
Zpětná vazba - výuka na dálku  

Vážení rodiče, 

již dva měsíce vzděláváme naše žáky distančním způsobem. Jelikož v  něm budeme 
pokračovat i v době po 25.5.,zjišťujeme, jaký máte na tento způsob vzdělávání názor. 
Budeme rádi, pokud nám poskytnete Váš rodičovský pohled na situaci. Dotazník je 
anonymní, po vyplnění jej, prosím, vložte do 18.5.2020 do poštovní schránky, která je 
umístěna před budovou školy nebo ho pošlete na email: zshlzivotice@seznam.cz. 
Formulář je k dispozici na webových stránkách školy www.zshlzivotice.cz v záložce 
„Tiskopisy“ nebo si ho můžete vyzvednout před vchodem do budovy ZŠ. Správnou 
odpověď zakroužkujte. 
 

Děkuji za Vaši vstřícnost, Věra Tomšů, ředitelka školy.  

 

1. Do které třídy chodí vaše dítě? (pokud máte na škole více dětí, vyplňte, prosím,                       
    za každé dítě formulář zvlášť)  
         a) 1.        b) 2.       c) 3.       d) 4.       e) 5. 
 
2. Zadání práce/vysvětlení úkolu  
         a) Zadání úkolů je zpravidla srozumitelné. 
         b) S úkoly si často nevíme rady, potřebovali bychom detailnější zadání. 
 
3. Množství učiva a úkolů  
         a) Učiva je málo, rádi bychom dostávali více zadaných úkolů.  
         b) Množství učiva je přiměřeně. 
         c) Učiva je příliš, vyhovovalo by nám menší množství zadaných úkolů.  
 
4. Zpětná vazba k odevzdané práci  
         a) Jsme spokojeni se zpětnou vazbou, kterou od vyučujícího dostáváme.  
         b) Potřebovali bychom detailnější podporu a zpětnou vazbu k námi odevzdaným    
              úkolům. 
 
4. Komunikace s vyučujícím  
         a) Komunikace je v pořádku, jsme v kontaktu, máme dostatek informací.  
         b) Ocenili bychom častější zprávy. 
 
5. Ještě bych uvítal/a (můžete zaškrtnout více odpovědí)  
         a) Jsem spokojený/á se současným stavem. 
         b) Více procvičování v pracovních listech nebo sešitech.  
         c) Více odkazů na online procvičování. 
         e) jiné: __________________________________________________________ 
 
6. Potýkáte se s technickými problémy? (např. nekvalitní nebo žádné připojení internetu,   
    nedostupnost PC/NTB...)  
         a) ANO – jaké:  ______________________________________________________            
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         b) NE, technické obtíže nemáme, vše zvládáme.  
 
 
7. Prostor pro vlastní podněty a komentáře 
 
             ______________________________________________________________ 
 
             ______________________________________________________________ 
 
             ______________________________________________________________ 
 
             ______________________________________________________________ 
 
 


