
Vyhodnocení dotazníků od rodičů duben 2021 ZŠ Hýskov – shrnutí  
 
 

 

1.ročník 
 
Dotazník ZZ: 
Kladné: Žáci pracují  na on-line hodinách samostatně nebo s mírnou dopomocí. Domácí úkoly 
dělají převážně 1 -2 hodiny. Převažuje spokojenost s on-line výukou, poděkování učitelkám za 
organizaci výuky. 
Záporné: Žádné závažné připomínky.  
 
Dana Jonášová, DiS. 

 
 
 

2.ročník 
 
Dotazník ZZ :  17 odpovědí 
Kladné:  

- Většina žáků vypracovává úkoly a testy samostatně, nebo s mírnou dopomocí rodiče. 

- Většina pracuje denně na úkolech méně než hodinu. Ostatní 1 – 2 h, pouze jeden 2 – 3 h. 

- Nabízené odkazy využívají alespoň občas všichni. 

- Množství učiva je přiměřené. 

- Forma komunikace rodičům vyhovuje 

- Množství on-line hodin většině vyhovuje – 1 rodič si přál posílit hodiny AJ 

- Při on-line hodinách pracují děti převážně samostatně. 

- V prostředí MS Teams se většinou všechny děti orientují. 

- Při odevzdávání úkolů většina potřebuje dopomoc. 

- Hodnocení odevzdaných úkolů sleduje část pravidelně, část nepravidelně. Vždy rodič s dítětem. 

- Pro většinu je zpětná vazba dostatečná. 

- Záporné: 

- Nikdo nic záporně nehodnotil. Jen se objevila  1 žádost o elektronickou žákovskou, nebo rodičovský účet, kde 

by měli rodiče přehled o známkách, dále 1x navýšení on-line hodin AJ kvůli procvičování konverzace a 1x 

častější činnosti venku praktického charakteru. 

Mgr. Renata Kučerová 

 
3.ročník 
 
Dotazník ZZ : 19 z 24 
Kladné: 19 
Záporné:0 
Náměty: Třídnickou hodinu bych zařadila jako samostatnou dobrovolnou hodinu v pozdějších nebo 

odpoledních hodinách. Dopoledne zabírá moc času, který pak dítěti chybí na vypracování zadaných úkolů. 

Jsem rada, ze mame vzdy vse prehledne zadane, kdyz se stane, ze vypadne internet, nebo cokoli jiného, víme co 

mame delat. 

myslím, že by možná mohla paní učitelka zkusit dětem nadiktovat diktát a nenechávat to na rodičích. Aspoň to 

zkusit, jaká bude odezva.. 

Trochu přísnější přístup, když se nedává pozor, při rušení hodiny výuky. 

 

 



VÍCE ON-LINE HODIN  

 

Mgr. Iveta Kohoutová 

 

 

 

4.A 

Dotazník ZZ: vyplnilo 12 / 19 

Kladné:  

Komunikace s TU vyhovuje nebo většinou vyhovuje 12 z 12. 

DV počet hodin - vyhovuje 8, nevyhovuje 1, více hodin 3 

Žáci se v MT Teams orientují a většinou vkládají úkoly samostatně, výsledky kontrolují převážně každý den 

s rodiči.  

Nápady a náměty – 1x elektronická žákovská,1x více tvořivých nápadů na ven i dovnitř (vaření aj.) 

Bc. Anna Petráková 

 
4.B 

Kladné: dotazník vyplnilo 16 rodičů; většina ZZ považuje množství učiva i on-line hodin za přiměřené, 

všichni rodiče považují zpětnou vazbu za dostatečnou a všem vyhovuje komunikace s TU 

Záporné: jen polovina ZZ uvedlo, že s dětmi využívají odkazy k procvičování učiva  

Lenka Šocová 

  

5. ročník 

Dotazník ZZ : Zúčastnilo se 17 ZZ. 
Kladné:  Všechny odpovědi většinou kladné.  
Záporné: 1 ZZ nedostatek on-line hodin, 1 ZZ hodně DÚ. 
 
Veronika Voborníková 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


