
TŘÍDNICKÉ HODINY 

Třída je základní jednotkou školy. Atmosféra mezi dětmi v jednotlivých třídách ovlivňuje atmosféru 

v celé škole. Kázeň ve třídě výrazně přispívá ke kvalitě výuky. Tolerance mezi dětmi, soudržnost 

kolektivu a přátelské vztahy ve třídě jsou dobrou prevencí před šikanou. Třídní učitel zná svou třídu 

nejlépe. V rámci školy za ni odpovídá a je prostředníkem mezi školou, dětmi, jejich zákonnými 

zástupci. Třídnické hodiny poskytují jedinečnou možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy a dají 

se využít i pro řešení aktuálních problémů kolektivu. Je to vhodné prostředí pro prevenci 

problémového chování mezi žáky a zároveň možnost užít si spousty legrace při různých třídních hrách. 

Proto je důležité, aby se jich žáci účastnili pravidelně, přestože je účast dobrovolná. 

 

PLÁN TŘÍDNICKÝCH HODIN – 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 
 

I. stupeň – v pondělí 1. hod 
II. stupeň – v pátek 1. nebo 6. hod 

Měsíc Téma třídnické hodiny Výstupy 

Září 

Třídní pravidla 
Volby do žákovského 

parlamentu 
Vzájemné vztahy v třídním 

kolektivu 
Tvoření sociálních skupin 

a podskupin 
Sebepoznávání 

Týmová spolupráce - teorie 

Budování zdravého třídního kolektivu, 
vzájemná podpora, tolerance, úcta 

k sobě a druhým navzájem, respektování 
druhých, komunikace, konstruktivní 

plánování společných akcí třídy, školy, 
osvojení si technik a principů při 
efektním plánování akcí, zvolení 

zástupců do školního parlamentu. 

Říjen 

Sociální sítě 
– dobrý pomocník x 

nebezpečí 
Kyberšikana 

Prevence negativních sociálních vlivů, 
bezpečné chování ve virtuálním světě, 

schopnost odmítnout nabídku. 

Listopad 
Pravidla komunikace 

Řešení konfliktů 

Žák si osvojí techniky potřebné při řešení 
problémů a konfliktů, umí předcházet 

problémům, umí naslouchat, najít 
kompromis nejlépe shodu, aplikuje 
efektivní strategie řešení problémů 

ve svém životě, reflektuje své myšlení 
a jednání v situacích řešení učebních 

problémů. 

Prosinec 
Týmová spolupráce -praxe 

Nácvik vystoupení na školní 
akademii 

Nácvik týmové práce, schopnost dojít 
ke kompromisu, komunikační dovednost 

prezentovat svoji práci. 

Leden 
Sebereflexe 

Vzory v životě 

Žáci se prostřednictvím her učí 
pravidlům komunikace mezi sebou, 

umění poslouchat se navzájem, používá 
efektivní komunikační způsoby 

a strategie. 

 


