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Pokud se vám nezobrazily otevřené odpovědi, tak:

respondenti žádné otevřené odpovědi nevyplnili,
nebo dotazník vyplnilo méně než 5 respondentů a pro zachování anonymity otevřené odpovědi nezobrazujeme.

2. 2. Chodíte do práce, nebo zůstáváte se svým dítětem doma, když má distanční výuku?Chodíte do práce, nebo zůstáváte se svým dítětem doma, když má distanční výuku?

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Rodič / 4. BRodič / 4. B

Jsem na mateřské a mladšími sourozenci dítěte.

Střidave prace z domova a chozeni do prace

Kombinace - částečně chodím do práce a částečně jsem doma

Chodím do práce, ale po nezbytně nutnou dobu si beru volno, abych zajistil potřebnou výuku z domova. Ne vždy vše funguje jak má.

doma, na rodičovské dovolené se sourozenci dítěte

částečně pracuji z domova, částečně chodím do práce, střídáme se s partnerem podle jeho směn.

Rodič / 6. BRodič / 6. B

Kvůli covid situaci nepracuji, musíme mít zavřeno, jsem s dítětem doma.

Jsem na rodičovské dovolené

Měla jsem práci a než mi uplynula záuční doba dostala jsem výpověď.A teď mám smlouvu na DPČ,v té samé dělala jsem ve 12h směnách.

Jsem na RD s mladším sourozencem

Rodič / 7. BRodič / 7. B

prace mi dovoli být doma v době výuky

Rodič 1. ARodič 1. A

Materska dovolená

Střídáme se s manželem

Jsem na rodičovské dovolené s mladším synem.

Kombinace práce a práce z domova, u dětí se střídáme

Rodič 2. ARodič 2. A

Kombinuji odpolední směny s ranní výukou. Pokud to nejde skloubit, tak zůstávám doma na OČR. Sám by syn v 8 letech dist. výuku nezvládl.

Při prvním zavření školy jsem byla na OČR,pri druhém jsem chodila do práce.

Při prvním uzavření školy jsem byla na OČR,při druhém jsem chodila do práce.

Rodič 3. ARodič 3. A

Mapa školyMapa školy

 Jiná situace – prosím, popište: 
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Jsem s dítětem doma, pokud mám hlídání jdu do práce, alespoň jednou týdně.

Někdy v práci, někdy doma

Část týdne chodím do práce a zajišťuji si hlídání a část týdne čerpám krizové OČR

Rodič 5. ARodič 5. A

Home office i prace

4. 4. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a, že vaše dítě distanční výuku zvládá spíše nebo velmi špatně, proč tomu takPokud jste v předchozí otázce odpověděl/a, že vaše dítě distanční výuku zvládá spíše nebo velmi špatně, proč tomu tak
je?je?  Zaškrtněte vše, co platí.Zaškrtněte vše, co platí.

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Rodič / 6. BRodič / 6. B

Děti už to doma nebaví a dle mého se není čemu divit

Musím dítě velmi hlídat,dohlížet,aby bylo včas na výuce připojeno, dělalo to co má, plnilo úkoly, odevzdávalo včas atp. Je to pro mně velmi vyčerpávající a
stresující. V tomto ohledu jsem ráda , že jsem doma. Nedovedu si tuhle školní situaci představit až budu v plném pracovním procesu. Dítě nemá pocit že je ve
škole,ví ,že je doma a hřeší na to.

Středa čtvrtek je moc dlouhá distanční výuka.

POTŘEBUJE KONTAKT SE SPOLUŽÁKY.

Rodič / 7. BRodič / 7. B

Nemuze byt on-line pripojena.

Rodič / 8. BRodič / 8. B

Nema moznost byt on-line pripojena,vse zavisi na nasem vykladu uciva a na jejich schopnostech chapat zadanou latku.

Rodič 6. ARodič 6. A

jenom s duvodu diagnozy (autismus) problem s pochopenim

 Jiné – prosím, vypište: 
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13. Pokud jste v některé z předchozích tří otázek uvedl/a, že vám způsob komunikace spíše nebo určitě nevyhovuje, proč13. Pokud jste v některé z předchozích tří otázek uvedl/a, že vám způsob komunikace spíše nebo určitě nevyhovuje, proč
tomu tak je?tomu tak je?

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Rodič / 4. BRodič / 4. B

VELMI chybí možnost individuální diskuze s třídní učitelkou. Dokonce i jakákoliv forma "online třídních schůzek" by byla lepší, než tento stav, který je naprosto
bezprecedentní. Nemám žádné informace o tom, co posílit, proč jsou výsledné známky na vysvědčení opakovaně zaokrouhlovány jen směrem k horší známce, co
konkrétně spatřuje třídní učitelka jako potřebu dostudovat u mého dítěte či jakékoliv jiné doporučení. Jsem nucen vždy načíst jakou látku a v jakém rozsahu
probírali, vyzkoušet jak dítě tématu porozumnělo a případné nedostatky s ním procvičit nebo zaplatit doučování, které aktuálně z matematiky probíhá! V
průběhu online výuky jsem nabyl dojmu, že látka je vykládána velmi zkráceně, s velkým tlakem a s nutností doučit se ji s dítětem doma odpoledne, po práci a je
tak spíš kladen větší nárok na rodiče, než na učitele. Organizace výkladu, zejména nové látky, není tak z mého pohledu správná.

Za celou dobu distanční výuky s námi komunikuje třídní učitelka, ostatní učitelé s rodiči nekomunikují. Chybí mi zpětná vazba od učitelů, například třídní
schůzky online formou. Dále bych chtěla upozornit na stres dětí, když mají např. olympiády či jiné testy formou dotazníků nebo odevzdání v časovém limitu,
vzhledem k rozdílným možnostem připojení a komfortu a rozdílných IT dovedností u jednotlivých žáků, si myslím, že tento způsob není úplně vhodný. Navrhuji
tyto záměry buď s dětmi vyzkoušet několik dní dopředu nanečisto, či upozornit rodiče, aby byli v případě potřeby k dispozici!.

Rodič / 5. BRodič / 5. B

vše je v pořádku

Rodič / 6. BRodič / 6. B

někteří učitelé mají dost nevhodné chování k dětem. Dokážou jim vynadat i když mají děti pravdu.Nebo jim dokážou vynadat i za internetové připojení.

Škola by měla zařídit alespoň třídní schůzky on-line.Moje dítě už se méně soustředí.Potrebuje autoritu!

Špatná komunikace.

Při určitých případech je lepší řešit a domlouvat se přímo a udělat nějakou strategii.

Rodič / 7. BRodič / 7. B

Nikdo snámi nekomunikuje občas napíše třídní že děti nemají zapnutou kameru a mikrofón,jinak žádná komunikace

Kromě třídního učitele p.Neče ktery je zároveň ucitelem ČJ a Dějepisu,a snaží se komunikovat, žádný jiný učitel nekomunikuje.

ostatní učitelé se mnou - rodičem - komunikují jen pokud položím konkrétní dotaz

Rodič / 8. BRodič / 8. B

Komunikace s třídní učitelkou ohledně námitek k výuce, nespokojenost se způsobem výuky AJ a občanské nauky, žádosti o přezkoušení dcery z AJ nebylo
vyhověno

Rodič / 9. BRodič / 9. B

Nekteří učitelé/ky nekomunikují dostatečně

Pokud mám nějaký problém a napíšu třídní učitelce, reaguje velmi rychle. Asistentka je vstřícná. Jiná komunikace ale neexistuje. Známky z některých předmětů
jsou dopisovány se zpožděním. Ostatní učitelé také s námi rodiči nekomunikují, to ale ani za normálního stavu. Ohodnotili jsme obojí "Tak napůl", protože nás to
sice mrzí, ale už jsme zvyklí.

Třídní učitelka s rodiči vůbec nekomunikuje a ostatní učitelé jen zřídka

Třídní učitelka nekomunikuje téměř vůbec.

Rodič 3. ARodič 3. A

Zhruba 4 komunikační kanály z nichž škola preferuje ty, se kterými je neustále problém s přihlašováním. Příspěvky se nezobrazují (bakaláři) a classroom, do
kterého jako rodič nemám přístup. Nebo možná jen ty správné technické dovednosti. Tedy škola mých dětí je pro mě jedna velká neznámá.
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15. Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a, že jste spíše nebo velmi nespokojen/a se systémem hodnocení vašeho dítěte,15. Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a, že jste spíše nebo velmi nespokojen/a se systémem hodnocení vašeho dítěte,
proč tomu tak je?proč tomu tak je?

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Rodič / 4. BRodič / 4. B

znamky z distancni vyuky jsou mene objektivní

Dcera má dyslektické obtíže (pomalaji čte, má horší přepis)v současné době bez IVP a někdy ji tento problém zhoršuje orientaci v on-line prostředí. Např. testy
zadané on-line, než je přečte, je čas na odeslání. Toto ji stresuje velmi. Dlouhou dobu to dcera neuměla popsat a trápila se horšími známkami. Nyní ji řešíme s
pani učitelkou individuálně a je nám velmi nápomocna.

Hodnocení známkami, navíc v takovém mnhožství, které používá paní Mgr. Randová, zbytečně svyšuje už tak vysokou míru stresu dítěte. Osobně se známkami
moc neřídím. Pro mne je podstatné, aby se dítě zlepšovalo a prohlubovalo vědomosti, což bez dodatečné odpolední práce s ním během online výuky není vůbec
možné!

Někdy jsou vystaveni stresu, samozřejmě chápu, že je potřeba známkovat.

Rodič / 5. BRodič / 5. B

vše je v pořádku

Rodič / 7. BRodič / 7. B

protože nám nevyhovuje distanční výuka

Vzhledem k tomu,ze nemuze byt on-line pripojena,nema dostatecny vyklad a ani neprojevuje zajem o samostudium.

Rodič / 8. BRodič / 8. B

na dlouhé práce mají málo času a tak nestíhají odpovědet dobře na všechno

Hodnocení není dle mého názoru objektivní tak, jak by bylo při normální výuce....Když dítě sedí 6 - 7 hodin u pc, nedá se od něj očekávat soustředění takové jako
při normální výuce....poté ještě musí přes pc vypracovávat četné domácí úkoly....

Vzhledem k tomu,ze nema dostatecny vyklad uciva a je zavisla na samostudiu a nasich znalostech,nemusi zadanou latku chapat jako deti na on-line vyuce,je
ochuzena o vyklad ucitele a tomu odpovidaji i vysledky. Ma jen malou moznost si spatnou znamku opravit.

V hodinách občanské nauky se děti bojí na cokoli zeptat, učitelka na ně křičí.Potom je to znát a známkách. Pokud nerozumí AJ, je jim sděleno, že se to doma mají
doučit. Potom mají děti špatné známky.

Rodič / 9. BRodič / 9. B

-

Rodič 6. ARodič 6. A

nějaký předměty např.anglicky jazyk,telocvik byly znamkovany příliš přísně

17. Co by podle vás během distanční výuky nejvíce pomohlo posílit sociální vazby mezi spolužáky ve třídě vašeho dítěte?17. Co by podle vás během distanční výuky nejvíce pomohlo posílit sociální vazby mezi spolužáky ve třídě vašeho dítěte?

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Rodič / 4. BRodič / 4. B

Společně aktivity online.

Nezakazovat dětem se přihlásit dříve, než 2 min před začátkem vyučování, resp. zrušit zákaz přihlášení se, když není vyučující v Classroom. Velmi děkuji.

spolecna prace na zadanem ukolu,

pár minut strávených společnou zábavou
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Distančně si myslím, že nelze posílit vazby mezi spolužáky. Po skoro roční odluce se sociální vazby mezi nimi jen prohlubují.

Rodič / 5. BRodič / 5. B

komunikace se spolužáky je dobrá

Dělat denně společné hodiny a povídání si. Rozhodně by posloužilo zbavit se předmětů jako je Vlastivěda, Přírodověda a nahradit je hodinami "setkání s žáky".
Máme nouzový stav, chtělo by to školský nouzový režim a nechtíž za každou cenu trhnout osnovy školy. Za nás, čeština, matematika, jazyk a konec výuky jako
takové....

Práce ve skupinách

Rodič / 6. BRodič / 6. B

Domnívám se, že v situaci, ve které se nachází celá společnost nelze sociální vazby dětí nijak vyrazně posílit.

návrat do školy

Napadlo mě vést třeba rozhovory mezi sebou v rámci výuky, spolecně pracovat na nějakém projektu,spolupracovat ve dvojcích na nějakém úkolu.

Stačí když půjde do školy!!!

skupinové práce a pak jejich prezentace nebo volnější i nepovinná hodina

Online hodina kde by si zaci mohli popovidat o tom co treba delaji kdyz jsou doma.

To vážně netuším.

Rodič / 7. BRodič / 7. B

kdyby se mohli aspoň občas sejít

Vyreseni kvalitniho internetového připojení,které v miste bydliste neni mozne.

spolupráce se spolužáky

Rodič / 8. BRodič / 8. B

Zrušit distanční výuku, obnovit pravidelnou školní docházku. Setkávání se spolužáky pouze přes sociální sítě zcela ničí osobnost!!!!

nevím

Vyreseni kvalitniho internetoveho pripojeni,ktere neni bohizel v miste bydliste reálný.

Volná hodina, třeba téma co jsi zažil v týdnu zajímavého atd

Rodič / 9. BRodič / 9. B

během distanční výuky nic

Teď už asi nic.

Rodič 1. ARodič 1. A

Mít ještě nějaké společné aktivity někdy během dne po výuce. Např. Hry, čtení, povídání, malování atd.

spolecne ukoly deti ve skupince

nemám tušení...

Nevím
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Rodič 3. ARodič 3. A

Nic, osobní kontakt nic nenahradí.

Nejvíce by pomohlo okamžitě zrušit distanční výuku a umožnit dětem normálně fungovat, vídat se a sociálně rozvíjet.

vzhledem k situaci se moc možností nenabízí,syn chce vidět své spolužáky fyzicky a ne online

Rodič 5. ARodič 5. A

Fyzický kontakt je nenahraditelný.

nic nenahrazuje zivou komunikaci. vice tymove praci

kdyby už skončila

Rodič 6. ARodič 6. A

nechat jim 15 minut pro sebe denně

19. Co byste především ocenil/a na tom, jak škola vašeho dítěte funguje během režimu distanční výuky?19. Co byste především ocenil/a na tom, jak škola vašeho dítěte funguje během režimu distanční výuky?

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Rodič / 4. BRodič / 4. B

Oceňuji celkově přístup školy a zvládání této nelehké situace.

Oceňuji přístup vyučujících a připravenost. Jsem ráda za to jak to funguje a je to pečlivě připraveno. Velká zásluha patří řediteli, který vede své zaměstnance k
tomu aby opravdu učili jak mají přes výuku online.

technická podpora - již v září probíhalo proškolení dětí s programem Google Clasroom, vytvoření účtu. Bylo nabídnuto technické vybavení. Proto od prvního dne
distanční výuky mohlo probíhat on-line vyučování bez omezení.

Jste jedni z mála, dle dostupných informací z jiných škol, kdo se intenzivně a v plném rozsahu věnuje osnovám a odučíte značné množství hodin. Bohužel si
nejsem jistý, zda to není spíše kontraproduktivní. Důvodem je málo opakovaní a snaha za každou cenu probrat vše, co je předepsáno. Ale svět se změnil...

Ocenuji pristup ucitelu a denni 3h online vyuku

online hodiny a jejich kvalitu

Jsem velmi spokojená s paní učitelkou Randovou. Má můj obrovský obdiv. Dokáže udržet pozornost žáků, vyučovat tak jako by byly děti ve škole.

Rodič / 5. BRodič / 5. B

vše je v pořádku

Rodič / 6. BRodič / 6. B

neumím odpovědět

Velmi oceňuji práci všech učitelů, kteří se snaží děti něco naučit i za těchto ztížených podmínek a ještě dokážou vést výuku zábavnou formou.

Nahrávat látku na youtube aby si to mohlo dítě opakovaně pouštět.

snahu o zachování kvality výuky v režimu distanční výuky

Výuka fajn,ale dítě se mi při vyučování NUDÍ.

Rodič / 7. BRodič / 7. B

jsem spokojena, v ramci možností jaké škola v teto dobe má tak si myslím, ze vsichni delaji maximum
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Lépe vysvětlovat látku, která se týká hlavně předmětu matematika. Dítě vůbec nechápe látku, ani přes žádost o opětovné vysvětlení.

Snaha ucitelu.

informovanost

Rodič / 8. BRodič / 8. B

méně online hodin a zrušit online tělesnou výchovu

snaha učitelů, komunikace

Snaha ucitelu.

Pochvala panu řediteli za výuku matematiky, možnost půjčit notebook, líbí se mi způsob výuky pan Neč a pan Uttl.

Rodič / 9. BRodič / 9. B

Mají dostatek času, hodiny končí tak jak mají

Vyučování běží, vše funguje, zmatky, které se vyskytly minulý školní rok, se víceméně vyřešily. Vedení školy komunikuje dobře.

informace, komunikace s zaky i rodici

Rodič 1. ARodič 1. A

Určitě musím zdůraznit, pečlivost třídní učitelky. Její připravenost je skvělá, a celkově se dětmi zabývá, není ji jedno zda je dítě na kameře nebo ne. Snaží se je
přimět nebo motivovat ke spolupráci a aby byli vidět na kamerach. Jsem velice spokojená s přístupem vyučující.

Veškeré nové informace jsou včas oznámena.

Velice dobrá organizace, budování zpětné vazby, fungující komunikace.

Přístup

Rodič 3. ARodič 3. A

Dobrá komunikace, sjednocení systému výuky u všech předmětů.

stačí,že funguje

Rodič 5. ARodič 5. A

Bezproblémový průběh, pravidelné zasílání reportů třídní učitelkou přes WhatsApp, zasílání zásadních informací ředitelem školy.

Rodič 6. ARodič 6. A

přesné jasné informace dopředu, co se bude dít.

21. Jaké prvky distanční výuky byste rád/a viděl/a ve škole i po návratu do běžné (prezenční) výuky?21. Jaké prvky distanční výuky byste rád/a viděl/a ve škole i po návratu do běžné (prezenční) výuky?

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Rodič / 4. BRodič / 4. B

Nevím asi nic.

Preferuji prezenční formu výuky.

Testování formou odpovědních formulářů (A,B,C) na body, bez známkování. Konverzační hodiny cizích jazyků.
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Rodič / 5. BRodič / 5. B

distanční výuka se může kombinovat dále s prezenční výukou

Rodič / 6. BRodič / 6. B

práce s výpočetní technikou

Psaní prací v dokumetech, wordu, vytváření prezentací.

Jak děti spolupracují.

Rodič / 7. BRodič / 7. B

nesouhlasím s distanční výukou

práce na PC

Rodič / 8. BRodič / 8. B

žádné

Aby si děti uměli vyhledat informace na internetu

Rodič / 9. BRodič / 9. B

žádné

Informace o úkolech a povinnostech a jiné důležité informace do školního mailu.

Rodič 1. ARodič 1. A

Asi nic..ve škole to mají lepší.

Zatím nic, syn je v 1.třídě.

Nevim

Rodič 3. ARodič 3. A

využití při nemoci

Rodič 5. ARodič 5. A

Zadávání úkolů (a termínů písemek) do Classroomu, umožnilo by to lepší kontrolu rodiči a omezilo by to počet pětek za nesplněný úkol.

Rodič 6. ARodič 6. A

nevím

22. Pokud máte nějaký nápad nebo zpětnou vazbu k distanční výuce, můžete je uvést zde. 22. Pokud máte nějaký nápad nebo zpětnou vazbu k distanční výuce, můžete je uvést zde. 

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Rodič / 4. BRodič / 4. B

Jsem spokojená celkové se spolupráci školy a vyučujících s dětmi.

Vážený pane řediteli, chtěla jsem Vám alespoň touto cestou poděkovat za velkou kvalitu distanční výuky, která probíhá v této nelehké době. Mám srovnání s
jinými ZŠ a opravdu práce, kterou odvádí pani učitelka 4.B je na vysoké úrovni. Uměla si od začátku nastavit jasná pravidla, systém, motivuje děti, je napomocná
rodičům, má pochopení když se něco nepovede. Cítím i to, že má velkou podporu ve vás, ve vedení školy. Velmi vám za to děkuji. Přeji hodně sil a trpělivosti. S
pozdravem Michala Vinšová
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Moc bych se přimlouval za jakýsi "výběr z osnov", tj. vysvětlit trpělivě a důsledně novou látku a jen tu nutnou pro pochopení souvislostí pro další ročníky. Chápu
a rozumím, že je to obtížné, možná i v rozporu s nařízeními ministerstva. Děkuji.

Navrhuji zahrnout do DV i zasilani videi jak deti sportuji, navzajem se mohou motivovat k sportovnim vykonum , formou nejake hry nebo zadanim ukolu od
ucitele nebo samotnych deti.

Oceňujeme, že je většina výuky vedena formou online hodin.

Rodič / 5. BRodič / 5. B

jit do skoly

nic mě nenapadá

Zrušit nepodstatné předměty (nepodstatné v této době nouzového stavu) jako je Vlastivěda a Přírodověda.Nesnažit se trhnout za každou cenu osnovy daného
předmětu a spíše s žáky opakovat. Je třeba si uvědomit, že děti byly vyhozeny ze svého pro ně přirozeného prostředí a nyní musí jednoznačně psychicky strádat,
toto je třeba si uvědomit a dál pokračovat pomalu s plným porozuměním, co se asi v dítěti odehrává. Rozhodně je nesmysl, aby dítě ráno vstalo a plné 3 hodiny
koukalo do PC, není to zdravé jak na oči, tak na mozek...

Rodič / 6. BRodič / 6. B

Naprosto nevhodná mi přijde "čtenářská liga", kterou dítě vyprácováná v ČJ na PC formou, že si musí překlikávat z otázek na text. Toto vyžaduje obrovské
soustředění dítěte! Dítě překlikne na text a v momentě zapomene na mnohdy obsáhlou otázku. Takže se opět vrací do okna s otázkami.Do toho na ně promluví
učitel,děti se ptají.. Děti nemají možnost se na to nijak připravit a toto trénovat.Myslím,že daleko lepší by bylo, to mít v tištěné formě na papíře před sebou.

Nesouhlasím s TV v odpoledních hodinách

Dle mého názoru je pro základní školy zcela nevhodná.

Pokud je to nutné tak ano,jinak děti strací kontakt se spolužáky a do budoucna by nemuseli vědět jak řešit osobní, třídní mezi sebou ve škole kolegiální
problémy.Nebudou orkány a hůř zvládat stres.Kdyby to bylo možné, tak při takových událostech jako jsou dnes, neuvažovali jste rozdělit tridy napůl.Jedna půlka
by byla ve škole dopoledne a ta druhá odpoledne,tak by se děti moc nepotkavali.Po týdnu by se to vymenilo .�

Rodič / 7. BRodič / 7. B

Je nutné známkovat domácí ukoly pětkou . Stane se , že při množství ukolů syn některý přehlédne.Nemohli by vyučující dát dítěti např. jen vykřičník, který po
dodatečném vypracování smažou?

Rodič / 8. BRodič / 8. B

nemám

Nelíbí se mi způsob výuky občanské výchovy kdy se na děti křičí a způsob výuky paní Hlotanové, která dětem nedá šanci na opravu špatné známky.Ani žádosti o
pololetní písemnou práci nebylo vyhověno, bylo mi řečeno, že to je v pravomoci učitele. I když děti měly špatné známky z nepochopené látky,kte4ou se prý měli
doučit. Děti to demotivuje a méně se snaží

Rodič / 9. BRodič / 9. B

Byla by jsem ráda kdyby děti nemusely mít zapnuté kamery po celou dobu výuky

Naše dítě má negativní přístup ke všemu, co souvisí se školou, takže tady bude zřejmě každá snaha marná :-(

Určitě by chtělo vylepšit přípravu na příjímací zkoušky z českého jazyka, celkově výuka českého jazyka a třídnictví nestojí za nic. Neustálé zádávání samostatné
práce v hodinách českého jazyka určitě nepřipraví děti na příjímací zkoušky.Také jednání třídní učitelky, kdy na emaily odpovídá zhruba po měsíci a opravuje
zadané práce dětem třeba dva měsíce. Např.: práce odevzdaná v říjnu, byla ohodnocena v lednu.Celkově jsem velmi nespokona s prací paní třídní učitelky.

Rodič 1. ARodič 1. A

Asi žádné nápady nemám. Jen spíš poděkování za vyučující jak jsou připraveni a opravdu jim záleží na blahu dítěte. A snaží se dát do výuky online vše co je
třeba.

Pro prvňáčky je distanční výuka naprosto nevhodná.

Rodič 3. ARodič 3. A

Škola: CDFI Stránka: 9 z 10 Sestaveno: 11.  3.  2021



Přehled reportů

Nejlepší nápad je jí zrušit. Prosím, co nejdříve.

Rodič 5. ARodič 5. A

Učitelé by mohli více využívat různé pomůcky (aplikace, programy) a možnosti při práci s PC, jako např. sdílenou obrazovku, el. tabuli v pc apod. Usnadní to práci
a zaujme děti.

Rodič 6. ARodič 6. A

nemám
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