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Začátek školního roku:
• seznámení žáků se školním řádem, s bezpečnostním a evakuačním plánem
• seznámení rodičů s plánovanými akcemi a organizací výuky pro aktuální školní rok
• volba třídní samosprávy, určení jednotlivých služeb (předseda, místopředseda, …), seznámení s
jejich funkcí
• stanovení pravidel třídy společně s žáky – září / říjen

Celoročně:
• prohlubování pravidel slušného chování – pozdrav, poděkování, omluva, tolerance…
• upozornit na způsoby chování o přestávkách, v šatně, jídelně – nutnost mít kartičku nebo čip na
oběd
• žákům i rodičům dostatečně a zároveň důrazně objasnit důležitost domácí přípravy na vyučování,
sledovat i přípravu na hodiny ve škole – pomůcky, sešity, portfolia…
• vést žáky k umění sebehodnocení jak školní práce, tak i chování
• snažit se ve třídě udržovat stále příjemné klima – vzájemná komunikace, ohleduplnost, vstřícnost,
tolerance, spolupráce nejen v hodinách
• dbát na bezpečnost, předcházet úrazům, před každou akcí poučit žáky a připomenout jim pravidla
bezpečného chování
• v sociální oblasti učit žáky vzájemné toleranci, naučit ochotě pomoci druhým, trpělivosti,
spolupráce (ve dvojicích, ve skupinách), upevňovat dobré vztahy ve třídě, sledovat vzájemné chování
žáků ve třídě a o přestávkách, předcházet konfliktům, zlepšit komunikaci žáků mezi sebou i ve vztahu
k vyučujícím
• přistupovat individuálně k žákům s poruchami učení, chování a k nadaným žákům

Spolupráce s rodiči:
• vybízet rodiče k návštěvám školy (třídní schůzky, hovorové hodiny, akce školy…)
• informovat rodiče o způsobech hodnocení žáků, o akcích školy
• prostřednictvím stránek školy informovat rodiče o zadávání domácích úkolů, akcích školy

Závěr školního roku:
• realizace školního výletu a školy v přírodě – Tři studně 29. 4. – 3. 5. 2019
• společné zhodnocení výuky a chování
• úklid třídy, informace pro nový školní rok – učebnice, pomůcky
• organizační pokyny k ukončení školního roku, rozdání vysvědčení
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