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             Souhrn dotazníku (27. 3. – 30. 3. 2020) 

                Vážení rodiče, společně to zvládneme!  

 

1. Jméno a příjmení Vašeho dítěte 

 

 

2. Jakou třídu Vaše dítě navštěvuje? 

 
3. Co Vám dělá ve vztahu k domácí výuce největší starosti? (lze zaškrtnou více odpovědí) 
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4. Podařilo se Vám s dětmi nastavit pravidelný režim dne? 

 

5. Máte dostatečné IT vybavení pro on-line výuku (počítač, tiskárna, atd.)? Pokud ne, napište, co Vám chybí, 

do kolonky "Jiné". 

 

6. Má vaše dítě možnost volného přístupu k PC? 

 
 

 

7. Máte dostatečnou kapacitu internetového připojení pro on-line výuku (schůzka, vyplňování on-line testů 

apod.)? 
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8. Kolik času denně věnuje Vaše dítě přípravě do školy? 

 

9. Jak dlouho Vám trvá společná denní příprava do školy? 

 

10. Jak často kontrolujete s dětmi vypracovaná zadání? 

 
 

 

11. Jak se Vám daří komunikovat s vyučujícími? 
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12. Který způsob výuky Vašemu dítěti nejvíce vyhovuje? (lze zaškrtnout více odpovědí) 

 

13. Jaké jsou Vaše možnosti odevzdávání vypracovaných úloh? (lze zaškrtnout více odpovědí) 

 

14. Co nového Vám změna situace přinesla? Máte pro nás nějaký vzkaz/doporučení? 

 

 

Výběr zpráv: 

Hodně jsme se toho naučili a pořád se učíme 🙂 

Pozdější vstávání, jsme více spolu. 

Časová náročnost. 

Chaos - ale dneska, 30. března, se začínáme konečně ladit. 

Jsme celá rodina společně, děti jsou za to rádi. 

Větší přehled o probírané látce, lepší komunikace s dcerou. 

Je to zkouška trpělivosti pro všechny, ale společně to dáme. 

Možnost trávit více času se synem, pozorovat jeho pokroky, společné učení nás baví. Vydržte, my to vydržíme! 

Tato situace nám ukázala, jak strašně moc je třeba Vás učitelů si vážit, a skláním před Vámi klobouk. Je to práce 

náročná, a doufáme že se vše zase v dobré obrátí a děti budou moct do školních lavic. 

Změna situace mi přinesla zjištění, že člověk má velké rezervy, o kterých sám nevěděl. 

 

 


