
Plán třídního učitele  

Třídní učitelky 6.A – Šárka Vitásková, 6. V - Denisa Džisová 

Charakteristika třídy: 

Třídy přechází na druhý stupeň a vznikají jako dva nové kolektivy žáků, z nichž část přišla z jiných škol.  

Třídu 6. A tvoří 29 žáků, z toho 15 chlapců a 14 dívek. Ve třídě pracuje 1 asistent pedagoga. Nově příchozí 

je 1 žákyně z jiné ZŠ. 

Třídu 6. V tvoří 29 žáků, z toho 8 chlapců a 21 dívek. Ve třídě pracuje 1 asistent pedagoga. Nově příchozích 

žáků z jiné ZŠ je 9. 

 

Dosažená úroveň klíčových kompetencí: 

Hlavním cílem tohoto školního roku bude práce s kolektivem, jeho utváření a stmelování tak, aby se, pokud 

možno, všichni žáci cítili dobře.  

Další důraz bude kladen na vhodné a slušné chování žáků, respektování ostatních členů třídy i okolí.  

 

Ve třídě se budeme v roce 2020 / 2021 snažit rozvíjet tyto kompetence: 

Kompetence k učení 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k učení, k tomu, aby dokázali posoudit vlastní pokrok a dovedli 

si naplánovat, jakým způsobem by mohli své učení zdokonalit 

 Vedeme žáky k používání obecně užívaných termínů a uvádění věci do souvislostí 

Kompetence sociální a personální 

 Vedeme žáky k tomu, aby spolupracovali se spolužáky a pedagogy 

 Vedeme žáky k tomu, aby si osvojovali dobré návyky studijní a pracovní 

 Vedeme žáky k tomu, aby se sami podíleli na utváření příjemné atmosféry ve třídě, aby přispívali 

k upevnění dobrých mezilidských vztahů 

 Vedeme žáky k tomu, aby dokázali pomoci spolužákovi nebo o pomoc požádali 

 Vedeme žáky k tomu, aby vyjadřovali slušně a důstojně své myšlenky, bez urážení a ponižování 

ostatních, a dovedli je i obhájit 

Kompetence k řešení problémů 

 Žáky vedeme k  samostatnému řešení problémů   

 Žáky vedeme k tomu, aby dokázali kriticky posoudit dané situace a obhájit svá rozhodnutí 

Kompetence komunikativní 

 Učíme žáky, aby jasně a srozumitelně vyjádřili své myšlenky  

 Učíme žáky naslouchat druhým a vhodně reagovat na jejich názor 

 Učíme žáky vhodně obhajovat svůj názor 

 



 

Kompetence občanská 

 Vedeme žáky k utváření a uplatňování aktivního vztahu ke světu, k životnímu prostředí, k našim 

tradicím, kulturnímu a přírodnímu dědictví 

Kompetence pracovní 

 Učíme žáky, aby dodržovali vymezená pravidla 

 

 

Plán akcí:  

Z důvodu koronavirové situace a uzavření škol v březnu předchozího školního roku 19/20 je plán třídních 

aktivit redukován na minimum. Jednak z hygienických důvodů, aby se eliminovalo riziko možné nákazy, a 

aby zůstal dostatečný prostor pro zopakování učiva probíraného při distanční výuce a výuku současného 

školního roku. V plánu jsou ponechány pravidelné celoškolní akce, jenž jsou v souladu s ŠVP. Případná 

realizace nových třídních akcí v průběhu roku bude reagovat na vyvíjející se koronavirovou situaci. 

 

Září: „Rozjezd třídy“ – vytvoření pravidel, seznámení se školním řádem 

- adaptační kurz konaný v prostorách školy, zajišťuje agentura Wenku 

Listopad: Zahájení adventu 

Prosinec: Vánoční trhy, vánoční besídka 

Leden:Uzavírání klasifikace 

Únor: Jarní prázdniny   

Březen: Reprezentační ples   

Červen: Školní výlet?, Atriová slavnost a Svátek sousedů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


