
ZŠ HUSTOPEČE KOMENSKÉHO

Zhodnocení distanční výuky na 1.stupni 
Výsledky ankety pro učitele

Ankety se zúčastnilo 12 pedagogů 1. stupně z celkového počtu 15 (80%). 

Podrobnější zpracování je uveřejněno na webových
stránkách školy ve formátu PDF.

Pro tuto prezentaci bylo bylo vybráno pět nejčastějších odpovědí
(ve zkrácené podobě). 



Otázka č.1 - Kolik hodin denně v průměru jste věnovali
distanční výuce (přípravě, zadávání úkolů, zpětné vazbě..)
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Otázka č. 2 - Co vám dělalo během distanční výuky největší problémy?

Zapojit všechny žáky, rychle a kvalitně vysvětlit učivo bez možnosti
názornosti na tabuli či využití pomůcek ve třídě.
Chyběl mi osobní kontakt.
Nedostatek zpětné vazby. Pocit zbytečnosti. Nesnadná komunikace při
upřesňování.
Technické vybavení, navázání kontaktu s žáky.
Přílišná časová rozvolněnost.



Otázka č. 3 - Co si myslíte (víte), že dělalo problémy vašim žákům?

Přinutit se k plnění úkolů. Pokud neporozuměli, chyběla jim pomoc
učitele.
Znalosti potřebné k připojení se k online výuce, samostatné
vyhledávání a třídění informací, správné rozvržení si času na výuku.
Dodržet denní řád, učit se pravidelně.
Technické zabezpečení (PC, tiskárna).
Sebekázeň, možnost podpory a pohody ze strany rodičů.



Otázka č. 4 - Co se vám osvědčilo v distanční výuce?

Online výuka s motivací a okamžitou zpětnou vazbou.
Komunikace s rodiči.
Dennodenní kontakt s rodiči/žáky.
Používání on line učebnic.
Nebát se nových technologií.



Otázka č. 5 - Co se osvědčilo u vašich žáků?

Komunikace přes Skype.
Zapojení se do online výuky.
Pravidelný kontakt.
Osvojené pracovní návyky získané ve škole, důvěra v rodiče.
Pravidelnost, kontrola pomocí pochval.



Otázka č. 6 - Co by mělo být jinak, kdyby se situace s distanční
výukou opakovala?

Lepší vybavení, lepší dovednosti žáků pracovat s různými aplikacemi.
Měla by být pro žáky povinná.
Nestavět vše na IT technice, pokud ano, tak jednotně postupovat a
lépe zajistit podmínky jak pro žáky, tak pro učitele, včetně
proškolení/poradenství.
Sjednocení pokynů, pevná pravidla pro zadání a plnění úkolů.
Zůstala bych v “zajetém”.


