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� Chování žáků v souladu s vnitřním řádem školy, dodržování pravidel slušného 

chování žáků k sobě navzájem, kázeň, chování o přestávkách. 

� Návštěva divadelního představení – důraz na chování žáků během představení, 

oblečení, kázeň cestou, chování v MHD. 

� Včlenění nových žáků do kolektivu třídy – vedení k utváření přátelských vztahů, 

utužování vztahů mezi dětmi. 

� Multikulturní výchova – začleňování nových žáků /cizinců/ do kolektivu třídy, 

vedení žáků k utváření přátelských vztahů, utužování vztahů mezi dětmi rozdílných 

národností ,přiblížení jejich kulturních tradic a zvyků.  

�  Podnícení zájmu, ochoty žáků pomoci těmto dětem. 

� Vedení žáků k sebekritickému hodnocení kázeňských přestupků, sebehodnocení 

školní práce. 

� Upevňování dobrých vztahů mezi žáky v třídním kolektivu – komunikace mezi 

dětmi, ohleduplnost, tolerance vzájemná pomoc, spolupráce v hodinách. 

� Působení na žáky i rodiče ohledně přípravy na vyučování – efektivita učení- jak se 

doma učit a připravovat se na vyučování. 

� Individuální přístup k žákům s poruchami DYS-. 

� Diferenciovaný přístup v hodinách k nadanějším žákům. 

� Úzký kontakt s rodiči problémových žáků mimo třídní schůzky a hovorové hodiny. 

� Zřízení schránky důvěry ve třídě. 

� Rozšíření komunikace dětí a TU související s chodem školy a se soukromými 

problémy žáků. 

� Využívání netradičních způsobů výuky. 

� Pravidelné zařazování TV chvilek. 

� Účast na mimoškolních aktivitách. 

� Informování rodičovské veřejnosti o práci školy. 

� Vytváření příjemného prostředí třídy. 

� Spoluúčast žáků na výzdobě a úklidu třídy. 

� Zapojování žáků do školních soutěží(matematické, jazykové ,sportovní, recitační). 

� Zajištění akcí na dny třídního učitele. 

� Návštěva Technického muzea, (Moravského muzea),Hvězdárny  

� Ekocentrum – výukový program. 
� Dodržování pravidel Besip (soutěž Empík cyklista). 
� Vyhodnocení celoroční práce dětí a soutěží. 
� Zajištění adaptačního pobytu žáků – říjen 2017 /Vysočina – hotel Horník -  Tři 

Studně/ 

� Zajištění školního výletu ve školním roku 2017/ 2018. 



 


