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Dotazník týkající se spokojenosti s realizovanou distanční výuku ve školním roce 

2020/2021 byl rodičům žáků všech ročníků k dispozici online na přelomu května a června 

(24.5. - 11.6.2021), skrze Google formulář. Účast na online dotazníku byla ryze dobrovolná, 

vyplnilo jej 283 rodičů žáků naší školy. Sestával se z otevřených otázek i škál. 

Celkovou úroveň distanční výuky na naší škole by rodiče hodnotili takto (v 66% by volili 

známku 1-2, v cca 26% měli výhrady a volili by známku 3, v cca 8% pak měli výhrady výrazné). 

 

Většina rodičů vnímala úroveň online hodin na naší škole i přes dílčí náměty k dalšímu 

zlepšování jako dobrou (Velmi dobrá 1 – Špatná 5). Ve slovních komentářích pak někteří rodiče 

upozorňují na to, že byly patrné značné rozdíly v přístupu jednotlivých pedagogů k online 

hodinám. V některých případech by rodiče uvítali více výkladu, méně prezentací či odkazů 

k samostudiu. Vcelku chválena pak byla ve slovních komentářích online výuka na 1.stupni. 

 



 Zadávené úkoly, které žáci od učitelů dostávali, vnímali rodiče po většinou (v 70%) 

jako přiměřeně časově i obsahově náročné. Opět však někteří rodiče upozorňovali na rozdíly 

v jednotlivých předmětech.  

 

Co se týká komunikačních platforem, téměř 62% rodičů by upřednostnilo komunikační 

platformu MS Teams.  38% by volilo spíše platformu Google. Práce s Google diskem 

vyhovovala cca 65% rodičům. Řada rodičů si pak stěžovala na nejednotnost používaných 

platforem a díky tomu i horší orientaci v zadáních. 

Velmi pozitivně pak hodnotila většina rodičů komunikaci s třídním učitelem, ve 

slovních komentářích byla mnohdy označena jako vstřícná a nápomocná. Ve většině případů 

(v 85%) pak probíhala skrze e-mail. 

 

62% rodičů považovalo za vstřícné i jednání vedení školy. Zde již však nejsou zákonní 

zástupci natolik jednotní, ve slovních komentářích se objevují náměty k dalšímu zlepšování. 

Někteří vidí přístup vedení školy jako nesystémový (četnější odpověď ve slovním hodnocení 

distanční výuky). Uvítali by rovněž, kdyby cítili, že je ze strany vedení kontrolována činnost 

pedagogů školy, a to i v době distanční výuky. Do budoucna by též doporučovali včasnější 

komunikaci vedení s rodiči o důležitých tématech a k řešeným problémům i vedení 

oboustranné diskuze s rodiči, díky které by bylo možné předcházet některým nedorozuměním. 

Rodiče by byli rovněž spokojeni, kdyby byly jejich náměty dále aktivně řešeny.  



 

Práci pedagogů v rámci distanční výuky měli rovněž rodiče možnost hodnotit slovně. 

Vybíráme proto nejčastější odpovědi, které se v dotazníku objevily (četnost stejných nebo 

podobných slovních komentářů). Přibližně čtvrtina komentářů vyjadřovala ještě slovním 

komentářem spokojenost rodičů s prací pedagogů, další upozorňovali, jak již bylo předesíláno 

na značné rozdíly v přístupu jednotlivých pedagogů (toto byla druhé nejčetnější odpověď). 

Část rodičů chválila posun v oblasti informačních technologií. Někteří nebyli online hodinám 

svých dětí přítomni, činnost pedagogů proto neposuzovali. 

Ve slovních komentářích mohli rodiče upozornit na problémy, s nimiž se během 

distanční výuky setkávali. Upozorňovali pak nejčastěji na technické problémy s připojením a 

vybavením, problémy s tiskem pracovních listů, zmatek v komunikačních platformách, 

v některých případech na nedostatečnou komunikaci s rodiči a špatnou zpětnou vazbu na 

výsledky a práci svých dětí (pomalá, nedostatečná, s výrazným časovým odstupem). Část 

rodičů by rovněž uvítala více úkolů a online hodin a větší ochotu některých učitelů vysvětlit 

novou látku. 

Většina rodičů je rovněž spokojena se způsobem testování, které naše škola zvolila. 

 

Další otázka v dotazníku byla zaměřena na přístup pedagogů k žákům po jejich 

návratu k prezenční výuce. Zde bylo spokojeno 84% rodičů. 



 

Poslední otázka se pak týkala námětů rodičů k dalšímu zlepšování školy. Nejčastěji se 

se objevovalo přání včasné komunikace učitelů i vedení s žáky školy a rodiči a aktivní řešení 

problémů, jednotný přístup pedagogů k výuce, zdokonalení počítačové sítě a sjednocení 

komunikačních platforem při distanční výuce. Do budoucna pak by rodiče doporučovali mimo 

výše zmiňované oblasti změnit na naší škole přístup k výuce jazyků, někteří navrhují například 

využít i rodilých mluvčích.  Část rodičů by uvítala i možnost doučování některých předmětů 

(M, Čj, Fy apod.) a změnu stravování ve školní jídelně (výběr ze dvou jídel). Doporučují pak 

rovněž aktivněji proškolovat pedagogy jak v motivaci žáků, tak i v technických oblastech. 
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