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Začátek školního roku: 

� připomenout žákům zásady bezpečného chování v prostorách školy a v okolí školy  
� upozornit žáky na důsledné dodržování pravidel hygieny – výskyt žloutenky v Brně 
� seznámit žáky se školním řádem, stanovit si pravidla chování ve třídě 
� seznámit rodiče na 1. třídní schůzce se školním řádem, s organizací výuky ve 3.ročníku, počtem 

hodin a nastínit celoroční organizaci (divadla, dny třídního učitele apod.) 
 

    Celoročně: 
� vést žáky k dodržování pravidel slušného chování  (pozdrav, poděkování, omluva) 
� chování o přestávce, příprava na hodinu podle rozvrhu, zahájení hodiny, ukončení dne, chování 

v šatně, v jídelně (hygiena, pořádek) 
� dávat žákům dostatek prostoru pro vyjádření vlastního názoru, k diskusi 
� sledovat připravenost pomůcek pro výuku, samostatné zapisování úkolů, jejich plnění 
� dodržování hygieny, umývání, stolování, pitný režim, větrání 
� učit se vzájemné toleranci, trpělivosti, vztah k žákům cizí národnosti, pomoc kamarádovi, 

předcházet konfliktům, nebrat cizí věci, nikoho slovně ani fyzicky nenapadat 
� společně řešit kázeňské přestupky, vést žáky k sebehodnocení, stanovení závěrů 
� dbát na bezpečnost, předcházení úrazů (tělocvična, chodba, třída, vycházky, praktické činnosti), 

před každou akcí znovu připomenout žáků bezpečnost a zásady chování 
� zapojovat žáky do školních akcí (také v rámci projektových dnů - návštěva města Brna, divadelní 

představení a další školní akce) 
 

Výuka: 

� po každém tématickém celku si formou pracovních listů ověřit znalosti, vyvodit závěry pro další 
práci 

� zakládat práce do portfolia 

� do výuky zařazovat TV chvilky, různé formy práce 
� celoroční motivační hra „Letem světem“, celoroční skupinová práce 
� věnovat se problémovým žákům, nadaným žákům, případně doporučit vyšetření v PPP, na 

základě doporučení pracovat se žáky se specifickými poruchami učení 
� přistupovat k žákům individuálně, motivovat je 
� věnovat pozornost chování v mimořádných situacích, rychlý nástup a odchod ze třídy 
� v rámci výuky ČS se zaměřit na péči o přírodu, přírodní zdroje, věnovat se i otázce negativních 

jevů /drogy, alkohol…/ 

 
Spolupráce s rodiči: 
� vybízet rodiče k návštěvám školy (hovorové hodiny, třídní schůzky, akce školy…), zapojení do 

Klubu rodičů 
� seznámit na první třídní schůzce rodiče s plánem práce se třídou, plán zhodnotit, doplnit 
� seznámit rodiče s možností sponzorství, pomoci třídě, škole 
� informovat rodiče se zadáváním domácích úkolů, způsobu hodnocení žáků, s akcemi 
� dát rodičům k nahlédnutí účty z proplacených pomůcek, pracovních sešitů 
 
 
 



Závěr školního roku: 
� společně zhodnotit výuku a chování, plán práce se třídou, stanovit závěry pro příští školní rok 
� vyhodnotit skupinové soutěže, celoroční hru  
� úklid třídy, informace pro nový školní rok / učebnice, pomůcky, sešity…/ 
 
 

 


