Vyhodnocení dotazníku pro rodiče – vzdělávání na dálku
Třídy vyššího gymnázia (kromě maturantů)

V období 23.-30.4. 2020 byli osloveni rodiče studentů ústeckého gymnázia, aby poskytli zpětnou
vazbu k procesu výuky ve škole v době distančního vzdělávání. Rodiče z maturitních tříd nebyli do
průzkumu již zahrnováni.
Do šetření se zapojilo 107 respondentů, což činí 61 % oslovených. Třídy byly zastoupeny vcelku
rovnoměrně, po zhruba 20 odpovědích za každou třídu, výjimkou byla septima s pouhými třemi odpověďmi.

Rodiče většinou nemají pocit nedostatku informací o fungování školy. Nejčastěji jim případně chybí
individuální výsledky žáků v průběhu dálkového vzdělávání, informace o závěrečném hodnocení,
v některých případech postrádají dílčí informace v rámci jednotlivých předmětů.

Denní čas dítěte trávený školní prací vnímají rodiče velmi rozdílně. Některým žákům stačí 3 hodiny, jsou ale
i studenti plnící úkoly více než 9 hodin denně. V průměru dle vnímání rodiči jde o 4,9 hodiny denně.

93 % žáků disponuje doma vyhovujícím technickým zázemím, 7 % má zřejmě s domácí prací větší potíže
z technických důvodů.

1 – naprosto bez problémů

5 – s velkými potížemi

S organizováním vlastního času pro domácí studium studenti vyššího gymnázia podle rodičů výrazné potíže
nemají.

Studenti vyššího gymnázia si obvykle poradí se školní prací sami, pomoc členů domácnosti nepotřebují buď
vůbec (60 %), maximálně ¼ hodiny (28 %), asi desetina studentů nejvýše hodinu denně.
Nejčastější pomoc rodiny spočívá v pochopení zadání práce (22 %), třetina studentů potřebuje pomoci
s pochopením nové látky, každý pátý s vyřešením technických záležitostí.

1 – příliš malé

5 – naprosto přehnané

Na škále hodnotili rodiče množství školní práce. 65 % považuje množství za odpovídající, více než ¼
respondentů za velké až přehnané, 8 % ale naopak za spíše malé.

Přechod na zadávání práce přes prostředí Google Classroom od Velikonoc 2020 zaznamenalo 89 % rodičů.
Z nich 81 % hodnotí tento krok za prospěšný, 14 % neumí rozdíl posoudit. Pouze 5 respondentů tuto změnu
za přínos spíše nepovažuje.

Mezi největší obtíže, jež musí studenti podle rodičů překonávat, jsou nepochopení nové látky
z předložených studijních materiálů, velkou obtíží je také organizace vlastního času.

1 – v pohodě, nemá s ní problém

5 – velmi těžko

V domácím vzdělávání řada studentů objevila určité výhody a snáší ho bezproblémově, někteří však mají
s distančním způsobem práce potíže a nesnáší ho snadno.

Nejvíce času věnují studenti vyššího gymnázia matematice, češtině, a překvapivě i druhému cizímu jazyku.

Mezi nejoblíbenější předměty patří angličtina, biologie, možná překvapivě vysoko jsou hodnoceny
matematika i čeština.

Největší potíže dělá studentům jednoznačně chemie. Dalšími v pořadí pak jsou s velkým odstupem fyzika,
informatika a matematika.

1- Podnětný, povzbudivý

5 – zcela demotivující

Přístup učitelů se těžko hodnotí souhrnně za všechny, protože odlišnost v přístupu se potvrdila
v otevřených otázkách dotazníku. Převažuje spíše pozitivní vnímání, ovšem jsou stále i výhrady.

V hodnocení rodičů studentů vyššího stupně gymnázia škola obdržela celkovou známku 1,85. Rozhodně
nepropadáme, ale stále je na čem pracovat.

Závěr:
Rodiče oceňují aktivní přístup učitelů, snahu o přizpůsobení se nové neočekávané situaci, v řadě případů
otevřený a tolerantní přístup k žákům. Upozorňují však také na velké rozdíly v přístupu jednotlivců, ať už
v rozsahu činnosti, tak v kvalitě a rozmanitosti práce a zpětné vazby vůči žákům. Ozývá se volání po větším
využití on-line hodin obecně, zejména však ve výuce cizích jazyků. Rezervy vidí v poskytování zpětné vazby
rodičům o kvalitě plnění úkolů žáky. Rovněž očekávají další informace týkající se celkového hodnocení
probíhajícího pololetí.
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