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ZÁ¤Í 2016
— Seznámení se s nov˘mi Ïáky v prvním roãníku, ve spolupráci
s psychologem ocenûní jejich znalosti i problémÛ, vytvoﬁení kolektivu
a zapojení v‰ech ÏákÛ do práce.
— U vy‰‰ích roãníkÛ navázání na pﬁedchozí uãivo a co nejhlad‰í zapojení
v‰ech ÏákÛ do práce
— Individuální práce se Ïáky s problémy jako je dyslexie,
dysgrafie a podobnû, vyuÏití spolupráce s tûmi, kteﬁí nemají Ïádné problémy
a budou se s nimi ve volném ãase douãovat.

¤ÍJEN 2016
— Pﬁipravit Ïáky, kteﬁí v minulosti dosáhli vzdûlánív iném oboru
(absolventi uãili‰È, stﬁedních nebo vysok˘ch ‰kol)na pﬁechod do vy‰‰ího
roãníku, pﬁipravit je na rozdílové zkou‰ky.
— Vyhodnotit schopnosti jednotliv˘ch ÏákÛ, zejména tûch,
kteﬁí mají nûjaké poruchy uãení a podobnû.
— Pravidelnû se zab˘vat docházkou, respektive absencemi a sledovat jejich dÛvody.

LISTOPAD 2016
— Probrat s tﬁídními uãiteli problematické Ïáky – nejen ty, kteﬁí mají problémy
s uãivem, ale i ty, kteﬁí se dostateãnû do práce pﬁi hodinách nezapojují.
Rozebrat dÛvody a domluvit se na shodném postupu pﬁi jejich vût‰í motivaci.
— Zamûﬁit se na Ïáky, kteﬁí mají s uãením problémy a povzbuzovat
je v pﬁípadû, Ïe právû tento zpÛsob je v jejich pﬁípadû úãinn˘.
— Ve spolupráci s psychologem vûnovat pozornost ÏákÛm s problémy
– osobními i s uãivem.

PROSINEC 2016
— Zamûﬁit se na Ïáky s psychick˘mi problémy, pro nûÏ je prosinec
velmi rizikov˘m mûsícem, vzhledem k nadcházejícím svátkÛm mají mnozí
silné osobní krize. V‰ímat si zmûny jejich chování a dát jim moÏnost
svûﬁit se a probrat v‰e, co je tíÏí.
— Velmi úzce spolupracovat s psychologem.
— Sledovat úãast pﬁi vyuãování, zamûﬁit se na absentéry a snaÏit se
o jejich vy‰‰i motivaci.

LEDEN 2017
— Motivace k vy‰‰ím v˘konÛm v souvislosti s blíÏícím se koncem pololetí
a uzavﬁením klasifikace.
— Dát problematick˘m ÏákÛm moÏnost opravit si známky.
— Pﬁedcházet beznadûji u ÏákÛ, kteﬁí nemají dobré v˘sledky, vûnovat se jim s tím,
Ïe musí své v˘kony zlep‰it, aby na konci roku byly jejich v˘sledky lep‰í.
— Vûnovat se ÏákÛm, kteﬁí chtûjí studium kvÛli ‰patn˘m v˘sledkÛm uãkoãit.

ÚNOR 2017
— Zv˘‰ená pozornost ÏákÛm, kteﬁí mûli ‰patné vysvûdãení
a vytrácí se jejich motivace.
— Spolupráce s psychologem v pﬁípadû problematick˘ch ÏákÛ.
— Individuální poradenství potﬁebn˘m ÏákÛm.

B¤EZEN 2017
— Kontrola docházky, její vyhodnocení, práce s tûmi,
kteﬁí mají mnoho zame‰kan˘ch hodin.
— Vûnovat se ÏákÛm, kteﬁí se chystají na závûreãné zkou‰ky, pracovat s tûmi,
kteﬁí trpí trémou ãi mají sníÏenou sebedÛvûru.
— Motivovat slabé Ïáky k vy‰‰ímu úsilí a snaze opravit si ‰patné známky.

DUBEN 2017
— Pﬁíprava pﬁijímacích pohovorÛ do prvních roãníkÛ.
— Práce s Ïáky, kteﬁí jsou v posledním roãníku a budou brzy propu‰tûni,
zejména se vûnovat tûm, kteﬁí mûli problémy s drogami a správnû je motivovat.
— Vûnovat pozornost ÏákÛm se ‰patnou docházkou a prospûchem.

KVùTEN 2017
— Osobní besedy s neúspû‰n˘mi Ïáky, rozebrání dÛvodÛ jejich ‰patn˘ch
v˘sledkÛ a motivovat je k zlep‰ení.
— Probrat pﬁedstavy o budoucnosti s tûmi, kteﬁí ve ‰kole konãí
a ãeká je propu‰tûní na svobodu. Zab˘vat se hlavnû tûmi, kteﬁí mají problémy
s rÛzn˘mi návykov˘mi látkami, i s tûmi, kteﬁí mají problémy s chováním.
— Vyhodnotit úãinnost práce s problémov˘mi Ïáky,
zda se podaﬁilo správnû je motivovat.

âERVEN 2017
— Vyhodnocení vlastní ãinnosti, zda se podaﬁilo zlep‰ít chování
a úspûch ve ‰kole problematick˘ch ÏákÛ.
— Vyhodnocení ÏákÛ, kteﬁí ze ‰koly odcházejí, i tûch, kteﬁí konãí niÏ‰í roãníky.
— Úãast na klasifikaãní poradû.
— Individuální práce s Ïáky, které ãekají z dÛvodu neúspûchu opravné zkou‰ky.
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