
 

Vážení rodiče, 

velmi si vážím toho, že jste si udělali čas a zúčastnili se našeho dotazníkového šetření 

k distanční výuce. Děkujeme za spolupráci, která nám pomáhá promýšlet práci tak, aby byla 

efektivní pro Vás a hlavně Vaše děti. Níže uvádíme výsledky průzkumu. Pokud byste chtěli 

bližší seznámení, navštivte mě v ředitelně školy. 

Výsledky a odpovědi na dotazy: 

Celkem se vás zapojilo 64% (152 hlasů z 237). 

Počet synchronních online hodin 

- Většina vyjádřila, že počet synchronních hodin je dostatečný, pouze 35 rodičů má 

pocit, že jich je málo. 

Odpověď:  

Na jaře jsme neměli zkušenosti a každá škola si vše řešila individuálně. K podzimní distanční 

výuce jsme dostali Manuál MŠMT, kde byla doporučení vycházející z konzultací s psychology 

a tam jsou doporučeny max. 2 hodiny pro 1. stupeň a 3 hodiny pro 2. stupeň denně. Důraz 

má být kladen na rozvíjení samostatnosti dětí a individuální konzultace. Prioritou je též 

udržování kontaktu mezi dětmi a třídním učitelem, proto byly zařazeny třídnické hodiny. 

Postřehy, nápady, připomínky, konzultace 

- 72% hlasů bylo bez připomínek, ve 13% zaznělo poděkování a v 15% různé nápady a 

postřehy. Za obojí moc děkujeme. 

- Informace o vzdělávání svého dítěte máte dostačující, pouze 10 z vás požaduje 

konzultaci s třídní paní učitelkou.  

Odpověď: 

To napravíme. Paní učitelky Vás budou kontaktovat. 

Samostatnost dětí při distanční výuce 

- Starší děti většinou zvládnout při distanční výuce pracovat samostatně, menší děti 

potřebují různou míru vaší pomoci.  

Odpověď: 

Máme připravený postup, jak malé děti naučit lépe ovládat tyto technologie, začneme na 

tom pracovat po návratu všech žáků do školy. 

 



 

Počty hodin strávených žáky nad prací do školy, organizace času 

- V rámci distančního vzdělávání tráví vaše děti zhruba 3 -5 hod. denně nad prací do 

školy, v menší míře 1 -2 hod., 9% tráví nad učením více než 5 hod. denně a 3% méně 

než 1 hod. denně. 

- Největším problémem jste vnímalo nedostatek času na pomoc dítěti s výukou a 

potom problémy s organizací času u svého dítěte.  

Odpověď: 

Apelujeme na vás, abyste dohlíželi na dítě v zásadních věcech (přečetli mu dopis ze školy, 

dohlédli na účast při online výuce, zeptali se na práci, kterou dítě řeší, případně, jak ji zvládá 

a dopomohli s organizací), ale nechceme po vás, abyste kontrolovali práci dítěte, nebo 

dokonce ji za něj vypracovávali. Způsoby hodnocení, které používáme pro ohodnocení práce, 

pak neřekne dítěti, co zvládlo, kde se nachází ve svém učení, ale komentuje práci rodičů. A 

tím dítě nezíská nové vědomosti ani dovednosti pro život, který bude žít on sám, bez pomoci 

rodičů. 

Množství zadaných úkolů 

- Pro některé z vás bylo zadáváno velké množství úkolů, někdo měl pocit, že jich je 

málo. 

Odpověď: 

Mohla za to špatná organizace práce nebo času ze strany vašeho dítěte, nebo případně 

nastavení jiné náročnosti ze strany učitelů. V tom případě bylo možno obrátit se na učitele, 

případně vedení školy. Ve většině případů se jednalo o práci, která byla určena rychlejším 

dětem. Učivo se snažíme diferencovat a přizpůsobovat možnostem dětí. 

Odpověď na další dotazy: 

1. Deváťáci nastupují do školy 30. 11. a budou chodit pravidelně každý den. 

2. Přípravu na přijímací řízení vedeme i online. Až nastoupí žáci do školy, bude pokračovat 

prezenčně. Není však povinně zařazena do rozvrhu hodin, neboť je pouze dobrovolná a 

peníze na ni čerpáme z evropských projektů. Bohužel v tomto školním roce projekt končí a 

zatím nevíme, zda bude mít návaznost. 

3. Více práce s IT – Word, Excel, práce se soubory – Ano, víme, že Rámcový vzdělávací 

program a z toho vycházející školní vzdělávací program je v této oblasti potřeba revidovat. 

Prozatím probíhá pilotáž na vybraných školách v republice a mělo by dojít postupně ke 

změně vzdělávacího obsahu tohoto předmětu a ke změně časové dotace. Sami se nad tím 

zamýšlíme a připravujeme se na změny. 



 

4. K výuce angličtiny přikládám informaci, že od 1. ledna 2021 dojde ke změně paní učitelky 

na tento předmět. Paní učitelka Mušinská se rozhodla ukončit studia a tím zanechat i práci 

učitele z osobních důvodů. Nastoupí nový pan učitel Radek Veverka, který má vystudovaný 

obor angličtina – tělocvik, učil na základní škole v Pardubicích, nyní pracuje ve speciálním 

školství s dětmi ve věku od 5 do 18 let a přestěhoval se do Trhové Kamenice. Z toho důvodu 

hledal práci blíže domova. Doufejme, že budou děti spokojeny. 

 

Za všechny pedagogy Vás zdravím a přeji krásný Advent. 

Mgr. Renata Odvárková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


