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 Začátek školního roku 

� seznámit žáky s budovou školy, jejím okolím, poučit je o bezpečnosti 

� společně se žáky stanovit pravidla chování ve třídě a ve škole (na chodbách, 

v jídelně,…) 

� seznámit žáky a rodiče se školním řádem, organizací výuky apod. 

� během září zvolit služby: šatna, květiny, pomoc ve třídě 

� seznámit rodiče a děti s projektem Velký a malý kamarád a zajistit jeho fungování 

 

 

 Dodržovat psychohygienické zásady – zaměřit se celoročně na tyto zásady ve 

vyučovacím procesu i mimo něj – dbát na správné držení těla a způsob sezení při psaní 

a čtení, správné osvětlení, pravidelné větrání v hodinách, dodržovat tělovýchovné 

chvilky, dbát na pravidelnou výměnu ručníků a cvičebních úborů.  

Naučit děti pravidelné hygieně a hygienickým zásadám (upozornit na nebezpečí 

žloutenky). 

 

 Vést děti k uvědomělé kázni – ve vyučovacím procesu i o přestávkách, vést děti 

k osvojení zásad slušného chování vůči sobě navzájem i vůči dospělým osobám, učit 

děti ke vzájemné pomoci. 

 

 Ve výuce: 
� vést žáky ke správnému sebehodnocení  

� zařazovat do výuky Tv chvilky a různé formy výuky 

� zařazovat skupinovou práci, práci ve dvojicích 

� věnovat se problémovým žákům, k žákům přistupovat individuálně, motivovat, 

využívat  pochvaly 

� vést děti ke svědomité přípravě pomůcek – na každou vyučovací hodinu. 

 Ve výuce se zaměřit také na: 
� chování v mimořádných situacích, rychlý nástup a odchod ze třídy 
� dopravní výchovu – zvládnutí pravidel silničního provozu, dodržování pravidel 

bezpečného chování při pohybu ne veřejných komunikacích, zaměřit se na bezpečnou 

cestu do školy a ze školy 

 

 

 Zapojit děti do projektů 

� celoroční soutěž „Šmoulíkov I.B“ 

� skupinové soutěže (spolupráce ve skupině, tolerance názoru druhých, řešení problému 

ve skupině, pomoc druhým, …) 

� připravit žáky na tvorbu jednoduchého portfolia 

� v rámci vyučování návštěva Brna, divadelních představení apod.  



 

 Zapojovat děti do estetických a tělovýchovných soutěží – průběžně během roku 

vést děti ke zdravé soutěživosti a k rozvíjení tvořivosti 

 

 

 Zajistit a uspořádat školní celodenní výlet na konci školního roku. 

 Zajistit a uspořádat školu v přírodě (vycházíme ze zájmu rodičů). 

 

 

 Spolupracovat s rodiči: 
� seznámit na třídní schůzce rodiče s plánem práce se třídou, společně plán hodnotit 

� informovat rodiče o zadávání domácích úkolů, o hodnocení a klasifikaci žáků, moodle 

� informovat o akcích školy, poukazovat na úspěch žáků 

� zaměřit se zejména na rodiče problémových žáků  

� využít všech možností ke zlepšení komunikace (zápisy do deníčků, hovorové hodiny a 

třídní schůzky, telefonické a SMS zprávy, individuálně dohodnuté konzultace). 

 


