
VÝSLEDKY RODIČOVSKÝCH DOTAZNÍKŮ - KORONA 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za zaslání dotazníků, 

Vaše ochota předčila naše očekávání a měli jsme 50% návratnost (běžná návratnost dotazníků se 
pohybuje kolem 20%). Některé odpovědi nám chodily dodatečně mailem nebo přes Školu OnLine. 
Z toho vyplývá, že je i pro Vás velmi důležité dát nám zpětnou vazbu. Přinášíme Vám souhrn Va-
šich odpovědí, které šly zpracovat do měřitelných grafů. Všechny odpovědi jsme si pečlivě přečetli 
a postupně v diskuzi s našimi kolegy zavádíme potřebná opatření. Děkujeme, všichni ze ZŠ K Do-
lům. 

 
Většina z Vás se pohybuje ve škále 5 – 10. Vydržte, už se rýsují přibližné termíny, kdy se bude 
vše vracet do normálu, i když se zdají být ještě v nedohlednu. Z naší strany platí, že výuka se ne-
hodnotí známkami, ale způsobem zpětné vazby a vy pracujete se žáky jen do té míry, do které je 
to pro Vás snesitelné a realizovatelné. 



Můžeme Vám ve Vaší situaci jako škola/vedení nějak pomoci? (V případě, že nechce-
te cokoli vyplňovat do dotazníku, určitě se na nás neváhejte obrátit jinou cestou, 
případně poradenské pracovníky naší školy) 

113 respondentů se vyjádřilo, že není potřeba dále pomáhat, že už je nic nenapadá, nebo že je 
vše tak, jak má být.  

Ve valné většině zbylých odpovědí jste žádali o snížení množství domácích úkolů a jejich zadává-
ní na jednom místě, kde najdete všechno. Všechny úkoly najdete vždy v poznámce k hodině ve 
Škole OnLine. Pokud by tato informace neplatila, kontaktujte prosím svého učitele nebo někoho z 
vedení např. kobrova@zskdolum.cz  
Od tohoto týdne jsme zkrátili a zjednodušili rozvrh. Doufáme, že tento krok přispěje k lepšímu 
zvládání situace.  

Která forma pro zadávání domácí práce vyhovuje nejvíce? 

- Nejvíce kladně hodnocených byla „poznámka k hodině ve Škole OnLine“ 51,1%  
- Na druhém místě „domácí úkol ve Škole OnLine 38,8%  
- V závěsu za domácími úkoly je zadávání „mailem“ 36,7%  
- Na čtvrtém místě (především u zákonných zástupců žáků z 2. stupně) zadávání v „Google Clas-
sroom“ 28,1%  
- na 5. místě jsou „výukové zdroje ve Škole OnLine“ s 25,9%.  

Zbylé odpovědi byly vždy po 0,7%, ale častěji se opakovala spokojenost se zadáváním domácích 
úkolů prostřednictvím třídních stránek (spíše u žáků v 1. – 3. ročníku)  

Jaký typ domácí práce Vám vyhovuje nejvíce?  

Nejvyšší hodnocení pro typ domácí práce získaly pracovní sešity a pracovní listy, což odpovídá 
předchozím výsledkům, ohledně potřeby snižování domácí práce.  
- Cvičení v PS – 84,2 %  
- Pracovní list – 59,7 %  
- Hra, kvíz pomocí odkazu na webu – 50,4 %  
- Diskuze s učitelem – 18 %  
- Vlastní tvorba – 15,1 %  
- Zbylých 14 odpovědí bylo různorodých  

Kdy by měla být zadávána domácí práce? 
  
Z výsledků vychází, že je takřka stejně velký zájem z vaší strany o “zadávání úkolů každý den 
ráno” stejně tak jako “v pondělí na celý týden”. Dále tedy jsou zadávány úkoly postupně každý 
den. V několika případech se objevil návrh zadávat úkoly už večer předtím, aby bylo možné si při-
pravit domácí práci pro žáky již dopředu. Děkujeme za tento podnět, se kterým budeme dále pra-
covat.  



Zde se poměrně výrazně rozcházejí jednotlivé ročníky a stejně tak jednotlivé předměty.  

Děkujeme za všechny odpovědi i za velké vyjádření podpory z Vaší strany. Znamená to pro nás 
velmi mnoho a pomáhá nám v naší další práci. Nadále se prosím obracejte na pedagogy, s čím-
koliv bude potřeba, stejně tak na třídní učitele nebo na vedení školy. Postupně odpovídáme na 
všechny Vaše emaily a zprávy, ale mějte, prosím, strpení, je toho každý den více než obvykle.  

Ředitelka školy  
Běla Outratová: reditel@zskdolum.cz  

  
Zástupkyně pro řízení pedagogického procesu  
Anna Kobrová: kobrova@zskdolum.cz  
 
Zástupkyně pro speciální pedagogiku a výchovná poradkyně  
Denisa Horáčková: horackova@zskdolum.cz 
 
Zástupkyně pro ICT, metodik prevence a práce s třídními kolektivy 
 Zuzana Outratová: outratova@zskdolum.cz 


