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Tisková zpráva č. 200701 

Co přineslo distanční vzdělávání učitelkám a učitelům 

Přínosem byl větší vhled do způsobu, jakým žáci žijí a pracují, a pozitivní zpětná vazba od nich 

Votice, 1. července – V návaznosti na minulou tiskovou zprávu, která shrnovala výsledky šetření 

MAP Votice, a v souvislosti se závěrem školního roku připomínáme výroky učitelek a učitelů, kteří 

popisovali nejsilnější benefity uplynulých třech měsíců.   

Z dotazníkového šetření, které zahrnovalo odpovědi 38 učitelek a učitelů (ze 75 oslovených) a pěti 

ředitelek a ředitelů, jsme vybrali několik citací popisujících učitelskou zkušenost. 

Mám uloženo asi dvě stě fotek od dětí, které si ve škole budeme promítat a povídat si o zážitcích z 

minulých dvou měsíců. 

Mně se nepodařilo vlastně nic, ale děti dle rodičů začaly být mnohem samostatnější. Je skvělé, když mi 

děti hlásí, že si dělají úkoly navíc, že je učení baví :-). A největší radost mám z toho, když mi pošlou 

přes WhatsApp jak čtou, přenáší básničku nebo jen nahrají vzkaz. 

Zpočátku děti vyžadovaly naše videosetkávání každý druhý den. Mluvily spolu i několik hodin. 

Myslím, že vedení školy zvládlo mimořádnou situaci na výbornou. Nastavení koordinace práce, 

vytvoření mimořádného rozvrhu, spolupráce pedagogů a jejich dálkové propojení, pravidelné 

videoporady. Možnost zapůjčit techniku rodinám s náhlým technickým problémem byla také důležitá. 

Díky individuálním videosetkáním jsem děti více poznala. Jejich styl, tempo, lepší i horší výkony v 

jednotlivých aktivitách. Trénovali jsme i nápravu vad řeči. Vůbec nemám pocit, že nejsem v obraze. 

 

Jan Kolář, konzultant pro inkluzi při MAP Votice, řekl: „Samozřejmě, že situace se na jednotlivých 

školách lišila, ale v rozhovorech převládal pozitivní tón. Velká část učitelek to, co zažily, považovala za 

výzvu, kterou se jim podařilo zvládnout.“ 

 

 

 

 

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

http://www.mikroregionvoticko.cz/
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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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