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V období od 12. 3. 2020 probíhá z nařízení vlády ve všech českých školách výuka na dálku. Většina škol 

se adaptovala na komunikaci s žáky na dálku velmi rychle. Některé soukromé školy začaly s výukou on-

line hned od prvního dne, kdy zůstaly děti doma. Jiné školy zadaly dětem učivo na prvních pár dnů, než 

odešly ze školy. Každopádně od pondělí 16. 3. 2020 se všechny školy adaptovaly a našly různé účinné 

systémy komunikace a výuky na dálku.  

MAP II pro Brandýsko požádal ředitele škol ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o zveřejnění a 

sdílení dotazníku pro rodiče na svých webových stránkách či jiných komunikačních kanálech. Dotazník 

se týkal právě výuky na dálku, komunikace školy s rodiči a žáky. 

Celkově na dotazník reagovalo 89 respondentů v období od 7. 4. 2020 do 16. 4. 2020. Otázky 

v dotazníku jsou uvedené u jednotlivých grafů v dokumentu. 

 

Z grafů níže vyplývá, že odpovídali převážně rodiče žáků 1. stupně - 77,5% z větších i menších obcí 

(1.001 – 3.000 obyvatel – 21,3%), kde se právě nacházejí školy prvostupňové. Rodiny respondentů mají 

převážně po dvou dětech (64%). 

 

Graf č. 1 (zdroj: vlastní) 

 

Graf č. 2 (zdroj: vlastní) 
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Graf č. 3 (zdroj: vlastní) 

Množství času, které musí rodiče věnovat domácímu vyučování spolu s dítětem, jsou nejčastěji 2 

hodiny za den (40%), děti pak ještě stráví další 1-4 hodiny samostudiem či s podporou školy (18-23%). 

 

Graf č. 4 (zdroj: vlastní) 

 

Graf č. 5 (zdroj: vlastní) 
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Technické vybavení, které v rodinách používají, jsou nejčastěji domácí počítač či tablet a mobilní 

telefon (61-66 %). Ale nezřídka kdy musí rodiče použít své pracovní vybavení, aby umožnili dětem 

spojení se školou (téměř 26%). 

 

Graf č. 6 (zdroj: vlastní) 

Škola nejčastěji zdává pokyny a úkoly pro domácí vzdělávání formou e-mailu s odkazy na učebnice, 

pracovní sešity, popřípadě zasílají pracovní listy v přílohách mailů (x), velmi často v e-mailech odkazují 

na jiné vzdělávací zdroje (vide apod.). Velmi často také škola komunikuje formou videokonferencí  (x%) 

přes různé platformy či aplikace (Google Classrooms, Microsoft teams). V neposlední řadě školy 

komunikují i jinak. Některé založily samostatné webové stránky, kde zveřejňují aktuální úkoly pro daný 

den nebo týden, jiné školy volí komunikaci přes WhatsUp, Messenger, Discord a další. Je příjemné 

vidět, že školy rychle zareagovaly a komunikace s žáky začala hned od prvního možného dne.  
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Graf č. 7 (zdroj: vlastní) 

 

Většina rodičů i žáků je spokojena s obsahem zadání. Zadání vnímají jako srozumitelné a snadno se 

v něm orientují (55%). 

 

Graf č. 8 (zdroj: vlastní) 

 

Objem zadaného učiva hodnotí rodiče i žáci jako přiměřený (40%), žáci ani rodiče nemusí ve větší míře 

hledat další aktivity, aby rozšířili množství aktivit pro své děti, a současně není objem učiva vnímán tak, 

že by byl zahlcující a žáci by nestíhali zadané úkoly plnit. Pouze 10% respondentů vnímá množství jako 

nepřiměřené.  

 

Graf č. 9 (zdroj: vlastní) 
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Většina respondentů hodnotí domácí vzdělávání kladně ve smyslu, že děti práci z domu zvládají dobře 

(75%). 

 

Graf č. 10 (zdroj vlastní) 

Současně respondenti odpovídali na otázku, zda zvládnou se svými dětmi výuku na dálku do konce 

května nebo i déle. Většina rodičů deklaruje, že výuku na dálku zvládnou jak do konce května, tak 

případně do konce školního roku. Pouze 27% říká, že bude muset kvůli škole omezit čas na svou práci.  

 

Graf č. 11 (zdroj: vlastní) 

 

Na otázku „Co se Vám při práci do školy s Vaším dítětem či při komunikaci se školou osvědčilo? Co byste 

doporučili?“ odpovídali respondenti následovně:  

- Práce s Microsoft teams 

- Nastavení pravidelného režimu 

- Skype komunikace s učiteli na denní bázi – vhodné jako zpětná vazba pro učitele a motivace 

pro žáka 
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- Po prvním náročném týdnu se vše „usadilo“ 

Rodiče by ocenili zadávání úkolů v jednotný čas, aby nemuseli kontrolovat zadní několikrát denně. 

A mnohokrát zazněl i komentář, že pokud na škole není on-line výuka, chybí zcela zpětná vazba od 

učitelů.  

Rodiče starších žáků na tuto otázku odpovídali obvykle slovy, že dítě je již samostatné a vše si se 

školou řeší samo.  

Na otázku na „okamžitou podporu pro zvládnutí domácí výuky“ byla jednoznačná odpověď – více 

hodin on-line výuky a nezačínat novou látku, zaměřit se spíše na opakování a procvičování. 

Několikrát zazněla i odpověď související s technickým zázemím rodiny – nedostatek počítačů na 

počet dětí, nedostatečné připojení na internet a absence tiskárny v domácnosti.  

Jedna z otázek se zaměřila na budoucnost on-line výuky. Na tuto otázku odpovědělo 38% 

dotázaných tak, že si neumí vůbec představit, že by se část výuky v budoucnu odehrávala on-line. 

Vidí to jako řešení jen na tuto přechodnou dobu. Naopak 28% dotázaných vidí v online výuce 

budoucnost, nemá však představu o podobě a 19% dotázaných očekává, že po této přechodné 

zkušenosti se část výuky do on-line prostoru přesune.  

Poslední otázka byla na pomoc při on-line vzdělávání. Kromě již zmíněného připojení na internet 

zde zaznívalo, že by uvítali zapůjčení školního počítače či tabletu.  

 

Výsledky dotazování budou k dispozici všem ředitelům, kteří o to projeví zájem na webových 

stránkách www.mapbrandysko.cz v sekci Dokumenty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapbrandysko.cz/
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Příloha 1 – odpovědi na otázky č. 16 a 17 

 

16. Co se Vám při práci do školy s Vaším dítětem či při komunikaci se školou osvědčilo? 

Co byste doporučili? 

 

 Osvědčila se práce s Microsoft teams 

 pravidelný režim 

 mé dítě je již samostatné a práci do školy a komunikaci si koordinuje samo 

 Skype komunikace s učiteli 

 Méně učila, víc procvičovat 

 vše běží 

 zadáni cez emaily je celkem dobry a můžete dohledat, co potřebujete zpětně 

 Google classroom  

 Vím, že nás je mnoho a tudíž nejde psát všem, co a jak to dítě má dělat či neudělalo. 

 Pravidelná e-mailová komunikace 

 Plán na každý den, pak volny režim 

 Online testy, názorná videa 

 trpělivost 

 Přímý kontakt s paní učitelkou. 

 Nastavit pravidelný režim a dělat každý den dle zadání učitele, nepřesouvat do dalších 

dnů 

 Chybí nám zpětná vazba od učitelky. Jedničky jsou v první třídě důležité. 

 zpětná vazba na odevzdané úkoly 

 Osvědčila se nám denní komunikace s paní učitelkou přes Skype. Stačí chvilka , učitel 

získá zpětnou vazbu a dítě je motivované. 

 Je to náročné, málo času na všechno - práci, učení i péči o děti i domácnost. Dělám, 

co můžu, nemám nějaký zlepšovák. 

 Již od prvního dne samostudia jsme u syna zaznamenali mnohem klidnější a 

spokojenější chování. Jako ADHD musel v běžných školních dnech užívat zklidňující 

léky, nyní nemusí a až na výjimky je na něm velmi znát výpadek pro něj stresujících a 

náročných vjemů ze školního kolektivu. 

 Nedokážu posoudit 

 - 

 Použití watsapp, použití internetových stránek vytvořených paní učitelkou  

 Uvítala bych interaktivní výuku ve skupině přes ZOOM/Teamsy. Momentální systém 

výuky je pouze ve vypracovávání úkolů v pracovních sešitech, to děti nikam 

neposouvá. 

 Pravidelnost, důslednost 

 Osvědčilo se nám zasílání učiva na celý týden a ne ve dnech, kdy je předmět podle 

rozvrhu - je to dobré pro naplánování, čemu se budeme, který den v týdnu věnovat 

Komunikujeme prostřednictvím e-mailu a vypracované úkoly posíláme jednotlivým 

učitelům e mailem - možná by bylo dobré založit každému žákovi složku, do které by 

se dokumenty nahrávaly, a učitelé by si mohli práce stáhnout. Nicméně oceňuji takřka 
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okamžité odpovědi od všech učitelů na každý zaslaný úkol a jejich ochotu být k 

dispozici 

 Nejprve samostatná práce a pak dodatečné doplnění látky. 

 Nastavit a vyžadovat pevná pravidla. 

 Netuším. Plácáme se v tom, jak můžeme, ale nejde to všechno zvládnout. Bohužel na 

tom budou biti hlavně děti! 

 Syn se snaží vypracovat úkoly co nejrychleji, začíná už v neděli, aby mel pak ke konci 

týdně volno. 

 Stačí cez email alebo telefon 

 Komunikace s učitelkou je velice příjemná. Vše co dostáváme, tak časově docela 

zvládám já i dcera. Děkuji vám za váš zájem a přeji nám všem jen zdraví.  

 Zpětná vazba funguje - paní učitelka připomínky nebo upozornění na chyby v úkolu 

pošle mailem. 

 Nás to docela baví; syn dostává z některých předmětů zajímavé úkoly; líbí se nám 

úkoly humorné (vtipné úlohy z matematiky, fiktivní rozhovory s historickými osobnostmi 

z vlastivědy,...), a takové, u kterých je třeba dohledávat informace z jiných zdrojů, 

zapojit fantazii, přicházet na nová kreativní řešení, přírodovědná pozorování, praktické 

úkoly - změř, uvař, rozdělej oheň, apod. 

 S dcerou řešíme minimum, vše probíhá ve spolupráci s třídní učitelkou + dvěma 

dalšími. Instrukce jsou jasné. 

 nevím 

 Nám pomohla vstřícná komunikace se všemi učiteli. A zpětná vazba.  

 První týden byl náročný, ale po měsíci je to lepší. 

 Komunikace s učitelem 

 komunikujeme s paní učitelkou přes whatsapp, lze i telefonicky, syn je ve druhé třídě, 

je to pro nás dostačující 

 Doufám, že učitelé hned po návratu dětí do škol nebudou místo mírného pobírání 

učiva rozdávat písemky a známky. 

 Chybí mi zpětná vazba, kontrola dítěte. Dítě cítí volnost a pokládá současnou situaci 

za prázdniny. Nejsem schopna u něj sedět po celou dobu, obzvláště když jich je víc. 

Matka jim musí zajistit i teplou stravu, kterou by měly ve školní jídelně. 

 Hlavně komunikovat s učiteli a v případě nejasností požádat o upřesnění.  

 Paní učitelka Smolíková je skvělá, posílá e-mail na každý týden a přes WhatsApp jsme 

neustále v kontaktu. Posila nám ukázky formou videí. 

 On-line výuka dětí, kdy vše vysvětlí učitelka 

 Lepší komunikace, jednotné zdroje s úkoly, koordinace termínů odevdání úkolu  

 Mám obavy, že po návratu do školy budou děti zahrnuty testy. Ve škole kde děti ve 2.- 

5. třídě píší neustále čtvrtletní práce (např. ve 4. ročníku píše dítě každého čtvrt roku 

práci z ČJ,M,AJ,M-G, Zeměpis, Dějepis, Přírodověda)mám obavy, že jakmile se vrátí 

do lavic začnou učitelé sbírat známky. - Pokud mám na 1. st. 3 děti nevím, jak to 

dáme, když musím ještě chodit do práce 

 Děti jsou již samostatné, tento styl mi vyhovuje. 

 Jsme spokojeni jak se zadáváním, objemem i komunikaci. 

 Určitě oceňuji online komunikaci a rychlost, jak se škola s touto novou situaci rychle 

vypořádala. 
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 Komunikujeme e-mailem, syn dostává pracovní listy, tabulku s rozepsaným zadáním 

na jednotlivé dny, super přehledné!! 

 Zpětná vazba 

 Nic. Máme úžasnou třídní učitelku 

 on-line testy 

 Nastavit a Dodržovat řád 

 Nastaveni pevných pravidel od začátku. 

 Vstřícnost. Občas mě chybí podklady pro vypracování zadaného úkolu 

 Pravidelnou on-line výuku škola organizuje. Denně máme jednu on-line vyučovací 

hodinu. 

 Děti výuku doma příliš neoceňují - asi mají méně možností ji "flákat", když na ně 

dohlíží rodič a očekává aktivní přístup (kdežto ve škole se dá i "vypnout"). Osvědčilo 

se mi kombinovat s odpočinkovými činnostmi (kresba, cvičení, zalévání květin, krmení 

kočky atp.), aby se déle koncentrovali. Absolutně nemá smysl si něco nechávat na 

podvečer (jako domácí úkoly) - večer už jsme marní všichni. Večer maximálně tak 

četba. 

 Rozdělit děti do různých místností, aby se navzájem nerušily. 

 pravidelný denní režim 

 Máme štěstí, že pouze jedno ze dvou dětí je školou povinné. Jako pracující rodič si 

ovšem nemohu dovolit strávit 4-5 hodin denně výukou. Zadávám dítěti písemné 

vypracování úkolů, a to i těch, které ze školy zadané nemá. Na vysvětlení nové látky, 

byť jí rozumím, nemám metodiku, ani pomůcky, jimiž bych si pomohla, a to ani v 

angličtině (či jakémkoli jiném cizím jazyku), kterou považuji za naprostý nesmysl, aby 

probíhala bez účasti školy tam, kde rodiče anglicky (či vyučovaným cizím jazykem) 

nevládnou: nesouhlasím s tím, aby dítě absolvovalo výuku cizího jazyka doma - rodiče 

buď cizí jazyk neovládají - podotýkám, není můj případ -, nebo naopak, ale pak je - 

alespoň pro mě - těžké jít podle školních osnov, protože se systémem výuky jazyka 

nesouhlasím: psaní a biflování slovíček? Potřebuje nejprve slyšet a zkoušet mluvit, pak 

se může začít učit číst a psát...). Zvlášť u dítěte, které je přesvědčeno, že pokud bude 

doma pracovat jinak než ve škole, bude z toho ve škole mít následně problém... 

Komunikace s paní učitelkou je minimální - založila sice skupinu na whatsappu, 

nicméně je pro děti, a moje dítě mobil (zatím) nemá, čili je to pro "omezenou" skupinu 

dětí, čili moje dítě paní učitelku neslyšelo od zavření škol (zvukové soubory, které paní 

učitelka pro děti na WhatsApp nahrála, nám nejdou spustit...). 

 on-line výuka, pravidelnost při odevzdávání prací a úkolů, dobrý program na zadávání 

a odevzdávání úkolů 

 Internetové stránky třídy jdou super, paní učitelka povzbuzuje 

 Líbí se nám on-line výuka, děti mohou komunikovat také spolu. 

 Nemám ke spolupráci se školou výhrady, jen se nedá něco odkládat, protože se to 

potom nestíhá. 

 online výuka se osvědčila 

 hodilo by se zadávání úkolů v jednu dobu, abychom nemuseli "hlídat" celý den, co 

přišlo nového 

 Online zadávání úkolů a i online výuka, bohužel na podstatné předměty je online 

vyučování málo hodin, pouze 2 za týden. 
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 Jako komunikační kanál by bylo fajn mít jen jeden způsob, děti dostávají zadání přes 

iŠkolu, něco v Microsoft Teams, něco v office... Zmatek, ale zdá se, že se učitelé 

začínají sjednocovat a hledat jednotný způsob zadání... 

 Vytištění všech zadání a odškrtávání si hotových 

 Jasné a srozumitelně zadání 

 pravidelnost při zpracovávání úkolů, rozvržení práce dle potřeby 

 Online výuka 

 Moje dcera je samostatná, naštěstí většinu zvládá sama  

 Chybí mi zpětná vazba, pouze dostaneme zadání... 

 

 

17. Co byste jako rodiče uvítali za okamžitou podporu pro zvládnutí domácí školy? 

 

 větší koordinaci mezi učiteli při zadávání objemu učiva 

 Online vyučování 

 Pomalejší tempo učení, nestíháme opakovat 

 aby děti měli vlastní Pc ( tablet) s připojením na stránky které můžou navštěvovat - aby 

neohrozili sebe, rodiče, školu. Připojení na internet ne domácí protože ne každý má 

doma internet např. já ho mám pouze v telefonu. 

 Všechen materiál zadat v pondělí a odevzdání by bylo do neděle. Nechat vice casu na 

vypracování 

 Radu jak namotivovat děti 

 více online komunikace - videochat apod. 

 Netlačit tolik na výkon. 

 větší prostor pro video online výuku. Aby dítě bylo ve větším přímém kontaktu s 

učitelem, protože ne vše dokážu svému dítěti vysvětlit. Např. fyziku nejsem z učebnice 

sama schopná pochopit 

 Možnost si někde vytisknout pracovní listy (tisknu jinak v práci).  

 Víc hodin na online výuce, ne jen hodinu denně jeden předmět, potřebovala bych ČJ i 

M, aby pak nebylo třeba již dělat úkoly nebo jen minimálně. 

 Víc možností komunikovat s paní učitelkou na Anglický jazyk, který dělá synovy 

problém a stává se, že se nemá s kým poradit. 

 Pracovní listy poštou do schránky. 

 Více online vyučování dle použitého Slabikáře (Slabikář odlišný v online výuce s u nás 

používaným). 

 Interaktivní výuku organizovanou pedagogem 

 Méně učiva, angličtina - online výuka chybí 

 Tablet pro přístup k online výuce - máme pouze 1 domácí počítač pro 2 děti, přičemž 

starší dítě absolvuje on-line výuku každé dopoledne cca 5-6 hodin a pro mladší dítě 

tedy nemáme k dispozici dostatečné technické vybavení. A samozřejmě více času : -) 

 Klidně i občasné online hodiny kvůli kontaktu dětí a učitelů. 

 Online výuka 

 Každopádně ubrat v tempu! Prvňáček nemá v sobě nic zajetého po pár měsících ve 

škole. Nemůže jít do druhé třídy, když chodil pár měsíců do školy!  

 denní online komunikaci učitelky na děti pres video call, ne jen 1-2x týdně zaslat 

seznam stránek a cvičeni + dotaz jak zvládáme, stačilo by krátce, jen co dnes budou 
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dělat, na co si dat pozor atp., rozhodně by to pomohlo motivaci k práci (1. třída), 

emailové zadání děti bez pomoci nezvládnou 

 Žádná mě nenapadá. Vše zatím funguje dobře. 

 Zatím si nedovedu představit zkoušení dětí z probrané látky, pokud by bylo on-line. 

 větší sepjetí učiva s praxí, projekty, hlubší ponor do jednotlivých problémů, méně je 

někdy více, více samostatného uvažování v úkolech 

 Podpora je dostačující. 

 možnost kontroly vypracovaných úkolů, alespoň možností vyhledání výsledků třeba 

pouze pod heslem pro rodiče, aby si to nemohl vyhledat žák  

 Myslím, že naše škola se k tomu postavila velice dobře. Děti jsou spokojeni.  

 Zadávat menší objem učiva, spíš opakování již probraného doposud ve škole. Novou 

látku nechat až na příští rok. Stejně školy budou nucené a min. školství by mělo 

upravit osnovy vše probrat znovu v následujícím roce. A nepovažovat to za probírané 

učivo a plně hodnocené. 

 Nezačínat nové látky. Myslím, že pokud by po návratu do školy byl uzpůsoben rozvrh, 

není třeba je zahlcovat. Někteří rodiče také nemohou pracovat, proč musí děti. 

Pracovní činnosti, výtvarné výchovy, občanské nauky - to jsou předměty, které by 

mohli půl roku oželet. Beztak spousta dětí chodí odpoledne na různé kroužky, které 

jsou zaměřené na manuální činnosti. 

 Myslím, že se tato situace dá zvládnout, jen se bojím, co bude, až se děti vrátí do 

lavic. Bude to, jak kdyby byla ve škole zas poprvé, sotva si zvykla sedět 4 hodiny v 

lavici. 

 Aby se děti učily jen to nejnutnější, tedy základní předměty. Předměty jako výchovy mi 

přijdou vyloženě zbytečné (natáčet dítě při domácím tělocviku mi přijde už fakt moc...)  

 Neznámkovat 

 Plány v delším časovém souhrnu. 

 Možná bych zařadila víc online výuky. 

 V budoucnu posílení 5G sítí a větší digitalizace škol, tak aby i v případě (nejen v době 

pandemie), kdy je dítě nemocné se mohlo online připojit a účastnit se tak vyučování. 

Výklad učiva pedagogem je nenahraditelný. 

 Nic naše třídní učitelka, je k dispozici když si nevíme rady. 

 On-line veškerou výuku a méně úkolů 

 Bližší kontakt s učitelem 

 Online vyučovaní, alespoň par hodin týdně. Online nebo alespoň telefonicky kontakt s 

učitelem. 

 Vyučování online 

 Alespoň jednou denně on-line spojení s učitelkou a spolužáky, abych se mohla 

věnovat i staršímu synovi. 

 větší spolupráci mezi jednotlivými učiteli 

 Alespoň jednou denně mít alespoň jednu virtuální hodinu, při které se děti a paní 

učitelka "potkají". A totéž alespoň jednou týdně pro rodiče, aby mohli od paní učitelky 

získat nějaké to "know-how", jak to či ono vysvětlit. 

 Lepší připojení na internet. 

 chybí klíče k zadání úkolů z některých předmětů 

 Méně nové látky a více opakování 
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 Možná něco jako třídnickou hodinu, kdy by formou videohovoru bylo dětem vysvětleno, 

jak s počítačem, internetem a aplikacemi, které mají používat pracovat. Děti v tomto 

prostředí pracují poprvé, hození vlivem okolností do vody a plácají se v tom. Pokud 

nemají doma rodiče nebo staršího se sourozence, je pro ně někdy splnit zadání 

nemožné. 

 Úkoly na jednom místě a možnost hotových si odmazat 

 Více učiva od paní učitelky 

 lepší komunikaci s jednotlivými učiteli 

 Méně zadávání úkolů, ve škole toho neproberou tolik, co dostávají úkolů na týden. 

 Méně úkolů 

 více on-line výuky 

 Počítač 

 Odkazy na konkrétní cvičení na netu 

 

 

 

 

 

 


