Vážení rodiče,
Chtěli bychom Vás poprosit o Váš názor a informace k problematice vzdělávání na dálku v průběhu
uzavření škol během nouzového stavu COVID-19. Cílem tohoto dotazníku je zjistit hlavní problémy
spojené se vzděláváním na dálku a pomoci školám a žákům s řešením této formy vzdělávání.
Dotazník je anonymní a dobrovolný.
Děkujeme, vedení odboru školství magistrátu města Zlína
Dotazník můžete odevzdat či vyplnit:
1. V tištěné podobě ve škole třídní/mu učitelce/učiteli.
2. Elektronicky ke stažení na webových stránkách na adrese https://forms.gle/KiSGUPHdgJqbd6K19
3. Elektronicky stáhnout pdf verzi vyplnit a poslat scan odpovědí do emailu rravm@rravm.cz
Vyplněné dotazníky prosím odevzdávejte nejpozději do 26.6.2020

1. Kolik Vašich dětí dochází do základní školy?
⃝1
⃝2
⃝3
⃝ více než 3
2. Uveďte základní školu, kterou Vaše dítě
navštěvuje?

3. Kdy s Vámi začala základní škola komunikovat
ohledně výuky na dálku vašeho dítěte?
⃝ ihned po uzavření škol v týdnu 11.-15.3.2020
⃝ v následujícím týdnu 16.-22.3.2020
⃝ v měsíci dubnu 2020
⃝ škola vůbec nekomunikovala
4. Jakou známkou (jako ve škole) hodnotíte průběh
výuky na dálku po stránce kvality a srozumitelnosti
zadávaného učiva?
⃝1
⃝2 ⃝3 ⃝4 ⃝5
5. Jakou známkou (jako ve škole) hodnotíte přístup
pedagoga k výuce na dálku?
⃝1
⃝2 ⃝3 ⃝4 ⃝5
6. Jakou známkou (jako ve škole) hodnotíte kvalitu
a průběh internetového připojení v rámci on-line
výuky, či videohovorů?
⃝1
⃝2 ⃝3 ⃝4 ⃝5
7. Dostáváte od pedagoga zpětnou vazbu
k zadaným úkolům v rámci výuky na dálku?
⃝ ANO ⃝ NE ⃝ Nedostáváme úkoly ⃝ Nevím
8. Měli jste možnost kontaktovat přímo pedagoga
v rámci výuky na dálku?
⃝ Telefonicky ⃝ E-mailem ⃝ Jinak ⃝ Neměli
9. Domníváte se, že rozsah učiva probíraný v rámci
výuky na dálku byl dostatečný?
⃝ ANO ⃝ NE ⃝ Nevím

10. Kolik hodin denně strávilo Vaše dítě výukou?
⃝ méně než 3 hodiny
⃝ 3-4 hodiny
⃝ více než 4 hodiny
11. Kolik hodin denně jste vy jako rodiče museli
věnovat Vašemu dítěti při pomoci s výukou?
⃝ méně než 2 hodiny
⃝ 2-4 hodiny
⃝ více než 4 hodiny
12. Jaké vybavení má Vaše dítě k dispozici pro
výuku na dálku?
⃝ vlastní notebook nebo počítač,
⃝ vlastní chytrý telefon či tablet
⃝ notebook nebo počítač společný pro všechny
děti,
⃝ notebook nebo počítač společný pro celou
rodinu
⃝ zapůjčený notebook nebo počítač,
⃝ nemáme vhodné technické vybavení pro výuku
na dálku
13. Jaká komunikační platforma Vám nejvíce
vyhovuje pro výuku na dálku?
⃝ E-mail
⃝ Telefon
⃝ Skype
⃝ Informační systém školy
⃝ Facebook ⃝ Jiné, uveďte:
14. V čem spatřujete největší problém výuky na
dálku? (vypište)

15. V čem spatřujete největší přínos výuky na
dálku? (vypište)

