
Dotazník k distanční výuce na II. stupni 
 

K dotazníku na II. stupni se sešlo celkem 38 odpovědí, přičemž celkový počet žáků je 66. Odpovědělo tedy 

téměř 60% rodičů. 

 

 

 
Téměř polovina rodičů žáků 2. stupně chodila standartně do práce, u druhé poloviny byl někdo z rodičů 

v době distanční výuky doma. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
S připojením k internetu nebyl povětšinou problém, občasné výpadky ale některé žáky postihly. I ze 

zkušeností pedagogů z doby videohodin víme, že u některých dětí docházelo k pravidelným výpadkům 

připojení, naštěstí se tyto problémy nevyskytovaly ve větší míře. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 
Oproti 1. stupni žáci z 2. stupně měli s výukou spíše menší obtíže, než že by výuku zvládali bez obtíží. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
U žáků 2. stupně je rozptyl plnění zadaných úkolů v průběhu dne velký. Buď neměli pravidelnou dobu, 

nebo plnili úkoly odpoledne či k večeru. Jen malá část plnila úkoly ráno a dopoledne. Částečně je to určitě 

dáno tím, že v dopoledních hodinách měli žáci 2. stupně více videohodin a k úkolům se tak dostávali až 

později. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 
S příslušnými vyučujícími předmětů na 2. stupni probíhala komunikace ve většině případů přes 

elektronický informační systém školy EduPage a přes videohodiny. V případě potřeby se využívaly i 

sociální sítě a telefonické hovory. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Dvěma třetinám rodičů přišla četnost videohovorů přiměřená, zbytek by uvítal častější online hodiny. Právě 

po zkušenostech z předvánoční doby došlo po Novém roce k mírnému navýšení videohodin na 2. stupni. 

Nyní mají povětšinou 3 videohodiny denně. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 
Videohodiny byly hodnoceny u 2/3 rodičů jako přínosné, děti u nich celkem vydržely. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
S komunikací rodičů s pedagogy panovala povětšinou spokojenost. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Množství zadávaných úkolů považuje více než polovina rodičů za přiměřené, čtvrtina rodičů ale má za to, 

že jich bylo hodně, u některých je názor opačný. Žáci nedostávali úkoly ze všech předmětů, byly vynechány 

některé výchovy, aby měli naopak více času na důležitější předměty a znalosti. 

_____________________________________________________________________________________ 



 
Polovina dětí plnila úkoly naprosto samostatně bez dohledu rodičů, zbytek většinou s malou dopomocí, 

spíše výjimečně s velkou dopomocí nebo pod dohledem. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
S odesíláním úkolů přes EduPage nebyly výrazné problémy, přesto se u některých vyskytly – dle zkušeností 

např. kvůli jisté nepřehlednosti v systému. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Se zpětnou vazbou od vyučujících panovala spokojenost, vyučující ji poskytovali. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 
Zde jsou výsledky obdobné jako na 1. stupni. Více než polovina dětí potřebovala ke splnění úkolů cca 1-2 

hodiny denně, čtvrtina o něco více, zbytek naopak méně. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Zde se markantně liší výsledky oproti 1. stupni. Rodiče zde považují z velké části za nejvhodnější zadávat 

žákům úkoly na cca 2-3 dny, zatímco zadávání ze dne na den se jeví vhodné pro čtvrtinu rodičů. Na 1. 

stupni jsou výsledky v podstatě opačné. Je to ale samozřejmě dáno tím, že na 1. stupni mají žáci z většiny 

předmětů své třídní učitele, kteří s nimi pracovali každý den, zatímco na 2. stupni se učitelé střídají dle 

předmětů. Proto na 2. stupni i častěji učitelé zadávali úkoly do další hodiny, která třeba byla až za 2-3 dny 

či později. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Takřka všichni žáci na 2. stupni v nějaké míře využívali odkazy či materiály od vyučujících. 

_____________________________________________________________________________________ 



 
Naprostá většina rodičů již nezatěžovala své děti dalšími úkoly k procvičování navíc. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Dětem na 2. stupni naprosto dle rodičů vyhovovaly videohodiny, užitečné se ukázaly pro mnohé i pracovní 

listy nebo zpracování testu po probrání látky, případně využití výukových aplikací. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
I na 2. stupni většina rodičů byla s distanční výukou spokojena, byť pro některé znamenala časovou 

vytíženost. I nám je ale jasné, že distanční výuka nemůže prezenční výuku nahradit a že i při „distančce“ 

je stále co zlepšovat. 

_____________________________________________________________________________________ 



 
Polovina rodičů by v případě pokračující distanční výuky nechala vše beze změn, ale hodně z Vás by si 

přálo i přidat videohodiny (což se po Novém roce realizovalo). Část by ubrala i zadávaných úkolů. Ostatní 

odpovědi se již vyskytují v menší míře. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

V závěrečných komentářích se objevily např. prosby o více videohodin či zadávaných úkolů, dřívější 

zasílání odkazů k videohodinám, ale i poděkování za práci učitelů. Budeme se všichni snažit, aby distanční 

výuka probíhala k co největšímu prospěchu žáků naší školy, byť všichni víme, že prezenční výuku nemůže 

nahradit. Současně chci poděkovat všem rodičům za vyplnění dotazníku a poskytnutí zpětné vazby k naší 

práci. 

 

Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy 


