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Začátek školního roku: 
 

- poučení o zásadách bezpečného chování v prostorách školy a jejím okolí, seznámení 

se školním řádem, s právy, povinnostmi a se způsoby hodnocení 

- společné stanovení pravidel třídy, služby a jejich povinnosti 

- poučení související s plaveckým kurzem, seznámení s jeho průběhem 

- seznámení rodičů s organizací výuky ve 2. ročníku, s plánem práce, se třídou, školním 

řádem 

- seznámení rodičů s organizací pobytu v Jedovnicích a průběhu plaveckého výcviku 

- opakování učiva 1. ročníku 

 

Celoročně: 
 

- v rámci rozvoje komunikačních dovedností vedení žáků k dodržování pravidel 

slušného chování (zdravení, poděkování, omluva, žádost o pomoc, ochota pomoci, ...) 

- umění vyjádřit svůj názor a naslouchat jiným 

- sledování výslovnosti dětí, odpovědí celou větou, rozvíjení slovní zásoby, 

sebehodnocení po různých časových úsecích 

- v oblasti pracovních návyků zaměření se na pořádek na pracovním místě, 

soustředěnost na zadaný úkol, dodržování bezpečnosti při práci, dodržování hygieny 

(mytí rukou, pitný režim, stolování, větrání, ...)  

- v sociální oblasti učení se vzájemnému respektu a toleranci, trpělivosti, předcházení 

konfliktům, nebát se přijít za svojí třídní učitelkou, sledování chování o přestávce, 

v jídelně, v šatně, spolupráce se školní družinou, s výchovnou poradkyní, práce ve 

skupinách a dvojicích 

- v oblasti učení dbaní na porozumění učivu a zvládání dané látky, rozvíjení finanční 

gramotnosti zařazováním vhodných slovních úloh, řešení problémových úloh, 

rozvíjení logického myšlení, poskytnutí rozšiřujících a náročnějších úkolů pro rychlé 

žáky 

- zapojení do školních akcí, projektů 



- návštěva divadelních představení v I. a ve II. pololetí, výchovný a vzdělávací hudební 

program dle aktuální nabídky    

 

 

Výuka: 
 

- seznámení žáků s denním plánem, snaha o návaznost a propojování předmětů 

- ve všech předmětech propagace zdravého životního stylu – pohyb, správné držení 

těla, výživa, psychohygiena 

- sezení během psaní, držení tužky a pera, úprava sešitů 

- vedení portfolia, domácí četba 

- individuální přístup vzhledem k  schopnostem a dovednostem žáků, pochvaly, 

ocenění i malých výkonů, možnost zažití pocitu úspěchu, při projevech znaků 

specifických problémů učení doporučení vyšetření v pedagogicko-psychologické 

poradně 

- věnování pozornosti chování v mimořádných situacích, např. rychlý odchod ze třídy, 

volání na tísňové linky, znalost důležitých telefonních čísel 

 

Spolupráce s rodiči: 
 

- možnost návštěv školy (hovorové hodiny, třídní schůzky, akce školy, ...) 

- informování rodičů o hodnocení a chování žáků, o akcích školy 

- prostřednictvím stránek školy informování rodičů o týdenním plánu třídy, domácí 

přípravě, akcích školy 

 
Závěr školního roku: 
 

- uspořádání celodenního výletu 

- společné zhodnocení výuky, chování, plánu práce se třídou, sebehodnocení 

- vyhodnocení třídní soutěže jednotlivců a družstev 

- informace pro nový školní rok (učebnice, pomůcky, ...) 

 
 
 
Dne 4. 9. 2017                třídní učitelka Mgr. Jana Šindelářová 


