Dotazník pro zakonné zastupcé 02
PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY

Z 93 respondentů PROZATÍM ODPOVĚDĚLO 56 zákonných zástupců. Výsledky budeme průběžně
upravovat podle aktuálních dat.
Děkujeme za vaši spolupráci…

Jaká varianta návratu dětí do školy je pro vás nejpřijatelnější?
1.
2.
3.
4.
5.

Všichni žáci najednou (1. i 2. stupeň) s běžnou denní docházkou
Všichni žáci najednou (1. i 2. stupeň) s rotační výukou v týdenních cyklech
Celý 1. stupeň prezenčně, 2. stupeň distančně
1. stupeň s rotační výukou v týdenních cyklech, 2. stupeň distančně
Jiná (přizpůsobíme se)

Jaká varianta návratu dětí do školy je pro vás
nejpřijatelnější?
1; 2%

1. Všichni najednou

2; 3%

2. Všichni najednou (rotace)
10; 18%
3. Celý 1. stupeň prezenčně, 2.
stupeň distančně
6; 11%
37; 66%

4. 1. stupeň s rotační výukou v
týdenních cyklech, 2. stupeň
distančně
Jiné (přizpůsobíme se)

Jaký je váš názor na testování dětí?
1.
2.
3.
4.

Netestovat vůbec
Testovat doma a škole oznámit výsledek
Testovat ve škole
Jiná (ze slin)

Jaký je váš názor na testování dětí?
1; 2%

8; 14%
1. Netestovat vůbec

17; 30%
2. Testovat doma a škole oznámit
výsledek
3. Testovat ve škole
4. Jiná (ze slin)
30; 54%

Jaký je váš názor na nošení ochrany úst a nosu ve škole?
1.
2.
3.
4.

Bez roušek
Roušky dobrovolně
Roušky povinně všichni
Jiná ((ve třídě bez roušek, ve společných prostorách s rouškou

Jaký je váš názor na nošení ochrany úst a nosu ve
škole?
3; 5%
1. Bez roušek
12; 22%
24; 43%

2. Roušky dobrovolně
3. Roušky povinně všichni

17; 30%

4. Jiná (ve třídě bez, ve společných
prostorách s rouškou)

Jaký je vás názor na požadavek nemíchat třídy a skupiny
(například ve školní družině)?
1. Nemíchat třídy a skupiny
2. Míchat třídy a skupiny (běžný provoz školní družiny)
3. Jiná (je nám to jedno)

Jaký je vás názor na požadavek nemíchat třídy a
skupiny (například ve školní družině)?
2; 4%

1. Nemíchat třídy a skupiny
26; 46%
28; 50%

2. Míchat třídy a skupiny (běžný
provoz školní družiny)čtvrt.
3. Jiná (je nám to jedno)

Vaše další návrhy, připomínky, komentáře:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ad 1) Vycházím z dostupných veřejných zdrojů, přesné místní podmínky neznám: Kapacita školy
270 žáků, aktuální/předpokládaný stav 126 žáků =˃ pod 50%. Tzn. rozložit se v prostoru patrně
půjde. Domnívám se, že pokud bude možné regulovat pohyb dětí ve veřejných prostorech (šatny,
chodby, jídelna) tak, aby nedocházelo k nadměrnému kontaktu mezi třídami, dodrží se hygiena a
větrání, není nutné přistupovat k další redukci. Výjimkou může být plně obsazená třída (než
rozdělit na distanc/atd., bych spíše pochopil obsazení další třídy, je-li volná, a uzpůsobení rozvrhu
- což by bylo potřeba i při rotační výuce). Ad 2) Upřednostňuji doma. Na druhou stranu chápu
riziko "odpíračů". Z tohoto důvodu nemám námitek proti testování ve škole, případně doložení
použitého testu ke kontrole, bude-li to bezpečnější cesta. Je to o znalosti místních poměrů,
nedokážu odhadnout. Ad 3) Ochrana úst a nosu určitě ano. Škola je veřejná budova jako každá
jiná. Při zpomalení očkování se dá předpokládat, že se nemoc vytlačí právě přes bezpříznakové
děti a očkovanou část populace do nechráněných rodin v produktivním věku. Ad 4) Další míchání
skupin dětí mi přijde již velmi rizikové. Prioritou je snížit riziko zmaření kontinuální výuky. Myslím,
že ještě nenastal čas chtít všechno najednou.
Myslím, že dětí v družině není zase tolik, že by tam nemohly všechny přihlášené děti. Nastane
spoustu krásných dni a vychovatelky se určitě budou co nejvíce s dětmi pohybovat venku. Myslím,
že to bude bezpečné i z důvodu testování dětí. Roušky by měly zůstat ještě povinné alespoň do
konce školního roku a dál se uvidí; myslím, že se to dá vydržet. Dále jsem pro testovat děti doma,
rodiče budou určitě svědomití a poctiví, budeme to přece všichni dělat pro naše děti i pro školu,
aby konečně byla otevřená a aby i učitelé byli se svými dětmi. Držím palce, ať to vše probíhá v
pořádku.
Dobrý den, můj názor je ten, že základem je svobodná vůle každého člověka a respekt k postoji
druhého, pokud někdo věří, že je rouška prospěšná, ať ji nosí, pokud někdo věří, že je její nošení
škodlivé, neměl by být nikým nucen ji nosit. A stejně to mám s testováním, pokud je odůvodněné
a hlavně dobrovolné, nemám s ním problém. Osobně však odmítám povinné, pravidelné testování
kdekoliv. Děkuji za možnost vyjádřit zde svobodně svůj názor.
Prosím, hlavně buďte s dětmi co nejvíce venku (pokud tedy přestane někdy sněžit :-), a pokud si
děti odvezete do konce školního na školu v přírodě, už teď má náš kluk sbaleno :-D
Plně důvěřuji rodičům, žákům i vedení školy, že v případě náznaku šíření nákazy zodpovědně
zareagují a podaří se udržet naši lokální komunitu zdravou.
Dát zodpovědnost rodičům (věřit jim) + společně s rodiči učit i odpovědnost naše děti (je-li mi
špatně, zůstávám okamžitě doma) atd.
Myslím, že děti v Loučné jsou přes sourozence, kamarády, rodiče a kolegy v práci atd. ve
vzájemném kontaktu napříč všemi ročníky.
V případě nevyhnutelnosti, souhlasíme, ač neradi s testováním dětí doma a oznámení výsledků ve
škole.
Jste skvělí, že vám jde o děti a ne o nesmyslná nařízení! Více takových škol!!
Děkuji za práci vedení školy, kterou odvádí. Moc si toho vážím.
Školku pokud to půjde otevřít pro všechny děti bez rozdílu.
Pokud by to bylo možné, pak sezení po jednom v lavici.
Plně podporuji každý racionální postup…
Prosím, vraťme všechny děti do školy.
Podřídíme se požadavkům školy.
Děkujeme, že nám nasloucháte!
Držte se.

