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Ing. Lada Bízová 

Začátek školního roku 

• seznámení žáků a rodičů se školním řádem 

• seznámení žáků 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 – na pololetí 
 
Celoročně 

• vést žáky k dodržování pravidel školy a třídy 

• dbát na správné držení těla a způsob sezení při psaní a čtení 
• v rámci rozvoje komunikačních dovedností vést žáky k dodržování pravidel slušného chování – 

pozdravení, omluva, poděkování, …, dávat žákům dostatek prostotu pro vyjádření vlastního 
názoru, rozvíjet slovní zásobu, vyžadovat odpovědi celou větou 

• v oblasti pracovních návyků se zaměřit na přípravu na vyučování, učit žáky dbát na pořádek na 
pracovním místě a dodržování hygieny, naučit žáky samostatnosti 

• 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, zlepšit komunikaci žáků mezi sebou i ve vztahu 
k vyučujícím 

• přistupovat individuálně k žákům s poruchami učení, chování a k nadaným žákům 

• zapojovat žáky do školních soutěží (recitační, sportovní, matematické, jazykové…) a do akcí 
školy – Pohár ředitelky školy, projektové dny, akce ŠŽP, olympiády apod. 

• zajistit návštěvu divadelních představení, výchovných koncertů, besedy, výukové programy – 
Rezekvítek, Lipka, … podle aktuálních nabídek 

• spolupracovat se školním žákovským parlamentem 

• dbát na bezpečnost žáků a před každou akcí, prázdninami a dny volna připomenout žákům 
pravidla bezpečného chování 

Výuka 

• do výuky zařazovat tělovýchovné chvilky, různé formy práce 

• všímat si sezení během psaní, držení tužky a pera, úpravy sešitů 

• věnovat se problémovým žákům, přistupovat k žákům individuálně, motivovat je, využívat 
pochval 

 

• zařazovat různé formy výuky, skupinovou práci, práci ve dvojicích 

• vést žáky k svědomitému dodržování školních povinností – plnění domácích úkolů, příprava 
do hodin – sešity, pomůcky, … 

 



Spolupráce s rodiči 

• informovat rodiče o způsobech hodnocení žáků, o akcích školy 

• prostřednictvím stránek školy informovat rodiče o zadávání domácích úkolů, akcích školy 

Konec školního roku 

• realizovat školní výlet – dle aktuálních nabídek a zájmu žáků 

• 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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