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Tisková zpráva č. 200629 

Ředitelky a ředitelé si nejvíce cenili soudržné a spolupracující sborovny 

MAP Votice provedl šetření na téma zkušenosti škol s distančním vzděláváním. 

Votice, 29. června – Na silné i slabé stránky dvouměsíčního distančního vzdělávání se ptalo stručné 

šetření, které provedli pracovníci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Votice. Ukázalo 

se, že podobně jako v celostátním šetření České školní inspekce, si vedení škol nejvíce cení 

schopnosti sboroven spolupracovat, řešit krizovou situaci a ocenili i akceleraci digitálních 

dovedností učitelek a učitelů.  

Šetření mezi učiteli proběhlo formou dotazníku. S ředitelkami a řediteli vedl Jan Kolář, konzultant pro 

inkluzi spolupracující s MAP Votice, i osobní rozhovory. Výsledky zahrnují odpovědi 38 učitelek a 

učitelů (ze 75 oslovených) a pěti ředitelek a ředitelů. Silné i slabé stránky distančního vzdělávání: 

+++ 

• Pomáhalo jasné vedení ze strany školy a koordinace výuky 

• Ukázalo se, že část žáků je zodpovědná a komunikativní i v tomto režimu 

• Klíčová byla spolupráce v rámci sboroven, včetně videoporad 

• Učitele potěšilo, že se zlepšili v digitálních kompetencích 

• Od části žáků a rodičů se jim dostalo ocenění a pozitivních ohlasů na jejich práci 

- - - 

• Vyšší časové a metodická náročnost 

• Absence přímého kontaktu a zpětné vazby 

• Obtíže při komunikaci s žáky a rodiči 

• Komplikace technického rázu při on-line vyučování 

 

Jan Kolář, konzultant pro inkluzi při MAP Votice, řekl: „Zajímavé bylo, že některé události hodnotily 

různé školy zcela protikladně. Například někdy by vedení školy uvítalo jasnější informace a vedení ze 

strany ministerstva, ale jinde právě neexistenci jasných direktiv považovali za klad, protože jim to 

umožnovalo přizpůsobit se lépe specifické situaci školy. To je fakticky v souladu s tím, k čemu dospěla 

Česká školní inspekce. I ta mluví o tom, že ředitelé více než direktivy ocenily orientující informace a 

nabídku pomoci.“ 

 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008648 
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Kontakty: 

Jan Kolář, konzultant pro inkluzi při MAP Votice 
e-mail: kolar@mikroregionvoticko.cz,  mobil: 723 941 032 
 
Viktor Liška, manažer MAP Votice 
e-mail: viktor.liska@mikroregionvoticko.cz, mobil: 776 580 584 
 

Poznámky pro editory: 

• Prezentaci s výsledky výzkume najdete v příloze e-mailu ve formátu PDF. 

• FB profil MAP Votice najdete ZDE. 

• Starší tiskové zprávy votického MAPu najdete ZDE.  

• Práce MAP Votice se účastní ZŠ a MŠ Votice, ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice, ZŠ a MŠ 

Olbramovice, ZŠ a MŠ Miličín, ZŠ a MŠ Jankov, ZŠ Smetanova Votice, ZUŠ Votice a 

MŠ Ratměřice. Kromě základních, mateřských a uměleckých škol v rámci MAP spolupracují i 

neformální vzdělávací instituce YMCA, RC Oříšek. 
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