Vyhodnocení dotazníku – žáci
(počet respondentů: 197)

6. V čem vidíš klady distančního vzdělávání?
nevím
V ničem
Pro nás žáky je to lehčí protože si můžeme najít nějaké pomocné cvičení odpovědi atd..
Vice casu
Nevím
v ničem
Že můžeme zůstat doma
V tom ze se mužů vstavat později ze máme 1 úkol v clasroom a pak jsme měly volno
Nemohu chytit COVID
Nemusím vstávat brzo
lipe se mi tak učí
že sem po učeni sem hned doma,mužu bit v pižamu, ve škole my je často zima a doma my ja
teplo,mužu bit ze svima morčatkama
Máme více času.
No klady jsou asi takové: 1.
je to jednodušší
v nicem
Asi v ničem
nauči nas to na počitači
Můžeme jíst v hodině, můžeme jít kdykoliv na záchod, v online výuce je většinou méně hluku
Že můžu být doma.
Matematika
Asi v nicem me spise vyhovuje byt ve skole
Že nemusím chodit do školy
můžu sedět třeba na posteli nebo u stole a ne v lavici
Byli lehčí úkoly
To nevím
je to přehledné a dozvím se hodně věcí i když jsou školy zavřené a naučím se ovládat počítač
Mám na úkoly klyd,
Testy jsou lehčí
Mohly jsme se osamostatnit
nic mě nenapadá
muzeme si rovrhnout kdy co budeme delat nebo psát pokud to není na cas
více času na plnění úkolů
Ve třídě je hluk. Doma je větší klid. Líbil se mi meet. Viděla jsem se s paní učitelkou a
spolužáky.
Naučíme se více pracovat s technikou a můžeme být doma, pomáhá to podle mě i v
komunikaci mezi třídou.
Ve třídě někteří zlobí nebo mluví a v distanční výuce mám v tomhle směru klid a samořzejmě
vstávání a také že hodiny mohou končit dříve a já mám čas třeba na zopakování učiva nebo
na přípravu na další hodinu
V delším času na vypracování úkolů.
Měla jsem pohodlí svého domova

Můžu být v klidu doma a nemusím nikam jezdit
můžeme být doma v teplíčku
Nemusím ráno vstávat
jsem volnější
žádné, protože přes distančku učivo moc nechapu. Jak které ale taky.
Kdyz nam vyučující daji ukol na delsi dobu treba do 5 hod odpoledne tak si to mohu udělat
kdy chci a muzu na to mit vic casu
Nemusela jsem chodit ránko do zimy
klid na vypracování zadání
Mužeme trochu si přispat,
nevyhovuje mi to
Nemusim vstavat brzo
v nicem
můžu se učit v pyžamu, být v posteli, jíst, chodit na záchod kdy chci
Učit se samostatnosti
je větší pohoda
V tom že se nemůžu nakazit ve škole koronu
to že jsem nemusel brzy ráno vstavat
v hledaní informaci na internetu
nemusím vstávat brzo,mám více času po škole protože nemusím zdlohavě jezdit ze školy
autobusem
je to dobry docela me to bavilo i ne
Líbí se mi, že jsem doma.
domácí prostředí
Nemusím vstávat brzo.
nemusíme nosit roušky jako ve škole
Můžu vstávat o dost později.
Jak učitelé tak žáci se naučí alespoň základně pracovat s počítačem. Tím že je to každý den,
lépe se to učí než jednou za týden v informatice.
naučíme se lépe pracovat na počítači
že můžeme s učiteli volat a slyšet je jak vysvětlují učivo
doma mam vetsi kdid na uceni
v osamostatnění učiva
Méně práce, nemusím vstávat tak brzo,
Máme větší klid na učení a větší pohodlí
že se nepereme a neběháme
Že se můžeme během doby kdy nejsme ve škole učit.
Nikdo mně neruší
Žádne
více času
Můžu stávat později než normálně
lépe se mi pracuje
mužu jíst, nemusím tak brzy vstávat
nevstávám tak brzo ráno a nemusim dojíždět.
míń se stydím odpovědět na různé otázky ,nemusím ráno tak spěchat ,když píšu testy jsem o
hodně klidnější než když píšu ve škole

Jsme doma v našem přirozeném prostředí
že je možnost vzďelávání
Více samostatnosti
že jsem skoro nic nedělal a nemusel nikam choditV učení
Naučil jsem se pracovat s počítačem
Žádné klady v tom nevidíme spíše naopak.
Nemusím brzo vstávat
Mám na učení více času, mám tady více klidu takže se můžu více soustředit
Naučení s technikou
mám n to více času
učili jsme se doma ne ve škole,naučila jsem se lépe pracovat s počítačem
V NIČEM
Učit se z domu. Větší klid a pohoda.
Být v kontaktu se školou, nepřerušení výuky
Nemusím cestovat do školy můžu si rozvrhnout čas na úkoly a nikdo mě při nich neobtěžuje
Žádné
Můžu jsi přispat
Nevím

7. V čem vidíš zápory distančního vzdělávání?
Při meetu se to blbě vysvětluje takže to někdy často nepochopím
nic
Bez kontaktu s kamarady a pani ucitelkou
nevim
nevím
občas se to sekalo, jinak vše byla v pořádku
Padání internetu, když nam třeba pošle učitelky úkoly najednou tak nevím že jsem nějaký úkol
dělal
Nikdo mi někdy nepomůžu a nevysvětlil a nepomůže mi třeba při testu
Mohu chytit COVID
Nenaucime se toho tolik
moc se mi nechce do ukolu
nepochopim to tak dobře jako ve škole,bolí mě oči z počitače
Nemám tak dobrou koncentraci k práci.
Spousta lidí se vymlouvají například na to, že jim nefunguje mikrofon(přitom jim funguje) nebo
na to, že jim nefunguje kamera
asi žádné
skoro ve vsem lepe se mi pracuje za lavici a taky se tam vice soustredim nez doma u
pocitace.
Učitelé nám nevysvětlí učivo tak dobře jako ve škole
Velká nepozornost, chybý nam sociální kontakt, o přestávkách se nemůže bavit se spolužáky,
snížená efektivnost
Chyběli mi spolužáci,některé učivo nešlo pochopit.
Že se nechodilo do ŠKOLY!!!!

Neni zo ono co ve skole
Žádné nevidím
když třeba bereme nové učivo tak je to lepší ve škole
Není to jako ve škole, ve škole se naučíme i trochu víc.
Neumím na vše odpovědět
Že na meetu občas někomu nerozumím a dělá to hlouk když si nevypnu mikrofon
nevidím se s učitely a přátely,občas některé veci nechápu
Meně se naučím
Špatné bylo to že jsme se vyučujících muselí ptát pomocí emailu nebo popřípadě meetu
nebylo to ono
Je pro mě těžší pochopit nějaká učiva .
nejsem v okolí lidí ale spise zadne zapory nemam
chybějící kontakt se spolužáky a p. učitelkou
Chtěla bych více meetů.
Složitější pochopení učiva
Že nemáme režim jako ve škole takže jsme línější
Když něco nevím je pro mě o něco těžší se zeptat učitelů k zadané práci.
Kontakt se spolužákama
Nevidíme se na živo
že nejsme spolu ,že se nevidíme v realném světě
Nic se z toho nenaučím
některé úkoly nechápu
nedostatek vysvětlení
Neni to takove jako ve skole: sekalo se to obcas, a proste celkove neni to takove
Nebyla jsem se spolužáky
Nemáme kontak s spolužáki a s učiteli
nemůžu chodit do školy
Nevidím se s spolužaky ,věci se online nenaučim nejde mi to
ve vsem
občas se nejde se přpojit, sekání, nepraktické
CHybejicí kontakt s učitelem a dětmi
nevidím kamarády na živo
V ničem
to že nemůžu být ve škole
ze my vyučující lepe vysvetly
nejsem ve stiku z učiteli a ze svými spolužáky
ze se to seka zvuk se seka a skola je lepsi
Nelíbí se mi, že se toho moc takto nenaučíme.
méně se toho naučím
málo online hodin.
nemám žádný zápor
Málo kontaktu s lidmi,hodně mě lákalo dělat něco jiného než dávat pozor.Kvůli sekání
internetu jsem několikrát nerozuměla učitelům.
Obrovská vytíženost učitelů. Žáci nemají pohyb. Stráta fyzického kontaktu s lidmi.
vypadává zvuk, seká se to...

Nemůžeme se vidět
nedostal jsem se často ke slovu
vysvětlování učiva je jiné než ve škole kde je vidíme osobně
zas tak moc se toho nenaucim jako ve skole
Někdy se strašnš seká
v podání učiva žákům, z očí do očí je to vždy lepší
Mám pomálý počítač tím pádem se mi to seká, jinak nic
Lépe se učivo chápe ve škole,než přes online výuku
že se nevidíme
Že se nemůžeme vidět s kámošema.
Nevidim kamarady
Seká se to
není to jak ve škole nemám tam kamarády atd....
Nemám kolem sebe spolužáky se kterými si o přestávce mužů povídat smát atd
kontakt se spolužáky a vyučujícími
vtom že někteří vipínají chet všem
asi žádné zápory. Vše mi vyhovovalo.
nevydím se s kamarády ,myslím si že se toho naučím víc ve škole než doma ,
Nedá se to tak hezky vysvětlit jako ve škole
osobní kontakt s učitelem
Nevidíme se s kamarády
asi v ničem
Nevidím
Nebyl jsem v kontaktu s kamarády
Pořád vypadával zvuk slabé připojení některé ukoly byly posílané v programu který nám nejel
nebo se v nim nedalo psát.
Musím být na počítači
Neviděla jsem se osobně s dětmi a paní učitelkou.
Učitelům většinou g-meet vypadl nebo se sekali takže nešlo moc rozumět
Kruhy pod očima
z toho jak sedím celé dopoledne u počítače tak mě z toho bolí oči
sem tam mi to vypadávalo
špatné vysvětlení učiva, Pořád nějaký technický problém
V NIČEM
Nevidím se s paní učitelkou a kamarády. V matice bych potřebovala více času na vysvětlení.
Chybí mi kontakt se spolužáky
Nevím

Zde se můžeš vyjádřit, jestliže jsi v otázce číslo 4. odpověděl/odpověděla ano. Potíže
napiš zde.
ne
Vypadky meetu
Internet
1 měla jsem problém někdy s Wi-Fi, 2 dvě hodiny mi nešel mikrofon
Špatné připojení, sekající se počítač

Občas mi nefungoval mikrofon
vypadava mi mikrofon seka se to
na začatku my nefungoval mykrofon,nefungovala my kamera , neslyšela sem je,
Jediný problém jsem měl na chatě, kvůli slabší wifi
vypadavani internetu
velke vipady wifi
Problém z posláním ukolu
Vypadavala mi wifi a sekalo se mi zo
Vypadával mi internet.
Měl jsem problémy s připojením
Můj starší počítač každodenní spotřebu nezvládl, museli jsme pořídit nový
Někdy s příhlašením a někdy se zvukem
Sekalo se to, vypadavalo to, obcas jsme se neslyseli
obcas nešel zvuk,internet
Ne němněl a le blb mi konekto z sluchátek
sekani zvuk nechodili mi emaily atd
nešli mi odesílat úkoly ale už jsem přišla na to jak
sekalo se to
Kvízy dělaly někdy problémy.
nešla mi wifi
na začátku úkoly nedocházely učitelům
restartoval se mi počítač a nešel dlouho zapnout, nešel mi zapnout mikrofon
Sekaní na meetu
S informatikou jelikož jsem neměla počítač
sekala se mi někdy wifi
kamera mi blbla a sem tam připojení
Potíže s wi-fi a potíže s mikrofonem
občas mě to vyhodilo z meetu
Tato vyuka je nevyhovující přetížení signálu mikrofon vypadával krofon nefungoval prostě tato
Neslisiel jsem zvuk
občas se mi to sekalo
sem tam to vypadávalo
Práce učitelům často nepřicházela , vypadával zvuk
ŽADNE POTIŽE
Já nemám čas
Odpověděla jsem ne
Ve fyzice mi to padalo zkoušela jsem na všech zařízení jak na iPadu tak i na mobilu i a
počítači ale je ten poslední týden než jsme šly do školy 🙃
Občas vypadl internet
ze začátku mi nefungoval mikrofon, ale potom jsme to vyřešili a už funguje
Sekaní se na meetu
Výpadek internetu
nekdy mi prestal fungovat mikrofon
girdb
blbí signál,někdy mi nešli poslat úkoly

nečekané restartování počítače, chyba s mikrofonem, (na meet) sekání vyučujícího a
ostatních žáků
chitri
Mikrofon
Vypadával nebo vůbec nefungoval mikrofon a někdy se mi špatně zobrazovaly testy ( chyběla
otázka nebo možnosti).
Při zapnutí kamery na meetu se mi vše začalo sekat. Někdy nefungoval mikrofon (jen na
meetu, všude jinde šel), i když bylo vše v pořádku.
furt se mi wifi odpojovala a jak jsem se připojila tak mě to vyhodilo
žádné
nešlo mi odevzdat úkol v G-classroom
při meetu mě učitelka matiky neslyší ale všude jinde mě ostatní slyší, seká se o hodně
Sem tam se mi seknete ale jinak je to v pohodě
Přetížení sítě
internet ,odesílání práce
otpovědela jsem ne
ze začatku mi nešel microfon ale potom mi stim pomohl kamarad a pak jsem neměl žadne
nemohl jsem zapínat kameru,padal mi internet.
někdy mi nechtělo něco načíst
Ano vypadávaly mi Wi-Fi a měl jsem rozmazaný obraz
Wi-Fi, elektřina atd
ne neodpověděla
NEMUŽU ODPOVĚDĚT NA DANOU OTAZKU RYCHLE KVULI NEFUNKČNÍMU
MIKROFONU , VYPADÁVALA MI WIFI Z POČÍTAČE
Slabá wi-fi. Počítač je přetížen a kolabuje.
stále mi vypadával internet
Špatný zvuk a mikrofon
vypadavá někdy a někdy mi nejde něco poslat
Často s mikrofonem, někdy s připojením.
Padala mi wi-fi,nekdy mi neprišel meet
Vypadávání wifi, sekání

V případě zájmu se zde můžeš vyjádřit podrobněji.
Nic
Ve škole je to lepší
ok
nekolikrat ani ten muj mikrofon nejde
podle mě je distanční výuka i normální výuka super. ale spíše jsem na straně distančního
vzdělávání kvůli rouškám ve škole ve kterých se nedýcha zrovna moc dobře, a distanční
výuka je větší klid a za mě je lepší distanční výuka
Lepší byl bakalář pro mě ale radši být ve skole
Radši bych se vrátil do školy , než se učit doma .
Paní učitelka Květa je skvělá. Učení s ní je sranda a zábava.
ne
Asi nemám

nic
Jsem ráda, že už chodím zase do školy.
nevím
V poho
Nic podrobnějšího
NIC
Ve škole strašný hluk. Doma je klid. Paní učitelka Květa je skvělá a chci aby nás učila
napořád.
Ne děkuji
Děkuji paní učitelce že to s námi tak pěkně zvládla.
Byl to hrozný stres a tlak ze strany rodičů,jsem se musel pořad učit.
Padala WiFi,sekal se mi mikrofon
u otázky číslo 2 jsem většinou chápala vše ale někdy jsem si nevěděla rady a tak mi pomohli
rodiče
yxcvbnm,mjhg
U otázky 2 my rodiče pomohli jen když byla potřeba.
kamaradi
nepotřebuji
Nemám potřebu se vyjadřovat
Nepotrebuju
ne děkuji
ne děkuji
Paní učitelka byla hodná :) 3.C.
nemam čim
Byl jsem spokojený s distanční výukou. Paní učitelky nám připravovaly zajímavé úkoly a
věnovaly se nam.
už bych chtěl být ve škole

