
Kolik hodin denně strávíš online kvůli škole? (výuka, domácí úkoly, učení se a tak podobně)

1 až 2 hodiny denněA

2 až 3 hodiny denněB

3 až 4 hodiny denněC

více než 4 hodiny denněD

Kolik hodin denně ti rodiče pomáhají s online výukou?

Rodiče mi vůbec nepomáhají.A

Rodiče mi pomáhají méně než 1 hodinu denně.B

Rodiče mi pomáhají 1 až 2 hodiny denně.C

Rodiče mi pomáhají více než 2 hodiny denně.D

Pomáhají ti teď během online výuky rodiče více než při běžné výuce ve škole?

Teď mi rodiče pomáhají více.A

Rodiče mi pomáhají asi tak stejně.B

Teď mi rodiče pomáhají méně nebo vůbec.C

Tematický dotazník Distanční výuka, ukázka
1. stupeň ZŠ - žáci



S jakými problémy se během online výuky setkáváš?

Zaškrtni vše, co platí.

Zaškrtněte 1 až 6 možností.

Problémy s vybavením (přístroj samotný, sluchátka, mikrofon atp.)A

Problémy s internetovým připojenímB

Problémy s aplikací, přes kterou je online výuka vedena.C

Učitelé mají problémy se svými přístroji či internetovým připojením.D

Ostatní žáci mají problémy se svými přístroji či internetovým připojením.E

Jiné technické problémy – prosím, uveď jaké:F

S žádnými problémy se nesetkávám. G

Jakým způsobem tě tví učitelé během online výuky hodnotí?

ZnámkamiA

SlovněB

Známkami i slovněC

Jinak – napiš jak, prosím:D

Učitelé mě nehodnotí.E

Tematický dotazník Distanční výuka, ukázka 
2. stupeň ZŠ - žáci



Je pro tebe online výuka více stresující než běžná výuka ve škole?

Ano, online výuka je pro mě určitě více stresující. A

Ano, online výuka je pro mě spíše více stresující.B

Online výuka je pro mě stejně stresující.C

Ne, online výuka je pro mě spíše méně stresující. D

Ne, online výuka je pro mě určitě méně stresující. E

Co se ti na online výuce nejvíc líbí?

Co ti naopak při online výuce nejvíc chybí z běžné výuky ve škole?

Máš během online výuky v průměru více práce než při běžné výuce ve škole?

Ano, během online výuky mám určitě více práce. A

Ano, během online výuky mám spíše více práce. B

Během online výuky mám zhruba stejně práce. C

Ne, během online výuky mám spíše méně práce. D

Ne, během online výuky mám určitě méně práce. E

Tematický dotazník Distanční výuka, ukázka 
SŠ - žáci



Jak vaše dítě zvládá objem školní práce zadané během distanční výuky?

Rozhodně zvládáA

Spíše zvládáB

Tak napůlC

Spíše nezvládáD

Vůbec nezvládáE

Jak vám celkově vyhovuje způsob, jakým s vámi rodiči komunikuje třídní učitel/ka vašeho dítěte?
(pravidelnost, formát, obsah atp.) 

Rozhodně vyhovujeA

Spíše vyhovujeB

Tak napůlC

Spíše nevyhovujeD

Rozhodně nevyhovujeE

Jak vám celkově vyhovuje způsob, jakým s vámi rodiči komunikují ostatní učitelé vašeho dítěte?
(pravidelnost, formát, obsah atp.)

Pokud má vaše dítě jen jednoho učitele či jednu učitelku, otázku vynechejte a přejděte na další.

Rozhodně vyhovujeA

Spíše vyhovujeB

Tak napůlC

Spíše nevyhovujeD

Rozhodně nevyhovujeE

Tematický dotazník Distanční výuka, ukázka
Rodiče



S jakými problémy se během distanční výuky potýkáte?

Vyberte vše, co platí.

Zaškrtněte 1 až 9 možností.

Technické problémy na mé straně (přístroj, internetové připojení, mikrofon atp.)A

Technické problémy na straně žáků (přístroj, internetové připojení, mikrofon atp.)B

Nedostatečná znalost aplikací používaných k výuceC

Nedostatek času na probrání látkyD

Nedostatek podkladových materiálů pro online výukuE

Malá motivace ke studiu na straně žákůF

Nedostatečné zapojení rodičů žákůG

Nedostatečný kontakt s žákyH

Jiné – uveďte, prosím:I

S žádnými problémy se nepotýkám. J

Zadáváte vašim žákům během distanční výuky více práce než během výuky prezenční?

Ano, zadávám více práce než během prezenční výuky.A

Zadávám stejně práce jako během prezenční výuky.B

Ne, zadávám méně práce než během prezenční výuky.C

Tematický dotazník Distanční výuka, ukázka 
Učitelé




