn hodně přišel o 
motivaci. Naopak se mi velmi osvědčilo nenásilné vyučování verbální formou, když mi například na 
zahradě určoval slovní druhy v náhodně vyslovených větách. Líbilo se mu, že to nebyla tak úplně 
škola, že se nesedí u stolu a nepíše. Zadané úkoly pak syn plnil velmi úspěšně a rychle, což ho 
motivovalo. Na procvičování násobilky jsme použili deskovou hru, kde hráč využívá jednoduché 
násobení, aby zvolil co nejlepší strategii.  

Myslím, že pedagog věnoval přípravě výuky maximum. Snažil se o pestrost, udržení kontaktu v 
kolektivu, byla možnost individuálních konzultací, zároveň se výuka opravdu posouvala - nešlo jen o 



udržovací režim. Nemohu nic vytknout, možná bych spíš zmínila obavu, aby se paní učitelka 
nezhroutila z přepracování. 

Že děkujeme Káje Peřichové a jsme rádi, že ji máme! 

Byla bych uvítala na druhém stupni koordinátora, který by věděl kolik učiva, který učitel zadává a 
který by komunikoval i s rodičem.  
Nikoho nezajímalo, jaké vybavení máme v rodině k dispozici. 
Každý zadával přes něco platformu. 
Stále jsem něco fotila a nebo musela něco skenovat. Nakonec dcera alespoň vše posílala stylem, že 
úkoly fotila telefonem a přímo posílala jako přílohu v mailu. 
Ráda bych poděkovala asistence pedagoga a také angličtinářce, která se jako jediná poprala s online 
výukou.  
Bohužel se obávám, že někteří učitelé na online výuku nepřistoupili, protože nechtěli, aby rodiče 
online nahlédli do výuky... 
Proč škola nesebrala zpětnou vazbu od dětí??? Ptal se jich někdo co vyhovovalo jim??? 
Celkově chápu, že to pro nikoho nebyla jednoduchá situace, která přinesla mnoho zkušeností. Bylo 
by škoda tyto příležitosti nevyužít do budoucna... 

určitě musím naší p.učitelku pochválit, i když mi ne všechno vyhovovalo, snažila se a od prvního 
okamžiku s námi komunikovala. To je nejdůležitější 

děkuji :) 

Moc bych chtěla ocenit paní učitelku Zajíčkovou za její spolupráci, aktivitu a snahu. Bohužel naopak 
výuka dcery na 2. stupni měla velké mezery, zejména v komunikaci ....  

Dobrá práce 

Děkujeme učitelům z druhého stupně, za to, že flexibilně přešli na výuku přes googleclassroom a tím 
ulehčili rodičům ve stresové situaci. 

S pojetím distanční výuky v tomto případě jsem byla velmi nespokojena. Ačkoliv jsme se s manželem 
snažili dítě vzdělávat, v rámci zaměstnání není možné plnohodnotně vykonávat práci učitelky. Je mi 
líto, že škola nenastavila pro pedagogy nějaká jednotná pravidla, jak bude vzdělávání vypadat, 
protože dle informací od jiných rodičů se vzdělávání v jednotlivých třídách velmi lišilo.  

Učitelé nebyli jednotní v zadávání úkolů 

držte se, klobouk dolu 🙏❤️ 

Uvítali bychom , kdyby byly nové úkoly zadávány v předem určených časech (dnech) , aby 
nedocházelo k tomu, že dítě zadanou práci včas neobjeví, nebo přehlédne. Také bychom přivítali 
častější zadávání známek do bakaláře, abychom měli průběžně přehled o tom, co se daří a co ne. 

děkujeme za vše, co pro děti děláte 

Při uzavírání známek v červnu se teprve začalo řešit, že dcera neměla odevzdáno dostatek prací ke 
klasifikaci (i když většinu vypracovanou měla, ale buď je odeslala na špatnou e-mailovou adresu 
nebo je zapomněla odeslat). Chyběla mi průběžná včasná kontrola a větší apel ze strany (některých) 
učitelů, tím by se usnadnila práce rodičům. Nechci hodnotit, chápu, že situace byla složitá úplně pro 
všechny, jen bych dala ráda při této příležitosti zpětnou vazbu. 

Děkujeme! 

Dítěti na prvním stupni nestačí vyplňovat pouze vytištěné pracovní listy a některé z nich odesílat 
zpět. Jeden telefonát s paní učitelkou (čtení do telefonu) byl osvěžující.  

Děkujeme učitelům za trpělivost a pochopení 

Děkujeme za Vaši snahu.  

Myslím si, že by se škola při online výuce měla soustředit hlavně na matematiku a jazyky, postrádala 
jsem výuku cizích jazyků, což je skoro nejdůležitější.  

Myslím si, že by se škola při online výuce měla soustředit hlavně na matematiku a jazyky, postrádala 
jsem výuku cizích jazyků, což je skoro nejdůležitější.  

Napadá mě forma on-line výuky, kdy by se třeba dvacet minut "společně" věnovali on-line nějaké 
látce/tématu (možno i třeba v polovičních skupinkách, aby to nebyl úplný šrumec) a pak by z toho 



děti dostaly zadané úkoly, které by si mohly vypracovat v mezičase, kdy bude mít "výuku" druhá 
půlka skupiny. Pak by byla pro všechny přestávka, případně by druhá půlka pracovala na zadaných 
úkolech a pak měla přestávku, a jel by se obdobně jiný předmět. Na konci by se úkoly uložily paní 
učitelce ke kontrole.  
Možná by nebylo od věci třeba dostávat nějaké týdenní/14ti denní miniprojektíky - klidně v malých 
skupinkách, to mohou děti řešit, pokud mají k dispozici tablet, chytrý telefon nebo PC bez paní 
učitelky a v podstatě i bez rodičů, ke konci týdne by za technické pomoci někoho z rodičů mohli dát 
udělané dohromady (poskládat zaslané fotky výtvorů do formy jakéhosi posteru). Syn hrál se 
spolužáky přes whats app prší, lodě a i jiné hry a šlo to. Dokážu si představit, že by třeba měli za 
úkol vyrobit něco ke vzniku Československa, k vesmíru, zemi, lesu, oblíbené knížce (obecně by paní 
učitelka mohla zadat jednu knihu, kterou by třeba děti i za pomoci rodičů přečetli a pak by k tomu 
mohli něco takto společně udělat). Asi by to vyžadovalo alespoň z počátku asistenci jednoho 
dospěláka na skupinku, který by to "moderoval", když si budou "rozdávat" úkoly, co by kdo mohl a 
měl udělat. Nicméně si myslím, že většina rodičů bude se svými dětmi tak jako tak v tomto krajním 
případě doma a asi se jde v těch malých skupinkách domluvit, který rodič by byl tím "moderátorem" 
pro daný projektík. 
Omlouvám se za délku příspěvku, jen tak přemýšlím, co by nás bývalo bylo zabavilo a obohatilo 
během karantény. Syn nejvíce postrádal kontakt se spolužáky, proto si myslím, že nějaké on-line 
hodiny či projektíky, kde se uvidí a mohou se mezi sebou dohadovat co kdo, jak udělá, nemusí být 
vůbec od věci. Nakonec to může být i docela legrace jak pro děti, tak i pro toho moderujícího rodiče :-
) 

Pevné zdraví a klidné nervy všem :-) 

Přeji všem aby tato situace pominula a děti i učitelé se mohli setkávat v tváři v tvář každý den. 

Ač velmi nerada, ale v době karantény jsem byla překvapená neaktivitou, spíše nekomunikací Mgr 
Kejhara. Zadané úkoly, např. z němčiny byly velmi podivné.  

Pokud nastane distanční forma výuky více video výuky než samostatného samostudia. 

výuky angličtiny bylo opravdu poskrovnu, žádné on-line hodiny aj 

Karolína Peřichová je excelentní paní učitelka. O to více nás zklamala úroveň distanční výuky 
ostatních pedagogů, s kterou jsme se setkali 

Sjednocení úložiště, zavedení přehledu výuky, na jiných školách již funguje. Propracování online 
hodin. 

1. Když už mají děti dělat referáty a prezentace, což je časově poměrně náročné, bylo by prima, 
kdyby nemizely v propadlišti dějin. Učitelé by je mohli umístit někam na web a dále s nimi pracovat. 
Když dítě zpracuje téma starořecké divadlo, mohlo by si přečíst práci spolužáka na téma 
architektura, věda, sport. Zároveň by mohly děti pro spolužáky vytvořit otázky k těmto tématům. Děti 
by se naučily více a mohly by se podílet i na hodnocení.  
2. Pokud učitel Čj zadává z mluvnice pouze odkazy na webové stránky s automatickou opravou, 
nemůže mít přehled, co kdo udělat a jak se zlepšil. 
3. Pracovat s učebnicí je důležité a užitečné, nicméně v některých předmětech se objevovalo 
pravidelné zadání: přečtěte si kapitolu a vypracujete otázky pod nimi, to je nuda. 
4. Paní učitelka Richter - matematika - super videa a zpětná vazba 
5. Paní učitelka Křiváčková - skvělá práce při hodinách online - velmi vstřícné jednání 
6. Malovat pastelkou na kámen nejde, pokud nevlastníte speciální pastelky! 

Držíme palce :) 

děkuji  

Zvládli jste to moc skvěle. Děkuji za vaši práci. I tento dotazník je super. 

Ne 

Ne 

Moc děkujeme vedení školy za nasazení, se kterým celou situaci zvládlo a zvládá dál! 

Děkujeme! 



Bylo to šílené. 

Viz dopis paní ředitelce z 3.9 ohledně distanční výuky a Google classroom. 

Líbilo se nám, že paní učitelka Julie Kohout-Kašparovská zvládla přechod na on-line výuku rychle a 
výborně. Měli jsme pocit, že se soustředila na důležité předměty a zbytečně děti nepřetěžovala. Také 
bychom rádi pochválili studentky, které paní učitelce ze začátku pomáhaly.  

Vyučují Matematiky prý na začátku tohoto školního roku oznámila žákům, že z témat, "probraných" 
během distanční výuky, nebude nic opakovat. Vzhledem k tomu, jak v tomto předmětu distanční 
výuka probíhala (viz výše), to považujeme za šokující bezohlednost. 

Pro nas bylo idealni , kdyz jsme dostali zadani k praci z ucebnice. Sedet u pocitace na clasroomu se 
mi nelibi. Syn nema vlastni comp a ja pracuji z domova...takze je komplikovane se stridat. Prislo by 
mi idealni dostat v patek zadani na dalsi tyden, ze vsech predmetu a treba v patek mit ve skole 
konzultacni hodiny, kdy by se zaci dostavili ke kontrole zadane prace.Pripadne formou kratkych testu 
by se proverily nabyte znalosti. 

Hodnotit žáka, dle dosažených výsledků 

Ne 

Raději školní výuku. 

Držíme palce :) 

S online výukou jsme byli moc spokojení. Začala brzy po vyhlášení karantény a zvolená forma dobře 
fungovala. P.učitelka byla velmi vstřícná a snažila se nám v příp.potřeby vyhovět.  

Ne 

Zažili jsem distanční výuku prvního i druhého stupně. Musím konstatovat, že tam byl značný rozdíl. 
Na druhém stupni nebyla vůbec nabídnuta online výuka, vše se pouze zadávalo, v lepším případě 
chodili předtočená videa, nebo odkazy na videa. 
Na druhém stupni také vázla komunikace. Někteří učitelé alespoň komunikovali s žáky, ale se mnou 
jako rodičem minimálně. 
Nikdo si nezjišťoval technické možnosti rodiny. Každý učitel používal jiné nástroje, vyžadoval posílání 
a vkládání přes něco jiného. 

Školení GC ve více termínech.. 

Školení GC ve více termínech.. 

Děti stejně jako dospělí potřebují režim. V karanténě jsme sice byli více spolu, ale paradoxně děti 
měly pocit, že se jim nevěnujeme, protože jsme museli pracovat, řešit školu, vařit a na hry už prostě 
nezbyl čas. Bylo to frustrující. Děti školu potřebují a já naprosto nesouhlasím se zavíráním škol, 
pokud k tomu nebude opravdu závažný důvod... co např jeden učitel nebo žák v karanténě opravdu 
není. 

Ne 

V 5.A. byla dokonale zvládnutá výuka od samého začátku. Omlouvám se za zpoždění s dotazníkem!  

úkoly z výchov a pod by byly fajn nepovinnou formou, děti jsou celkem aktivní ve vymýšlení vlastních 
projektů, na které nemají mnoho času 

děkuji za vytvoření tohoto dotazníku, věřím, že nám jeho výstupy všem pomohou  

způsob vyučování u paní učitelky Sukové byl pro děti nejpřínosnější 

Všem učitelům vzdávám velké díky!!!  

Hodně štěstí a omlouvám se za pozdější zpětnou vazbu 

Nebylo zřejmé, na základê jakých kritérií bylo dītě znàmkováno na vysvědčenî 

Poděkování 

 
 



Vážení rodiče, 

           

                  děkujeme za Vaše názory, připomínky a poděkování. Prožíváme společně opravdu těžké období. 

Každý řeší otázku zdraví, vzrůstají obavy o své blízké, o zajištění rodiny, o budoucnost.  Vnímáme obrovskou 

zátěž, která je nyní na rodinách a rodičích vzhledem k uzavření škol. Stejně jako jiná odvětví i školství prochází 

obrovskou zátěží, proměnami a nejistotami. Vše se mění ze dne na den. Věřte, že se snažíme udržet vzdělávání 

pro Vaše děti v rozsahu i kvalitě. Přechod na distanční výuku jsme se snažili přizpůsobit i vašim možnostem, 

reagovali jsme na připomínky, názory, které vyplývají z výše uvedené zpětné vazby. Myslím, že jsme již udělali 

oproti jaru velké kroky a budeme i nadále hledat možnosti jak práci zpřehlednit, přizpůsobit  možnostem rodin. 
Učitelé věnují přípravě, vyhodnocování, výuce opravdu mnoho energie. Často tráví u počítače celé dny od rána 

až do pozdních večerních hodin, aby připravili práci pro děti, vysílali, opravovali, natáčeli výuková videa, 

odpovídali dětem na otázky (nevyjímaje víkendy).  Druhostupňoví učitelé se věnují často vice jak 150 dětem (učí 

v 5 a více třídách průřezově celým 2. stupněm).  Kolegyně z prvního stupně zas převážně vyučují všechny 

předměty v ročníku. Zmiňuji  to proto, že není vždy v našich silách reagovat obratem a nelze v současných 

podmínkách ani dosahovat dokonalosti.  

Z Vašich reakcí je znatelné pochopení a poděkování, které je pro nás důležité. Podpoří a poskytne onu zpětnou 

vazbu, kterou nejen děti potřebují, abychom pod tíhou všeho, co se nyní kolem děje nevyhořeli.  

 

Děkuji Vám za podporu, pochopení, pomoc a trpělivost. Jsme na jedné lodi a chceme společně plout a nepotápět 

se.  
 

Přeji Vám pevné zdraví a spoustu sil v nelehké době.   

 

 

 

Srdečně zdraví                                                                                                 Jana Kindlová  

                                                                                                                        ředitelka školy 


