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Co Vám v zasílaných úkolech chybělo? 

Nic 

nic 

Víc pro menší děti 

Nechybělo nic. Postačující 

Nic. 

nic :) 

typy na pohybove aktivity 

Vůbec nic nechybělo. 

Zaslané materiály pro nás byly dobrým vodítkem, co s dítětem probrat, procvičit a projít. 

Nemám pocit, že by v úkolech něco chybělo :-) 
v zasílaných úkolech nám nic nechybělo 

 

 

 

Co se Vám na distanční výuce nelíbilo? Co Vám nevyhovovalo? 

nic 

Větší množství pracovních listů na zkopírování. 

Pokaždé jiný formát pro stažení a následné vytištění. 

Vše ok 

Občas nízká kvalita poskytnutých materiálů 

Všechno se nám líbilo. 

nekdy pracovni listy byly rozmazani neslo ani cist co tam je napsani 

v ramci mozností jste udelali maximum 

Příliš dlouhá, dítě ztrácí zájem, není motivováno okolim 

Nedostatek času. (práce, domácnost...) 

Velké množství úkolu 

uvítala bych, kdyby byly úkoly posílané vždy v pondělí na celý týden, nemám možnost 

každodenního tisku 

Nemáme výhrady k distanční výuce. 

 

 

 

Jak Vaše dítě reagovalo na distanční vzdělávání? 

neutrálně 

Moc nezajimavě 

Já nic dělat nebudu. 

Kladně s radostí 



Ze začátku dítě bylo nadšené,kreslili jsme, vyplňovali,učili jsme se básničky,ale postupem 

času už nezájem, nechuť něco dělat, tvořit. Tak nenutíme, čekáme,až opět bude zájem něco 

tvořit 

V pohodě. Úkoly jsme si rozdelili na každý den. 

Doma ho to nebavilo 

Ze začátku nadšeně, s postupem času hůře 

Ze začátku to ještě šlo, ale čím déle jsme doma, tím víc ji to nebaví. Chybí ta autorita paní 

učitelek. 

Dobre, bylo rádo, porád si vybralo z nabízených činností. 

spíše nechápal, že se musí učit doma a né ve školce. 

dceři se nelíbilo, že se musí učit se mnou a né s paní učitelkama ve školce  

Pozitivně,těšilo se 

Těšil se na další nové úkoly 

Moc rad plni úkoly, ale už se těší do školky 

velmi dobre 

dobre-ma pocit povinnosti, socialne velmi spatne-pláčem a steskem po kamaradech a 

ucitelkach 

Nechtělo se mu pracovat 

Podle nálady, někdy jo to bavilo jindy s donucením 

Dcera přijala distanční vzdělávání bez problémů, brala to jako přípravu na školu a pravidelné 

plnění domácích úkolů. Ale stýskalo se jí po paní učitelkách a kamarádech. 

chvilku trvalo než si zvykl, po nastavení režimu plnil úkoly bez problémů 

Občas se mu nechtělo doma pracovat, ale většinou ho to pak bavilo..  

v pořádku 

S Viktorkou se učíme a poznáváme svět celé dny, při procházkách a při všech činnostech, co 

spolu děláme. Vlastně nepozná, že je to úkol ze školky. Takže třeba na zahrádce máme 

radost z každé kytičky a učíme se je znát, pak pozorujeme ptáčky a Viktorka si pamatuje ze 

školky od paní učitelky, straku zlodějku, vrabčáka, sýkorku, čápa, kosa. Když jedeme autem, 

koukáme po dopravních značkách a říkáme si, jak přecházíme přes silnici apod. Průběžně 

hrajeme na povolání, takže kadeřnici zvládáme na jedničku, a pak kuchařky, uklízečky, 

zahradnice, i lékaře a zdravotní sestry :) Nicméně je u nás každý den otázka, "mami, kdy už 

půjdu do školky?" "Chybí mi kamarádi, Klárka, Lenička a Irenka" 

"Mami, už nám paní učitelka poslala úkoly? já už se těším, co všechno budeme dělat" 

Distanční vzdělávání nám dočasně nevadilo, ale vzdělávání ve školce dává dítěti určitě víc - 

kolektiv dětí, autorita a přístup pedagoga, ... 

velmi dobře 

Ze začátku byla spokojenost s distanční výukou, ale když už byla dcera dlouho doma, tak 

vyžadovala časté přestávky a moc se na výuku nesoustředila. 

 

 

 

 

 



Prostor pro Vaše vzkazy a připomínky k distanční výuce. 

Žádné nemám 

Dekujeme moc. 

Moc dekuji za váš čas, přípravu pro děti a srdečné osobní pojetí. Doufáme, že už brzy se 

uvidime ve školce ❤️ 

Kdyz jsme nico nerozumeli tak ucitelky to vysvetlily. Bylo to skvely. 

Celkově jsme chtěli poděkovat za maximalní snahu a pomoc obdobi překlenout, Hortovi  

Chvalim aktivitu, snahu, zapojeni. Dobrovolnost. Velmi oceňuji osobní zpětnou vazbu od 

ucitelek, polidsteny přístup a vzájemně pochopení se v naprosto zmarne situaci. 

Velké díky za funkční distanční výuku 

Děkuji Vám za zasílané materiály a nápady na tvoření 

Nemáme připomínky. Zdravíme celý kolektiv mateřské školky, posíláme moc pozdravů a 

těšíme se, že se brzy uvidíme. Viktorka Kovalová, mamka s taťkou 

Chtěla bych poděkovat učitelkám za vše, co pro děti připravily. 

Úkolů bylo posíláno hodně, ale ničemu to nevadilo, vždy jsme si to rozložili na dny. Víc nám 

vyhovovalo, když se úkoly poslali vždy v pondělí a my jsme si to podle sebe rozvrhli do dnů. 

 

 


