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ÚvOd 

Hana Palatová

Tým složený z odborných pracovnic Center podpory inkluzivního vzdělávání se ujal úkolu 

připravit metodický materiál pro asistenty pedagoga, další pedagogické pracovníky a v ne-

poslední řadě i pro rodiče, kteří podpůrné služby asistentů pedagoga pro své děti potřebují                  

a nebo je již využívají.

Cílem této metodiky bylo zaměřit se nejen na dopomoc dětem, žákům a studentům se zdra-

votním postižením nebo se zdravotním znevýhodněním, ale aktuálně rovněž na děti, žáky               

a studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Jako jedna z příčin událostí poslední doby v sociálně vyloučených lokalitách je označována 

nízká vzdělanost jejich obyvatel. Již jsou i návrhy, jak je možné situaci řešit - zaměřit se na 

vzdělávání dětí, žáků a studentů, kteří  v těchto lokalitách žijí, na jejich sociální podporu a co 

na největší podporu při vzdělávání s větším využitím asistentů pedagoga.

Navýšení počtu asistentů pedagoga ve školách a školských zařízeních by neprospělo jen škol-

ství, ale také by mělo svůj význam v oblasti sociální – v rozšíření příležitostí pro uplatnění 

osob obtížně zaměstnatelných, které však mají bohaté životní zkušenosti z předchozích za-

městnání, z výchovy svých dětí. Někteří z nich by tak mohli nalézt své uplatnění právě v roli 

asistentů pedagoga, nelze proto opominout nejen efekt v realizaci školských opatření, ale              

i efekt sociální a ekonomický. 

Funkce asistenta pedagoga je poslední, která byla do struktury pedagogických pracovníků 

zařazena, právě proto je nezbytné věnovat jejich průpravě a metodické podpoře co největší 

pozornost.

Doufáme, že tento metodický materiál bude alespoň drobným příspěvkem, který pomůže 

asistentům pedagoga podílet se významněji na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciální-

mi vzdělávacími potřebami.
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1.	 LegisLAtivní   zAkOtvení prOfese Asistent 
pedAgOgA

Lucie Fiedlerová, Jana Jišová

Jednou ze zásadních koncepčních změn současného školství je důsledná realizace a praktic-

ké naplnění zákona v péči o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvá-

ření podpůrné služby pro jejich vzdělávání v běžných základních školách.

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., § 19 jsou do skupiny se speciálními vzdělávacími potře-

bami zařazovány děti, žáci a studenti:

 > se	zdravotním	postižením (tělesné; smyslové: zrakové nebo sluchové postižení; 
vady řeči; souběžné postižení více vadami; autismus aj.),

 > se	zdravotním	znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo 
lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohled-
nění při vzdělávání)

 > se	sociálním	znevýhodněním:

a)   rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně pato-
logickými jevy,

b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova,

c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území ČR podle zvláštního 
předpisu Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii 
České republiky (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

1.1	 Kdo	se	může	stát	asistentem	pedagoga	

Vstupní kriteria vzdělání pro zahájení kurzu pro asistenty pedagoga stanoví a specifikuje

Zákon 317/2005 § 4, písmeno a – e

 > Písmeno a-d : ukončené středoškolské vzdělání (výuční list, maturita a vyšší vzdě-
lání)

 > Písmeno e: ukončené základní vzdělání

1.2	 Vzdělávání	a	praktická	příprava	k	výkonu	funkce	asistenta																															
pedagoga	

Přípravou asistentů pedagoga se v ČR zabývá více institucí (viz příloha č. 2.),  dlouhodobě se 

vzděláváním asistentů pedagoga zabýval Institut pedagogicko psychologického poradenství, 

nyní Národní ústav pro vzdělávání, který má v současné době  ve své vzdělávací nabídce dva 

základní kurzy, zaměřené svým obsahem na průpravu asistentů pedagoga dvou základních 

okruhů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kurz:	„Studium	pedagogiky	pro	asistenty	pedagoga	u	žáků	se	zdravotním	po-

stižením“

Akreditované studium zahrnuje 100 hodin přímé výuky (přednášky, semináře, praktická cviče-

ní). Studium je zaměřeno na tři tématické moduly „Základy pedagogiky“, „Základy psychologie 
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pro pedagogy“ (včetně psychologie vývojové) a „Základy speciální pedagogiky“. Studium je ukon-

čeno testem teoretických vědomostí, ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné práce.

Kurz:	„Asistent	pedagoga“

Seznamuje s právy a povinnostmi asistenta pedagoga, specifiky školní práce, s formami                

a metodami přípravy na výuku, s podporou v průběhu vyučování. Kurz se zaměřuje i na 

možnosti spolupráce s rodiči. Rozvíjí osobnostní dovednosti pro práci s dětmi ze sociokul-

turně znevýhodňujícího prostředí ve školních a mimoškolních podmínkách, učí porozumět 

věkovým a individuálním zvláštnostem žáků, orientovat se ve specifických vzdělávacích po-

třebách žáků a používat nápravné techniky, seznamuje se způsoby práce v malých skupinách. 

V kurzu jsou začleněny odborné stáže ve školách, školských zařízeních a spolupracujících 

institucích. Kurz je ukončen testem z teoretických vědomostí, zpracováním závěrečné práce 

a pohovorem. 

1.3	 Další	vzdělávání	asistentů	pedagoga		

NUV se dlouhodobě zabývá vzděláváním asistentů pedagoga a v současné době nabízí kro-

mě základních kurzů pro asistenty pedagoga i další rozšiřující kurzy. Výběr kurzů vznikl na 

základě dotazníkového šetření poptávky asistentů pedagoga v oblasti dalšího vzdělávání. Do 

rozšiřující nabídky patří kurzy:

a) Kasuistický seminář pro asistenty pedagoga

b) Komunikace s rodiči dětí a žáků, s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky 

c) Výchovné problémy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Další vzdělávání asistentů pedagoga hraje v profesní přípravě významnou roli. V základním 

kurzu se účastníci seznámí s pedagogicko-psychologickou problematikou v obecné rovině. 

V přímé práci s žákem je vhodné rozšiřovat si znalosti a dovednosti nejen samostudiem, ale 

i prostřednictvím dalších seminářů. Z důvodu nedostatečných finančních prostředků škol 

na další vzdělávání pedagogických pracovníků je třeba zvážit variantu, zda by lektoři kur-

zů mohli dojíždět do škol a tak pracovat s asistenty pedagoga přímo v terénu. Dále by bylo 

přínosné sdružovat asistenty při vzdělávacích seminářích a workshopech, aby měli možnost 

metodické podpory školitele a vzájemně mohli čerpat z příkladů dobré praxe. 

V období 2010-2012 patří mezi organizace realizující semináře a setkávání asistentů peda-

goga Centrum podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV). Semináře se odvíjí od poptávky škol 

a asistenti je mohou navštěvovat zdarma v jednotlivých centrech. Dále je možné pořádat 

vzdělávací akce přímo ve školách, kde se asistenti sdružují. Obsahem seminářů jsou speci-

álně pedagogická témata, rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktů a preventivní 

programy. 
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1.4	 Získávání	a	financování	asistentů	pedagoga	ve	školství	

Pracovní místo asistenta pedagoga zřizuje ředitel základní školy, základní školy speciální se 

souhlasem krajského úřadu na základě ust. § 16 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-

ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-

covnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s bodem                   

5. vyhlášky č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nada-

ných. Vyhláška č. 147/2011 Sb. nabyla účinnosti dne 1. září 2011.

Ředitel školy požádá o financování asistenta pedagoga pro integrovaného žáka příslušný 

Krajský úřad na základě doporučení školského poradenského zařízení, které také doporučí 

optimální míru vyučovacích hodin a předmětů, v nichž žák asistenci potřebuje. 

Pedagogicko psychologická poradna navrhuje zřízení funkce asistenta pedagoga především 

na základě § 2 písm. d) a § 5 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláš-

ka č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních. Vyhláška č. 116/2011 Sb. nabyla účinnosti dne 1. září 2011.

Speciálně pedagogické centrum navrhuje zřízení funkce asistenta pedagoga především  na 

základě § 6 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

Forma těchto podkladů pro zřízení funkce asistenta pedagoga ve školách, které jsou odboru 

školství krajského úřadu předkládány, není legislativně určena, takže každá škola je může 

dodávat v různých formách.

Ředitel školy na základě dokumentace žáka vypracuje kompletní žádost o souhlas se zříze-

ním funkce asistenta pedagoga, kterou zašle na příslušný odbor školství krajského úřadu.

V případě vyplňování výše uvedeného souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga je 

však třeba rozlišovat zda se jedná o: 

a) asistenta pedagoga pro žáky se zdravotním postižením 

b) asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním 

Ad	a)	asistent	pedagoga	pro	děti,	žáky	a	studenty	se	zdravotním	postižením

Žádost obsahuje náležitosti podle ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných. Nová vyhláška č. 147/2011 platnost uvedené vyhlášky z roku 2005 nemění.

Vzor žádosti o souhlas se zřízením pracovního místa asistenta pedagoga pro třídu nebo stu-

dijní skupinu, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potře-

bami, je v příloze č. 5.
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Povinnou součástí vyjádření školského poradenského zařízení musí být: jméno a příjmení 

dítěte, typ postižení, jasně formulované doporučení k asistenci, časová dotace, návrh činnos-

tí zařazených do pracovní náplně asistenta pedagoga a stanovení platnosti posudku.  

Ad	b)	asistent	pedagoga	pro	děti,	žáky	a	studenty	se	sociálním	znevýhodněním

Zřízení funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 

se řídí § 7 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciální-

mi vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Nová vyhláška                     

č. 147/2011 platnost uvedené vyhlášky z roku 2005 nemění.

Financování pracovního místa asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním je dáno rozvojovým programem MŠMT vyhlašovaným na období kalendář-

ního roku. 

Nově zřizované místo asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním je vázáno 

na výrazný a zdůvodněný nárůst počtu dětí a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Každá takováto žádost je odborem školství zvlášť posuzována. Vzor žádosti je v příloze č. 5.

K žádosti o souhlas se zřízením pracovního místa asistenta pedagoga pro děti, žáky a studen-

ty se sociálním znevýhodněním přiloží škola kopii:

1. dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvování kurzu pro 

asistenty pedagoga v rozsahu nejméně 120 hodin s obsahovým zaměřením na pedagogiku               

a psychologii a odbornou praxi

2. pracovní náplň stanovuje ředitel školy na základě doporučení školského poradenského 

zařízení a vytvořeného individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka

Financování	nákladů	na	asistenta	pedagoga	pro	děti,	žáky	a	studenty	se	speci-

álními	vzdělávacími	potřebami	lze	v	současné	době	realizovat	i	z	více	zdrojů:

Prvním zdrojem financování nákladů na asistenty pedagoga je rozpočet kraje. Podle Směr-

nice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 28768/2005-45 ve znění směrnice 

27985/2007-26, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady 

rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona               

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu 

podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., konkrétně článku II, bod c), jsou krajské 

úřady povinny vyčlenit finanční prostředky do rezervního fondu a věnovat přitom zvláštní 

pozornost funkci asistenta pedagoga podle § 16, odst. 9 školského zákona.

Dalšími zdroji financování funkce asistenta pedagoga jsou rozvojové programy, které vyhla-
šuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle §171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
školského zákona. Rozvojové programy jsou ministerstvem vyhlašovány většinou koncem 
nebo začátkem kalendářního roku. Jedná se o rozvojové programy:
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 > Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodněním“.

 > Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 
zdravotním postižením v soukromých a církevních školách“.

Tyto programy bývají časově omezené, takže poskytnutí veškerých dokumentů potřebných 

pro schválení dotace i doba čerpání dotace, jsou časově vymezeny. Rozvojové programy se 

vyhlašují od roku 2007. V roce 2011 byly podpořeny mzdy a platy asistentů pedagoga v roz-

vojových programech: 

 > „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodně-
ním“ částkou ve výši 74,5 mil. Kč (zdroj: http://www.msmt.cz/file/14661) 

 > „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postiže-
ním v soukromých a církevních školách“ sumou ve výši cca 34 mil. Kč. (zdroj: http://
www.msmt.cz/socialni-programy/vysledek-vyberoveho-rizeni-projektu-rozvojove-
ho-programu?highlightWords=asistent+pedagoga)

Podpora asistentů pedagoga z prostředků OP VK (Operační program Vzdělávání pro konku-

renceschopnost – OP VK)

 > Projekt šablon EU peníze školám 

Jedná se o oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních 

školách. Jejím smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako proble-

matické v rámci vzdělávání na základních školách v ČR. 

Mezi sedm priorit, na něž budou koncentrovány cca 4,5 mld. Kč, náleží podpora inkluzívního 

vzdělávání. V této oblasti lze šablonou č. VII/2 podpořit právě „Zapojení asistenta pedagoga 

do inkluzívního procesu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.

Oprávněným žadatelem o finanční dotaci z OP VK je právnická osoba vykonávající činnost 

základní školy řádně zapsaná ve školském rejstříku s cílovou skupinou žáků a pedagogických 

pracovníků patřících do některého ze 13 krajů ČR, mimo území hlavního města Prahy. 

Zažádat o dotaci mohou školy od 18. 5. 2010, kdy byla zveřejněna výzva. Výzva potrvá do 

vyčerpání celkové částky 4,5 mld. Kč nebo do vyhlášení Řídícího orgánu OP VK o ukončení 

výzvy, nejdéle však do 20. prosince 2012.  

(zdroj: http://www.eupenizeskolam.cz/projekt-eu-penize-skolam)
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2.	 FunKce	A	oKruhy	PrAcoVní	náPlně	ASiStentA	
pedAgOgA 

Jana Čalová

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami má právo se vzdělávat v běžné základní ško-

le. Někteří z nich s ohledem na druh a stupeň postižení nebo sociálním znevýhodněním 

mají možnost pracovat s asistentem pedagoga, který těmto žákům pomáhá se zvládáním 

výchovně – vzdělávacích cílů, které jsou obsaženy ve školním vzdělávacím programu. Očeká-

vané výstupy ve zvládnutí zadaných úkolů jsou upraveny v individuálním vzdělávacím plánu                

s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. Asistent pedagoga pomáhá při integraci žáka 

do školního prostředí a napomáhá tak v jeho lepším začlenění do intaktní společnosti. Tito 

asistenti vytváří prostředníka v komunikaci mezi pedagogem a žákem, mezi žáky ve třídě 

navzájem a mezi pedagogem a rodičem/zákonným zástupcem. 

2.1	 Přímá	a	nepřímá	pedagogická	činnost	asistenta	pedagoga	

Základní informace týkající se funkce asistenta pedagoga jsou vymezeny v zákoně č. 561/2004 

Sb. a v zákoně č. 563/2004 Sb. Podrobněji je problematika asistenta pedagoga rozpracovaná 

a definovaná ve vyhláškách, nařízeních vlády a v metodickém pokynu. V §16 odst. 9 zákona 

561/2004 Sb. (školského zákona) je uvedena možnost ředitele školy se souhlasem krajského 

úřadu zřídit ve třídě pro žáka se SVP funkci asistenta pedagoga na základě vyjádření škol-

ského poradenského pracoviště. Vzor žádosti je uveden v metodickém pokynu ke zřizování 

pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, 

žáka nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, který nabyl účinnosti 1.3.2011. 

Podle § 2 odst. 2 písmene f zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů je asistent pedagoga zařazen do kategorie pedagogických pracovníků, kteří 

vykonávají přímou pedagogickou činnost. Hlavní činnosti asistenta pedagoga vymezuje § 7 

odst. 1 vyhlášky 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Rozsah přímé pedagogické činnosti 

pro asistenty pedagoga je uveden v příloze nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsa-

hu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

-psychologické činnosti pedagogických pracovníků a nařizuje ředitelům škol stanovit rozsah 

hodin přímé pedagogické činnosti 20 až 40 hodin týdně. Ředitel školy „může nařídit peda-

gogickému pracovníkovi konání přímé pedagogické činnosti nad jemu stanovený rozsah 

nejvýše v rozsahu 4 hodin týdně, další hodiny s ním může dohodnout“.

Hlavní činnosti asistenta pedagoga dle vyhlášky 73/2005 Sb. jsou:

1. pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí,

2. pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti,

3. pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze 

které žák pochází. 
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Asistent pedagoga je zařazen do platové třídy s ohledem na náročnost požadovaných činností 

a na jeho odbornou kvalifikaci ve smyslu nařízení vlády č. 222/2010 Sb., Katalog prací ve 

veřejných službách a správě (příloha k nařízení vlády), které nabylo účinnosti dnem 1. října 

2010, díl 2.16 (výchova a vzdělávání), povolání asistenta pedagoga 2.16.05 (rozdělení plato-

vých tříd asistenta pedagoga).

Pracovní náplň asistenta pedagoga přesně vymezí ředitel školy, který vychází z platné legis-

lativy, z doporučení školského poradenského pracoviště, z náročnosti vykonávaných činností 

ve vztahu k žákovi, z organizace výuky školy a mimoškolních aktivit a zohledňuje skutečné 

potřeby žáka. Asistent pedagoga pracuje pod metodickým vedením třídního učitele nebo uči-

tele odborných předmětů. Pracovní náplň asistent pedagoga podepisuje vždy s nástupem do 

pracovního poměru (nejčastěji na začátku školního roku) společně s pracovní smlouvou.

V dokumentu Informace MŠMT č.j. 14 453/2005-24 jsou popsány funkce asistenta peda-

goga pro žáky se zdravotním postižením a asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevý-

hodněním. Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván 

žák nebo žáci se zdravotním postižením, jsou zahrnuty v  aktualizované verzi dokumentu                 

č.j. 23 757/2010-27-IPPP, ze kterého mohou ředitelé škol čerpat informace důležité při se-

stavování náplně práce AP (např. příklady doporučení SPC ke zřízení funkce AP pro žáka 

s těžkým tělesným postižením, souběžným postižením více vadami, zrakovým postižením, 

příklady pracovní náplně AP u žáků s tělesným postižením aj.).

Asistent	pedagoga	může	být	zařazen	do	4.	–	9.	platové	třídy:	

4.	platová	třída	

 > Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměře-
ných na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.  

 > Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměře-
ných na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků. 

5.	platová	třída	

 > Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků, upevňování jejich společenského 
chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové akti-
vizaci dětí a žáků nebo studentů. 

6.	platová	třída	

 > Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků.

 > Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních a hygienických návy-
ků. 

7.	platová	třída	

 > Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky podle sta-
novených vzdělávacích programů a pokynů. 

8.	platová	třída	

 > Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele 
nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo 

specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo skupiny dětí nebo žáků. 
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9.	platová	třída	

 > Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální 
vzdělávací potřeby dítěte nebo žáka podle rámcových pokynů učitele nebo speciál-
ního pedagoga.    

 > Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálně pedagogická činnost vykonávaná 
v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte nebo žáka podle 
rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v sou-
ladu s pokyny učitele s pedagogy a vzájemné komunikaci mezi sebou. 

Podle toho, do jaké platové třídy je asistent pedagoga zařazen, ředitel školy rozdělí jeho pra-

covní dobu na přímou a nepřímou práci. Počet hodin přímé pedagogické činnosti stanoví 

ředitel školy asistentu pedagoga v rozmezí 20 – 40 hodin týdně.  Přímou pracovní dobou 

rozumíme počet hodin týdně přímo u žáka ve výuce, nepřímá práce souvisí s přípravou na 

výuku, vedení dokumentace, dozory o přestávkách, obědy, kroužky aj. Asistent pedagoga, 

který vykonává pouze pomocné výchovné práce zaměřené na chování žáka a na vytváření 

základních pracovních a hygienických návyků (platová třída 4 a 5), je po celou pracovní dobu 

u žáka ve vyučování. Hovoříme o přímé pracovní době. Žádné přípravné práce na vyučová-

ní pro žáka s postižením nejsou v jeho kompetenci a drží se pouze pokynů učitele. Je však 

otázka, jakým způsobem je asistent pedagoga dohodnut s vedením školy při hlídání žáka                  

o přestávkách, protože každá škola nemá stejný přístup k řešení této činnosti asistenta pe-

dagoga a je na dohodě mezi ředitelem školy a asistentem pedagoga, aby v pracovní smlouvě 

byla přesně tato pracovní činnost, její způsob a místo provádění popsané s ohledem nejen na 

bezpečnost žáka s postižením, ale v konečném důsledku na bezpečnost celé třídy.  Asistent 

pedagoga, který má vyšší platové zařazení (platová třída 6 – 9), vykonává přímou i nepřímou 

činnost. Přímou činností rozumíme počet vyučovacích hodin přímé práce asistenta pedago-

ga s žákem ve třídě za týden a v průběhu nepřímé činnosti má podmínky na přípravu do výu-

ky (příprava pracovních listů, příprava pomůcek, zápisy do dokumentů školy, zápis postřehů           

v průběhu vyučování, které slouží jako portfolio k hodnocení žáka aj.). Celkový počet hodin 

odpovídá celkovému úvazku asistenta pedagoga dle smlouvy s ředitelem školy. Pro zařazení 

do konkrétní platové třídy rozhoduje vzdělání pracovníka, doba praxe a určitě finanční mož-

nosti ředitele školy. Podmínkou pro přijetí na tuto pozici je absolvování akreditovaného kur-

zu pro asistenty pedagoga. Mnozí ředitelé základních škol si uvědomují náročnost této práce 

na jedné straně a na nízké finanční ohodnocení na straně druhé. Asistenti mají možnost se 

souhlasem vedení školy se realizovat dalším vzděláváním k problematice žáků se speciální-

mi vzdělávacími potřebami formou školení, seminářů, praktických ukázek aj. Pro některé 

školy je smutné zjištění, že po několika letech, kdy asistenti pedagoga získali cenné znalosti 

a zkušenosti s prací s žáky se SVP, odchází z finančních důvodů ze školství do jiných, lépe 

placených odvětví, i přestože pro mnohé je tato práce velmi zajímavá a smysluplná. 

Práci asistenta pedagoga mohou ovlivňovat vnitřní a vnější podmínky školy, a to kladně                   

i záporně. 
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Vnitřní	podmínky	školy:

 > zaměření školy,

 > nastavení pravidel práce asistenta pedagoga ze strany vedení školy a způsob jejich 
kontroly v průběhu školního roku, přesné vymezení kompetencí asistenta pedagoga 
a pedagoga ve vyučování,

 > znalosti a zkušenosti pedagogických pracovníků o problematice žáka se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním,

 > spolupráce třídního učitele a asistenta pedagoga při psaní IVP pro žáka se SVP               
a dostatek informací potřebných pro jeho napsání,

 > možnost individuální metodické podpory a poradenství školního speciálního peda-
goga nebo psychologa při řešení obtížných výchovně vzdělávacích úkolů asistenta 
pedagoga s žákem,

 > přesvědčivé vysvětlení pedagoga žákům třídy odlišnosti ve vzdělávání a jednání žáka 
se SVP a umět na ně správně reagovat přiměřeně,

 > ochota komunikace mezi asistentem pedagoga, pedagogy a vedením školy při řešení 
konkrétních problémů,

 > finanční zajištění speciálně pedagogických a didaktických pomůcek pro výuku ve 

škole,

 > počet žáků ve třídě a ve škole,

 > znalost možností překonávání kulturních a jazykových bariér,

 > v případě žáka s postižením bezbariérový vstup do školy a pohyb ve škole v průběhu 
vyučování a o přestávkách,

 > plán DVPP a jeho realizace v průběhu školního roku.

Vnější	podmínky	školy:

 > dopravní dostupnost ke škole,

 > poloha, velikost a charakter školy,

 > ochota spolupráce mezi zákonným zástupcem a pedagogickými pracovníky,

 > dobrá komunikace a spolupráce pedagogických pracovníků se školským poraden-
ským pracovištěm (SPC, PPP), zřizovatelem, OSPOD, NNO, Policií ČR aj.  

 > nadměrné až nevhodné využívání asistenta pedagoga rodinou dítěte se SVP, někdy 
vysoké až přehnané požadavky rodiny žáka na asistenta pedagoga. 

Přidělování asistentů pedagoga do škol je plně v kompetenci krajských úřadů, které přidě-

lují finanční prostředky na AP na základě žádosti ředitelů škol s ohledem na druh a stupeň 

postižení žáka. V současné době ředitelé základních škol žádají krajský úřad o větší počet 

asistentů pedagoga, protože ve školách přibývá počet integrovaných žáků s poruchami cho-

vání, poruchami pozornosti, poruchami učení, žáků s postižením (tělesným, vadami řeči, 

lehkým mentálním, kombinovaným, zrakovým, sluchovým a s Aspergerovým syndromem) 

a žáků sociálně znevýhodněných, kteří individuální přístup také potřebují. Ředitelé hledají                     

i jiné cesty formou zapojení se do evropských projektů, protože pro některé učitele je práce 

při počtu až 30 žáků ve třídě neúnosná a fyzicky i psychicky velmi vyčerpávající.  
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2.2	Vymezení	činností	asistenta	pedagoga	vyplývajících	z	dotazníkového	
šetření	

Hlavní činnosti asistenta pedagoga ve škole lze rozdělit do čtyř základních oblastí: 

1. Asistent pedagoga ve vztahu k pedagogům 

2. Asistent pedagoga ve vztahu k žákovi 

3. Asistent pedagoga ve vztahu k rodičům/zákonným zástupcům 

4. Asistent pedagoga a jeho činnosti nad rámec pracovní náplně

Pracovníci CPIV jednotlivých krajů celé české republiky zaslali „Dotazník k mapování 

činnosti asistenta pedagoga“ do spolupracujících škol, který obsahoval řadu otázek týka-

jících se práce asistenta pedagoga ve škole i mimo ni (formuláře dotazníků jsou v příloze                                         

č. 1). Do našich organizací se z oslovených 92 škol vrátilo celkem 80 vyplněných dotazníků, tj. 

87 %. Dotazníkem byly zjišťovány základní údaje o asistentu pedagoga (pohlaví, věk, nejvyšší 

dosažené vzdělání, kvalifikační studium, délka praxe, doporučení k jejich práci), pracovní 

náplň, pracovní podmínky AP a typ postižení nebo znevýhodnění a věk žáka, se kterým ve 

škole AP pracuje. Předmětem podrobnějšího zkoumání byly pouze pracovní náplně přímé                          

a nepřímé práce AP a jeho pracovní podmínky (vymezení pracovní činnosti AP a její dodr-

žování, metodické vedení, možnost konzultací ve speciálně pedagogické praxi, komunikace 

AP s pedagogy a vedením školy aj.). Konkrétní činnosti přímé i nepřímé práce AP a jejich 

četnost, které z rozboru vyplynuly, jsou uvedeny v grafech i s podrobným popisem. 

Z vyplněných dotazníků vyplývá, že ve většině případů je pracovní pedagogická činnost roz-

dělena na přímou (práce s žákem ve vyučování, o přestávkách) a nepřímou pracovní činnost 

(příprava na výuku před/po vyučování), jen ve výjimečných případech pouze na přímou pe-

dagogickou činnost. Pracovní náplň každého asistenta pedagoga je odlišná s ohledem na typ 

a stupeň postižení žáka, na jeho speciální vzdělávací potřeby, na věk žáka, sociální podmínky 

v rodině žáka aj. Asistent pedagoga většinou pracuje individuálně s žákem ve třídě společně 

s ostatními žáky, v některých případech žák je vzděláván v jiné učebně s ohledem na zajištění 

optimálních podmínek pro jeho školní práci.  

Asistent	pedagoga	ve	vztahu	k	pedagogům	

Z dotazníkového šetření na školách vyplynulo fungování spolupráce mezi asistenty pedagoga 

a učiteli (třídními nebo konkrétních předmětů). Do této oblasti činností lze zahrnout  časo-

vou a organizační strukturu hodiny, přípravu tematicky zaměřených pomůcek do vyučování 

a stručné seznámení s obsahem učiva tak, aby i asistent pedagoga měl dostatek času nachys-

tat speciální pomůcky a další výukové materiály pro žáka a mohl pružněji reagovat v průběhu 

vyučování na konkrétní požadavky žáka i učitele. Další častou činností AP jsou dozory nad 

žákem v době přestávek a při kulturních, sportovních a jiných aktivitách pořádané školou. 

Vzhledem k tomu, že nejvíce času s žákem tráví asistent, nejlépe zná potřeby žáka. AP po vý-

uce vyrábí nejrůznější modely, pomůcky pro grafická znázornění na ploše, schémata, barevně 

názorné přehledy učiva, tabulky, kopíruje výukové materiály, připravuje metodické listy, kar-
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tičky aj. Při přípravě pomůcek AP využívá své zkušenosti z praxe, vlastní kreativitu, intuici, 

nápaditost tak, aby připravené pracovní materiály byly názorné, praktické, pestré, účelné        

a rozvíjely oslabené funkce žáka (percepční, kognitivní a motorické, senzomotorické) a vedly 

k největší možné míře samostatnosti žáka. Podrobný přehled je patrný z grafu č. 1 a následu-

jící agendy včetně jejich počtů, které vyplynuly z rozboru dotazníků.

Název činnosti Počet činností
1 Úzce spolupracuje s třídním učitelem nebo s učiteli konkrétních předmětů.   79
2 Dozor/dohled nad žákem ve škole (v době přestávek, ve třídě, tělocvičně, jí-

delně) nebo v rámci kulturních, sportovních a jiných aktivit pořádané školou 
v době nepřítomnosti pedagoga (po předchozí domluvě s vedením školy). 

41

3 Spolupráce s vedením školy, výchovným poradcem, metodikem prevence, 
školním psychologem, školním speciálním pedagogem. 38

4 Pomoc učiteli při přípravě učebních a speciálně pedagogických pomůcek 
(např. hmatové obrázky), didaktické techniky a zajištění materiálů na výuku 
(pracovních listů). 

37

5 Pomoc pedagogům ve výchovně vzdělávací činnosti při komunikaci s dětmi, 
individuálním přístupu k žákům a odstraňování výchovných a vzdělávacích 
obtíží, konzultace přípravy na vyučování (přepis textu z Braillova písma do 
„černotisku“ a zpět). 

21

6 Doprovod žáka (jako pedagogický dozor) při mimotřídních a mimoškolních 
aktivitách. 

20

7 Zajišťování organizační pomoci při mimoškolních zájmových a kulturních 
aktivitách. 12

8 Spolupráce s odborníky mimo školu: školská poradenská zařízení (PPP, 
SPC), OSPOD, NNO, Policie ČR apod.  9

Graf	 1:	 Činnost	asistenta	pedagoga	ve	vztahu	k	pedagogům	ve	škole
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9 Spolupráce s třídním učitelem při tvorbě IVP. 8
10 Účast na pedagogických a provozních poradách a metodických schůzkách. 7
11 Příprava hodin výchov PV, VV, TV dle instrukcí a pod dohledem třídního 

učitele, které pak může AP vést samostatně. 6

12 Vedení školní dokumentace (např. třídní knihy) a administrativy spojené 
s evidencí pedagogické činnosti a výsledků žáků. 6

13 Možnost vyjádření se při návrhu výchovných opatření, při zápisech zprávy 
pro pedagogickou radu. 5

14 Podíl na hodnocení žáků ve spolupráci s učitelem. 5
15 Vedení portfolia žáka dle předchozí domluvy s možností využívání jej při 

hodnocení práce žáka. 5

16 Příprava výzdoby ve třídách a v prostorách školy, péče o svěřené prostory, 
nástěnky, pomůcky, případné poškození hlásí správci majetku. 4

17 Informační schůzky AP s romským poradcem. 3
18 Zastup/suplování přechodně nepřítomného učitel v rámci sjednaného druhu 

práce. 3

19 Kopírování výukových materiálů pro žáka ve škole. 2
20 Příprava tematického plánu učiva na začátku školního roku. 2
21 Účast na třídních schůzkách. 2
22 Metodické vedení AP z kmenové školy. 1
23 Odpovědnosti učitele a AP za uspořádání a čistotu vybavení pomůcek v učeb-

ně. 
1

24 Spolupráce s učiteli při řešení problémů s porušováním školního řádu žáka. 1
25 Účast na výchovných komisí. 1

Asistent	pedagoga	ve	vztahu	k	žákovi	

K další analyzované oblasti pracovní náplně AP patří činnosti ve vztahu k žákovi, který ve 

vyučování pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), (viz graf č. 2). Jedná se 

hlavně o získávání a zautomatizování dovedností žáka pomalejším tempem s využitím celé 

škály pomůcek a výukových programů, pomoc při zapisování textu, při nákresu nebo kresbě. 

Oblast individuální pomoci žákovi ve výuce je podrobněji rozpracovaná v grafu č. 2a, kde 

jednotlivé činnosti podle četnosti jsou pro přehlednost barevně odlišeny i v textu. Význam-

nou úlohu nejen ve školním prostředí sehrává vzájemná komunikace mezi všemi účastníky 

ve vyučování, aby nedocházelo zbytečně k nedorozuměním mezi spolužáky nebo mezi žá-

kem a pedagogickým pracovníkem. Nácvik a rozvoj sociálních návyků (ranní oblékání, mytí 

rukou před jídlem a po něm, používání příborů při jídle aj.) a sociálních dovedností žáka 

(vyjádření svých prožitků, vývoj sociálních vztahů ve svém blízkém i vzdálenějším sociál-

ním prostředí, rozvoj verbální a neverbální komunikace jako základ mezilidských vztahů, 

zvládání konfliktních situací aj.) by měl mít své kořeny ve výchově v domácím prostředí. AP 

a učitel by měli postupně tyto dovednosti v průběhu školní docházky pouze dále rozvíjet a 

upevňovat, aby nepřiměřeným chováním žáka se celková atmosféra ve třídě nezhoršovala. 

Trpělivost, vysvětlování, důslednost a kladný přístup AP k žákovi jsou základními předpo-

klady pro získání správných návyků, které jsou potřebné pro práci a klidné soužití ve třídě. 

Někteří rodiče dělají mnohé činnosti vedoucí k sebeobsluze dítěte za něj a neuvědomují si, že 
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Název činnosti
Počet 
činností

1 Individuální pomoc žákovi přímo ve výuce dle rozvrhu podle IVP při 
získávání základních dovedností a vědomostí. 68

2 Napomáhání při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi 
sebou, řešení konfliktních situací mezi spolužáky. 44

3 Pomoc žákům při přípravě na vyučování před hodinou. 25
4 Příprava na vyučování, psaní úkolů, doučování, příprava učebních po-

můcek a potřeb v odpoledních hodinách v prostorách školy. Pomoc dě-
tem, které projeví o nabídnutou spolupráci zájem.

17

5 Soustavné pozorování žáků se záznamem do deníku (slouží pro hodno-
cení žáka, tvorbu IVP, …), výměna poznatků z pozorování s pedagogem. 16

6 Pomoc žákům při adaptaci, aklimatizaci na školní prostředí. 13
7 Pomoc při úpravě školního prostředí, při zajišťování/nákupu speciál-

ních pomůcek a didaktických materiálů. 10

8 Rozvoj zájmové činnosti žáků (dle osobních předpokladů), vedení zá-
jmového kroužku. 9

9 Vnímání výkyvů nálad a způsoby řešení (práce s emocemi), eliminace 
nečekaných situací (např. sebepoškozování, vulgarismy). 6

10 Sledování chování dítěte z hlediska projevů forem rizikového chování. 
Pomoc při řešení rizikového chování s třídní učitelkou (porušení školní-
ho řádu - záškoláctví a jiné výchovné problémy).

6

Graf	 2:	 Činnost	asistenta	pedagoga	ve	vztahu	k	žákovi	ve	třídě

jim v jejich samostatnosti brání. Asistenta pedagoga dostávají do nepříjemné situace, proto-

že jeho snahou je žáka co nejvíce osamostatnit. Rozdílnost v přístupu doma a ve škole může 

vést až ke konfliktním situacím mezi asistentem, žákem a jeho zákonným zástupcem. Výčet 

činností AP ve vztahu k žákovi je podrobně uveden v grafu č. 2 a v grafu č. 3 je přehledně 

zpracovaná individuální pomoc žákovi ve vyučování včetně jednotlivých četnosti činností. 
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11 V rámci školní družiny ŠD pomoc s psaním domácích úkolů. 6
12 Podpora při neúspěchu (špatná známka, nezvládání úkolů ve vyučování 

dle představ žáka nebo rodičů/zákonného zástupce). 5

13 Přebírání dětí před vyučováním od rodičů přímo ve škole před zaháje-
ním vyučování, u autobusové zastávky, ze školní družiny a odpoledne 
předávání zpět rodičům. 

5

14 Příprava na vyučování, psaní úkolů, příprava učebních pomůcek a po-
třeb pro žáky v odpoledních hodinách. 5

15 Vedení a pomoc při orientaci v prostoru a mimo prostor budovy. 5
16 Příprava náhradních aktivit vhodných pro zvládání náročných situací 

po nezbytně nutnou dobu mimo učebnu (žák s ADHD), příprava aktivit 
na přestávky.

4

17 Účast na přípravě a aplikace strukturovaných úkolů a jejich rozdělení na 
menší části ve vyučování (např. žák s PAS). 3

18 V případě absence žáka kopírování probraného učiva a materiálů k do-
mácí nebo školní práci. 3

19 Doprovod žáka při jeho nevolnosti domů, doprovod žáka k lékaři. 2
20 Pomoc při orientaci na ploše (na tabuli, v sešitě, v textu učebnice/kni-

hy). 2

21 Sledování zdravotního stavu žáka a v případě náhlého onemocnění žáka 
informování bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče žáka. 2

22 Upevňování jejich společenského chování, pracovní, hygienické a jiné 
návyky 2

23 Pomoc při vedení záznamů. 1
24 Pozorování edukačního procesu z hlediska vytváření podmínek pro 

zdravý psychický a sociální vývoj dítěte. 1

Graf	 3:	 individuální	pomoc	žákovi	ve	vyučování
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Asistent	pedagoga	ve	vztahu	k	rodičům/zákonným	zástupcům

Další sledovanou oblastí dotazníkového šetření byly činnosti AP a jejich pomoc zákonným 

zástupcům nebo rodičům (viz graf č. 4), kteří měli zájem komunikovat s AP na téma zapo-

jení žáka ve výuce v jednotlivých předmětech, potíže ve zvládání učiva a chování žáka ve 

vyučování i o přestávkách. Další důležitou aktivitou AP byly návštěvy přímo v rodině žáka 

(pravidelné nebo v případě nutnosti) z důvodu neplnění školních povinností žáka, potíží se 

školní docházkou nebo problémového chování ve škole. Někteří AP na základě dohody s ro-

diči/zákonnými zástupci navštěvují rodinu žáka i v případě jeho nemoci. Jejich snahou je 

informovat rodiče i žáka o nových úkolech a probraném učivu tak, aby v rámci možností žák 

úkoly doplnil a jeho návrat do školního prostředí nebyl tak stresující. 

Asistent	pedagoga	a	jeho	činnosti	nad	rámec	pracovní	náplně

K práci asistenta pedagoga neodmyslitelně patří také studium odborné literatury, účast na 

seminářích, workshopech, vyhledávání informací na internetu, kterými si asistenti pedagoga 

postupně doplňují potřebné znalosti a dovednosti ve speciálně pedagogické problematice.

Uvedla jsem pouze nejčastěji uváděné činnosti asistenta pedagoga, které vyplynuly z podrob-

né analýzy vyplněných a navrácených dotazníků do jednotlivých center. Celkový přehled 

všech činností AP v základních školách je patrný z jednotlivých podrobně zpracovaných  ta-

bulek a grafů. Z analýzy nelze přesně určit vztah počtu asistentů a činností AP, protože někte-

ří asistenti pracují ve třídě s několika žáky a vykonávají tak různé činnosti s každým žákem 

v průběhu jedné vyučovací hodiny nebo pracují v průběhu dne v různých třídách s různými 

žáky. Pak je jejich činnost mnohem rozsáhlejší a různorodější. Většina AP pracuje pravidelně 

název	činnosti
Počet		
činností

1 Osvojování základních dovedností ve vyučování, zprostřed-
kování učební látky, práce se speciálním programovým vyba-
vením, potřebnými pomůckami. 

39

2 Nácvik a rozvoj sociálního chování žáka, pomoc v sebeobslu-
ze, vedení k samostatnosti.

33

3 Pomoc s výukovými obtížemi, porozumění zadávaných úko-
lů, pomoc při zapisování textu do sešitu, kresbě v průběhu 
vyučování a orientaci v daném předmětu. 

24

4 Výchova k hygienickým zásadám, zásadám bezpečnosti práce 
a kontrole dodržování hygienických návyků žáka. 12

5 Pomoc žákům při získávání pracovních návyků, udržení pra-
covního pořádku v lavici a v její blízkosti. 11

6 Pomoc žákům při uspořádání pomůcek během vyučování. 6

7 Pomoc při rozvoji motorických dovedností (jemná a hrubá 
motorika). 

4

8 Sebepoznání, sebehodnocení, sebeaktualizace (seberealizace, 
potřeba projevit se) 1
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Název činnosti Počet čin-
ností

1 Konzultace učitele s rodiči žáka po vyučování (zájem ze strany 
rodičů). 

26

2 Komunikace učitele s rodiči/zákonným zástupcem ústní nebo 
písemnou formou o průběhu a výsledcích vzdělávání a chová-
ní jejich dítěte.

16

3 Návštěva asistenta pedagoga přímo v rodině žáka, u kterého 
došlo k porušování základních povinností ve vztahu ke ško-
le a školní docházce, je rodič vyzván osobně k návštěvě školy 
(zejm. při záškoláctví dítěte). Návštěvy mohou být pravidelné 
nebo pouze v případě nutnosti.

6

4 Návštěva AP v rodině žáka v případě nemoci, vysvětlení učiva 
aj. vždy po dohodě s rodičem/zákonným zástupcem. 

4

5 Spolupráce s rodiči žáků a udržování dobrých vztahů s rodiči 
žáků se SVP.

4

6 Zabezpečení dětí v době výuky předmětů, kterých se žák neú-
častní. 

4

7 Pomoc při překonávání kulturních bariér včetně bariér jazy-
kových. 

1

8 Práce v komunitním centru 1

9 Účast asistenta pedagoga na konzultacích s třídním učitelem, 
vedením školy a zákonného zástupce při zjištění problému. 1

Graf	 4:	 Činnosti	asistenta	pedagoga	ve	vztahu	k	rodičům/zákonným	zástupcům	

a	komunitě

každý školní den se stejným žákem, což je ve vztahu k žákovi ideální varianta v případě, že 

asistent pedagoga byl vybrán velmi citlivě s přihlédnutím k postižení, temperamentu a cha-

rakterovým vlastnostem žáka. 
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3.	 MetoDicKá	PoDPorA	ASiStentů	PeDAGoGA

Jana Jíšová

Systém metodické podpory asistentů pedagoga není dosud rozpracován a pro budoucnost 

stále potřebnějších asistentů pedagoga je jeho zpracování další výzvou. V současné době jsou 

dostupné čtyři úrovně metodické podpory pro asistenty pedagoga: 

a) spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik 
prevence, psycholog, speciální pedagog a ostatní pedagogičtí pracovníci školy)

b) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními tj. se speciálním pedagogickým 
centrem (SPC) a pedagogicko psychologickou poradnou (PPP) 

c) spolupráce se střediskem výchovné péče (SVP), případně s dalšími (i neziskovými) 
organizacemi poskytujícími žákům a jejich rodinám podporu a pomoc

d) prohlubování a rozšiřování znalostí asistentů pedagoga po absolvování základního 
kurzu formou dalšího vzdělávání, které připravují a nabízejí organizace v jednotli-
vých regionech. 

Z	příkladů	dobré	praxe:

Spolupráce CPIV s asistenty pedagoga v Českých Budějovicích

V rámci metodické podpory asistentům pedagoga ze spolupracujících škol proběh-

la v úvodním semináři debata nad strategií a nabídkou dalšího vzdělávání peda-

gogických pracovníků pro asistenty pedagoga.  Mimo jiné byla oslovena vzděláva-

cí společnost Zařízení vzdělávání a služeb – Středisko služeb školám, které nabízí 

kurzy pro asistenty pedagoga akreditované MŠMT a nabídka dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků je již nyní pravidelně zasílána i účastníkům kurzů. Asi-

stenti pedagoga tak mají pravidelný a aktuální přehled o možnostech svého dalšího 

vzdělávání, mohou se k nabídce vyjadřovat a získávají nové kontakty na odborní-

ky.

Asistentům pedagoga byly v průběhu školního roku nabídnuty a realizovány semi-

náře:

 > Metody a formy práce se žáky s poruchou autistického spektra – ná-
vštěva autistické třídy, ukázka pomůcek a osvojování sociálních do-
vedností. Metody a formy práce se žáky se zrakovým, sluchovým              
a mentálním postižením, kde měli účastníci možnost navštívit speciál-
ní třídy a seznámit se s pomůckami pro jednotlivá postižení. 

 > Efektivní postupy při práci s rodinou ze sociálně znevýhodněného pro-
středí, seminář byl realizován ve spolupráci s občanským sdružením 
Tady a teď z Plzně. 

 > Kyberšikana – internet jako zbraň. 

 > Kurz komunikačních dovedností – řešení konfliktů a výchova k tole-
ranci.
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Spolupráce CPIV s asistenty pedagoga v Opavě

V rámci uspořádání setkání asistentů pedagoga v centru podpory inkluzivního 

vzdělávání vzešla zakázka od pedagogických asistentů na zprostředkování násle-

chů na různých školách, které se zabývají vzděláváním žáků se SVP. V průběhu 

školního roku proběhlo několik výměnných náslechů mezi školami a asistenty pe-

dagoga. Účastníci ocenili hlavně možnost vidět zkušenější kolegy při práci se žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami a oboustrannou výměnu zkušeností mezi 

asistenty pedagoga a samotnými pedagogy. Asistenti by rádi pokračovali ve spo-

lupráci s ostatními kolegy a pravidelně by se chtěli scházet v rámci náslechů k řeše-

ní efektivních výukových metod a strategií.

4.	 BAriéry A rizikA v práci AsistentA pedAgOgA 

4.1	 několik	postřehů	k	možným	profesním	rizikům	a	bariérám

Vykonávání profese asistenta pedagoga s sebou kromě zážitků intenzivního uspokojení                 

z dobře vykonávané a smysluplné práce může přinášet také řadu úskalí a obtíží. Z každo-

denní intenzivní práce s lidmi vyplývá i pro asistenta pedagoga celá řada rizik. Jsou jimi 

ohroženi jak začátečníci - absolventi s chybějící dlouhodobější pedagogickou zkušeností, tak 

i pedagogičtí pracovníci zralí a zkušení, kteří mohou být často vyčerpaní a unavení.

Jedná se totiž o dlouhodobě stresující zaměstnání kladoucí mimořádně vysoké nároky na vy-

užívání a rozvíjení komunikačních dovedností, schopnosti empatie, s vysokými adaptačními 

nároky po stránce psychické i fyzické.

Motivační	činitelé	v	profesi	AP

Velmi důležité jsou z hlediska psychické i fyzické odolnosti asistenta pedagoga kromě jeho 

psychických, fyzických a sociálních dispozic také motivační charakteristiky pro výběr povo-

lání asistenta pedagoga.

Častou odpovědí AP na otázku: “Proč jste se rozhodl/a tuto profesi vykonávat?“ je výrok: 

„Chci pomáhat.“ Zde je na místě otázka: Pokud vychází motivace k práci AP z těchto pohnu-

tek, je dobré dát takovému člověku šanci poznat profesi AP např. formou stáže, dobrovolnic-

tví, společných opakovaných setkání s možností poznávání přirozených projevů dítěte – při 

hře, v kontaktu s ostatními dětmi, s rodiči, s dalšími dospělými apod. Teprve, pokud vše 

probíhá bez problémů, lze doporučit dlouhodobější spolupráci. Není-li totiž člověk dostateč-

ně osobnostně vyzrálý, a pokud nemá jasnou motivaci, může jeho spíše citové momentální 

rozhodnutí přinést více škody než užitku.
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Vztah mezi asistentem pedagoga a dítětem, které bude mít v rámci své práce na starosti, jeho 

rodiči, případně širší rodinou i ostatními pedagogy ve škole by měl vznikat a být dále rozvíjen 

pozvolna, nenásilně. Všichni zúčastnění by měli mít dostatek času v klidu zvážit, zda budou 

jako tým kvalitně spolupracovat, zda si k dítěti asistent pedagoga najde cestu a samozřejmě     

i naopak. Takové poznání a rozhodnutí není dobré odkládat na přípravný týden školního 

roku. Je otázkou minimálně několika měsíců před zahájením klasické výuky ve třídě, kdy by 

mělo být všem zúčastněným umožněno vzájemné poznávání a sbližování.

Rozhodně by také volba této profese neměla být pouhým východiskem z nouze – např.                  

v případě ztráty zaměstnání. Zvážit je třeba rovněž finanční ohodnocení této profese, kde se 

nabízí prostor pro diskusi o navýšení platů asistentů pedagoga s ohledem na náročnost této 

profese a na potřebu jejich dalšího vzdělávání. 

4.2	rizika,	kterým	je	možné	předcházet

Stále více žáků s postižením je integrováno do běžných základních škol, kterým při jejich 

zvládání školních povinností v průběhu vyučování i mimo něj pomáhají asistenti pedago-

ga. Většina z řad zaměstnanců školy přistupuje k této práci velmi pečlivě a zodpovědně, má 

zájem naslouchat druhým, získávat nové informace a pomáhat při zvládání každodenních 

úkolů žáka. Práce je velmi náročná nejen psychicky, fyzicky, časově, ale i po stránce odborné. 

S vykonáváním činností AP, vyplývajících z pracovní smlouvy, jsou spojena i rizika, která 

mohou celou jejich práci v některých případech znepříjemnit. Na některá rizika bych ráda 

upozornila, protože asistent pedagoga se z jejich výčtu může dopředu poučit a lépe se připra-

vit na jednání s vedením školy a rodiči. 

1. Je vhodné vycházet z pracovní smlouvy, ve které je přesně uveden počet hodin přímé              

a nepřímé práce týdně. Součástí pracovní smlouvy je pracovní náplň, ve které by měly být 

srozumitelně, podrobně a výstižně vypsány všechny činnosti, které od asistenta v průběhu 

školního roku se očekávají ve škole i mimo ni, ve výuce i o přestávkách tak, aby nedocházelo 

k nejasnostem a zbytečným nedorozuměním. Pokud jsou od AP vyžadovány činnosti nad 

rámec jejich pracovních povinností, postupným přetěžováním hrozí nebezpečí syndromu vy-

hoření. Podobná situace může nastat i v případě, že vysoké nároky na AP k dítěti budou ze 

strany zákonných zástupců. 

2. Pokud vedení školy od asistenta pedagoga očekává pomoc při vedení dokumentace žáka, 

je důležité tuto činnosti přesně vymezit. Asistent pedagoga se může dostat do situace, kdy si 

ředitel školy např. po několika měsících vyžádá osobní deník žáka.  Je velmi náročné zpět-

ně zjišťovat, jaké dovednosti žák v jednotlivých hodinách a dnech zvládl dobře, s pomo-

cí                 a co nezvládl vůbec, jaké úkoly byly zadány pro jeho domácí procvičení, kdy AP                           

jednal s učiteli, s vedením školy, s rodiči, důvod jednání a jeho výsledek, kdy se rodiče obrátili 

na AP s konkrétními problémy, poznámky o únavě nebo zdravotních potížích žáka ve škole 

a jejich překonávání, na podávání léků v průběhu vyučování, konzultace AP s odborníky na 

konkrétní téma aj. Jestliže si AP tuto dokumentaci píše pečlivě a podrobně průběžně každý 

den, může mu být velmi dobrou pomůckou také při řešení jakýchkoliv nedorozumění s peda-
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gogy, vedením školy nebo rodiči v průběhu školního roku.  Několikrát za rok (nejlépe na konci 

každého čtvrtletí) ve škole mohou probíhat jednání s ředitelem nebo jeho zástupcem, výchov-

ným poradcem/školním metodikem primární prevence, třídním učitelem, AP a zákonným 

zástupcem, při kterých se mohou konzultovat otázky typu: „Zvládá žák učivo v rozsahu, který 

je vymezen v IVP?“ „Jsou navržené metody práce a způsob vysvětlování učiva pro žáka vy-

hovující a srozumitelné?“ „Byly speciálně pedagogické a kompenzační pomůcky při zvládání 

zadávaných úkolů správně vybrané?“ „Projevuje se častější únava žáka ve výuce?“ „ V kterých 

předmětech?“ „Jsou zadané úkoly pro domácí přípravu žáka zvládnutelné?“ aj. K zodpověze-

ní těchto otázek mohou být zápisky z deníku žáka velmi přínosné. 

3. AP by měl být seznámen se všemi pomůckami, které jsou při výuce žákovi k dispozici. 

Je také vhodné, aby na základě tohoto zjištění po dohodě s vyučujícím pedagogem navrhl 

zakoupení dalších instrumentů, nebo aby se postaral sám o výrobu některých z nich. Zjistit 

nedostatek až ve vyučování je pozdě! 

4. Pokud žák pracuje pomalejším tempem a probírané učivo nesouhlasí s učivem celé třídy, 

asistent pedagoga spoléhá více na své schopnosti a zkušenosti při práci s postiženým nebo so-

ciálně znevýhodněným žákem. Může se stát, že probírané učivo přes všechnu snahu asistenta 

nezvládá a získávání dovedností žáka může být stále větším problémem.  Ne každý asistent 

je schopen citlivě vnímat a pochopit problém žáka, zařadit jinou vhodně zvolenou metodu 

práce při vysvětlování nebo následném procvičování konkrétního učiva do výuky nebo pou-

žívat správně vytvořenou metodiku ve výuce konkrétního předmětu. Na místě je otázka: „Má 

možnost AP vzniklé problémy s některými odborníky včas konzultovat, aby se potíže žáka 

neprohlubovaly a jeho motivace k učení se nesnižovala?“

5. Jsou asistenti pedagoga, kteří se v průběhu školní práce s integrovanými žáky vypracují 

ve schopné odborníky, ale z důvodu nedostatečného finančního ohodnocení odchází na jiná 

pracovní místa. Zde je problém hlavně na straně žáka se SVP, protože zvykání si na nového 

asistenta může vést ke ztrátě motivace k učení, zhoršení jeho zdravotního stavu a někdy i ne-

chuť komunikovat s okolím.  

6. Práce AP vyžaduje nejen odborný a lidský přístup k žákům, ke svým kolegům a rodičům, 

ale také schopnost respektu k citlivým informacím nebo zjištěním z pozorování ve vyučo-

vání. Jedná se o mlčenlivost. Všechny citlivé informace by měly zůstat pouze na půdě školy. 

Nepříjemným situacím je možné částečně zabránit zajištěním vypracování úmluvy o mlčen-

livosti, kterou každý asistent pedagoga podepíše s nástupem do zaměstnání společně s pra-

covní smlouvou.
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Příklad	dobré	praxe:	

„rizika	a	úskalí	spolupráce	asistenta	pedagoga	s	pedagogy	a	s	rodinou	

zdravotně	postiženého	žáka“

Alena Zemanová, závěrečná práce  kurzu IPPP Studium pedagogiky pro asistenty 

pedagoga

Úvod

Do roku 1997 nebylo v našich školách běžné, aby v jedné třídě působili souběžně dva 

či tři pedagogové. Na konci devadesátých let 20. století se situace začala měnit a na 

školách se začali objevovat asistenti. V roce 2007 jsou již asistenti pedagoga běžnou 

realitou dnešních škol a jejich počet od té doby stále roste. 

Práce asistenta pedagoga je zajímavá, ale i náročná. Pomáhá žákům zdravotně 

nebo sociálně znevýhodněným začleňovat se do kolektivů školních tříd. Podstatou 

práce asistenta pedagoga je poskytnout pomoc žákům při přizpůsobování se škol-

nímu prostředí, pomoc žákům při zprostředkování učební látky, pomoc pedagogic-

kým pracovníkům, pomoc při vzájemné komunikaci se žáky a pomoc při spolupráci 

se zákonnými zástupci. Asistent pedagoga je důležitou součástí školní integrace.

Práce asistenta pedagoga vyžaduje motivačního člověka, k jehož osobnostnímu 

profilu patří kladný vztah k dětem a lidem, komunikativnost, trpělivost, pracovi-

tost, ochota se dále vzdělávat, ochota pomáhat, vstřícnost, tolerantnost, důslednost, 

schopnost ovládat své emoce, empatie, schopnost týmové práce, kreativita a flexibi-

lita. Musí to být pedagogický pracovník s pozitivní a vyrovnanou osobností.

Práce	asistenta	pedagoga

Asistent pedagoga pracuje vždy pod vedením pedagoga (třídního učitele nebo uči-

tele odborných předmětů), který odpovídá za výsledky vzdělávání žáků. Asistent 

pedagoga musí spolupracovat s učitelem, se začleňovaným dítětem, jeho rodiči 

a spolužáky ve třídě. Ale také si vůči nim musí vymezit určité hranice. Musí najít 

správnou míru v těchto vztazích a nebýt příliš dominantní ani submisivní.

Asistent pedagoga by měl aktivně spolupracovat s učitelem, měl by být rovnocen-

ný člen pedagogického sboru. [Názor asistentky: Do práce chodím každý den moc 

ráda. Opravdu se tam těším. Když můj žák není ve škole a nepotřebují mě v mé 

třídě, hned se nabídnu k ruce ostatním pedagogům. Cítím ohromnou podporu od 

ostatních kantorů při mé práci s žákem s ADHD.]



26Bariéry a rizika v práci asistenta pedagoga 

Pro dobré fungování spolupráce je důležitá vzájemná informovanost, vymezení 

kompetencí a pravidel spolupráce. Je nutné, aby k tomuto nastavení došlo hned 

na začátku vzájemné spolupráce. [Názor asistentky: S mojí paní učitelkou ve třídě 

je to super. Jsme stejně staré. Navzájem se doplňujeme. Jsme sehraný tým. Jinak 

by to nešlo.] Učitel s asistentem by si měli dohodnout pravidelné pracovní schůzky, 

na nichž spolu konzultují výsledky a průběh dosavadní práce. Asistent s pedago-

gem by neměli tyto schůzky plánovat na přestávky. Tato doba by měla být využita 

k odpočinku před další výukou. S výjimkou akutního problému, který je potřeba 

ihned vyřešit. Učitel by měl asistenta včas informovat o tom, jak bude probíhat 

vyučování, aby měl asistent možnost se na výuku připravit. Pedagog by měl dávat 

asistentovi náměty pro přípravu vhodných didaktických pomůcek na další výuku.  

Začlenění	asistenta	pedagoga	do	pedagogického	sboru

Asistentovi pedagoga by měla být předem (nebo alespoň na začátku jeho působení ve škole) 

zajištěna nezbytná odborná průprava. Asistent pedagoga by měl být představen ostatním 

pedagogům jako jejich kolega spolu s vysvětlením důvodu jeho působení. K tomu ale mnoh-

dy nedojde a asistent pedagoga se musí každému přestavovat sám a vysvětlovat svoji funkci 

ve škole. To zbytečně hned na začátku působení asistenta vyčerpává a ubírá mu síly pro 

jeho vlastní práci. Také by měl být představen žákům ve třídě. V přídadě, že jde o prvního 

asistenta ve třídě, musí být žákům dobře vysvětlena jeho role. [Maminka zdravé holčičky: 

Naše dcera byla při nástupu do školy zmatená. Pořád se ptala, proč mají dvě paní učitelky. 

Nechápala to. Já bych asistenty zrušila a děti s postižením nedávala do klasické školy.]

Mezi zaměstnanci školy by měl být jmenován mentor, který by měl fungovat jako poradce 

asistenta pedagoga pro konzultace všech problémů plynoucích z jeho práce. Měl by jím být 

někdo zkušený s pevnou pozicí v pedagogickém sboru. Ve škole, kde od září působím, je tímto 

mentorem zástupce ředitele, který je zároveň pracovníkem PPP. Na některých školách ne-

bývá tato funkce jednoznačně určena nebo v této roli funguje spíše externí osoba (pracovník 

SPC), což snižuje dostupnost pro asistenta. Také by neměl funkci mentora suplovat rodič. 
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Škola	by	měla	vytvořit	asistentovi	pedagoga	zázemí	jako	ostatním	učitelům	-	

vlastní	místo,	kam	by	mohl	po	výuce	odcházet.

Práce po předchozím asistentovi pedagoga by měla být řádně předána novému asisten-

tovi. To by měl zajistit třídní učitel ve spolupráci s předchozím asistentem. Nejlepší je 

hospitace ve třídě, pokud je to možné, nebo alespoň osobním pohovorem či v krajním pří-

padě písemnou zprávou. V případě, že jde o prvního asistenta pedagoga, je třeba klást 

ještě větší důraz na setkání s rodiči a s poradenským zařízením. Případná hospitace je 

pro oba nejlepší formou zahájení vzájemné spolupráce a budování důvěry v době, kdy je 

ještě nový asistent pedagoga ve třídě jen v roli pozorovatele. Pro učitele je také výhodné, 

aby tuto hospitaci umožnil, i když to na něj klade při výuce další zvýšené nároky. Nový 

asistent pedagoga přímo v praxi vidí, jak spolu učitel a předchozí asistent spolupracují, 

a může na vytvořené postupy navázat. 

Problémy	spolupráce	asistenta	pedagoga	s	učitelem

Při spolupráci asistenta pedagoga a učitele se může vyskytnout celá řada nedorozumně-

ní a chyb, které ztěžují inkluzi na našich školách. 

Učitel by měl asistenta pedagoga respektovat. [Názor bývalé asistentky: Když jsem 

poprvé přišla do hodiny fyziky, musela jsem napsat test z převodů společně s dětmi. 

Poté, co jsem uspěla, jsem byla vzata na milost.] [Názor učitelky: Mám ve třídě asistenta 

(muže). Spolupracuje se mi s ním dobře. Já rozhodnu a on to udělá. Už jsme se několi-

krát o tom spolu bavili, ale jemu moje rozkazování nevadí. Tak to funguje.] Narušený 

vztah mezi učitelem a asistentem může negativně ovlivnit kvalitu pedagogické práce, 

efektivitu výchovné práce a atmosféru ve třídě. Pokud jsou si žáci vědomi takového na-

pětí, vytváří se prostor k vzájemnému nerespektování. A proto by měli oba usilovat o to, 

aby k takové situaci nedošlo. Hned na začátku si musí stanovit své role. V případě, že 

nedojde k vyjasnění kompetencí, může dojít k tomu, že učitel bude přenášet některé své 

povinnosti a pravomoce na asistenta (ať již záměrně nebo ne). [Názor bývalé asistent-

ky: Po třech letech jsem musela odejít ze školství od holčičky s Downovým syndromem. 

Byla jsem totálně vyčerpaná. Učitelka mi házela klacky pod nohy. Za všechny neúspěchy                                              

a kázeňské problémy ve třídě jsem, podle ní, mohla jen já.] [Názor asistentky: Minulý 

rok jsem protrpěla. Celý rok jsem měla pocit, že jsem spíše asistentkou učitelky než dítě-

te. Nakonec jsem učitelce připravovala pomůcky, dělala jí přípravy, ... Teď po přeřazení 

do jiné třídy je moje spolupráce s novou učitelkou výborná.] Naopak asistent se také 

musí vyvarovat pokušení přebírat kompetence pedagoga, např. když má pocit, že učitel 

svůj úkol nezvládá.
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Své vzájemné neshody by měli učitel s asistentem řešit mezi sebou bez přítomnosti žáků. 

Nic nemůže oslabit autoritu učitele (ale i asistenta) ve třídě více, než když nepracují ve 

vzájemné shodě. Když své rozepře řeší před žáky, vzájemně se pomlouvají, nebo si jeden 

na druhého stěžují před dětmi nebo jejich rodiči. Asistent by také neměl učitele při výuce 

opravovat, když ho přistihne při nějaké chybě, ale měl by ho na chybu upozornit až po 

výuce v soukromí. Problémy s autoritou mohou vzniknout také ze vzájemného soupeření 

o přízeň žáků. Ani učitel by neměl podrývat autoritu asistenta zpochybňováním smyslu 

jeho přítomnosti ve třídě.

Asistent si musí dávat pozor, aby nerušil vyučování. Už to, že se ve třídě pohybuje další 

osoba, může žáky rozptylovat. Proto by se měl asistent snažit vyvarovat všeho, co by 

dále rušilo žáky i učitele (příliš hlasitá mluva, napovídání žákům ...) 

Na počátku spolupráce může vzájemný vztah učitele a asistenta také narušovat určitá 

tréma učitele před další osobou. Asistent pedagoga je od učitele často vnímám jako ně-

kdo, kdo bude kontrolovat jeho práci. Proto je dobré, aby se asistent snažil tyto pedago-

govy obavy co nejdříve rozptýlit. 

Špatnou spolupráci může zapříčinit asistentův záporný vztah k dětem, jeho špatné ko-

munikační vlastnosti, nízká vzdělanost, netrpělivost, nespolehlivost, netolerantnost, ne-

ochota, impulzivnost, lenost a chaotická práce. Když se asistent nepřipravuje na hodiny, 

je příliš pasivní (nevyvíjí vlastní inicialitu a čeká na přímý pokyn učitele) nebo se naopak 

příliš prosazuje (mluví do obsahu hodin). 

Velkou chybou je, když vázne komunikace mezi učitelem a asistentem. Když učitel pře-

nese svou zodpovědnost za vzdělání žáka na asistenta - asistent s žákem sedí odděleně, 

tvoří jakousi oddělenou jednotku a učitel se na žáka obrací jen výjimečně. Společně by se 

naopak měli snažit o co největší zapojení začleňovaného žáka do práce třídy.

Problémy	spolupráce	asistenta	pedagoga	s	rodiči

Spolupráce školy s rodinou je důležitou součástí komplexní péče o začleněné dítě se       

speciálními vzdělávacími potřebami. Jedním z pilířů této spolupráce je komunikace 

asistenta pedagoga s rodiči. Asistent by měl pravidelně informovat rodiče o prospěchu            

a chování jejich dítěte, dávat jim doporučení pro domácí přípravu žáka, chválit jeho 

úspěchy a pokroky a konzultovat s rodiči způsoby odstranění nedostatků. Rodiče by měli 

znát metody vyučování učitele a asistenta ve škole a při domácím procvičování učiva 

by je měli využívat. Pro dítě je jednodušší, když využívá na obou místech stejné metody 

a postupy. Asistent by měl informovat rodiče denně. Nejlepší je samozřejmě osobně, ale 

postačí i formou písemných zpráv. [Maminka syna s asistentem: Naše asistentka je pro 

nás zlatíčko. Náš syn ji má moc rád. Každý den jsme spolu v kontaktu. Chodí i k nám 

domů na doučování. Neumím si představit, kdybychom dostali někoho jiného. Máme 

spolu velmi přátelský a hezký vztah.] 
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Asistent v žádném případě nemá právo zpochybňovat rozhodnutí rodičů o zařazení dí-

těte do běžné školy nebo dávat rodičům doporučení na přeřazení do jiné školy. Stejně 

nepřípustné je kritizovat práci učitele nebo domácí péči rodičů. Možným zdrojem problé-

mů může být i to, když si asistent vytvoří své vlastní představy o výsledcích žáka, kterých 

by chtěl dosáhnout. Ale ty se nemusí shodovat s představami rodičů začleněného dítěte 

a vzájemný vztah tím může být poznamenán. Pokud se asistentovi nedaří najít shodu            

s rodiči, měli by toto řešit v týmu zapojením třídního učitele, poradenského pracovníka, 

případně dalších zainteresovaných osob. Vztah asistenta s rodiči může narušit, pokud se 

asistent na žáka příliš upne a soutěží o něj s rodiči.

Stejně tak, jako rodiče chtějí dostávat dostatek informací o svém handicapovaném dítěti 

ze strany školy, potřebuje škola (učitelé, asistenti, ...) mít dostatek informací o začle-

ňovaném žákovi. Při své práci se asistenti setkávají s celou škálou případů, které se liší 

postižením dítěte nebo přístupem a postojem rodiny. Na jedné straně spektra stojí rodiče 

velmi úzkostliví, na druhé ti, kteří se školou nespolupracují, o dítě se příliš nezajímají           

a domnívají se, že škola převezme jejich odpovědnost za výchovu dítěte. 

Z tohoto důvodu je informovanost učitelů a tím i asistentů velmi různá. Někteří rodiče 

podávají informace detailně a spolupracují. Mnozí však důležité informace o dítěti zaml-

čují, nerespektují plán individuálního vzdělávání, nespolupracují. S takovými rodiči je 

pak i při sebevětší snaze spolupráce asistenta obtížná. Není výjimkou, že postižené děti 

vyrůstají u prarodičů, kteří stěží zvládají základní péči, a nelze očekávat jejich pomoc          

a spolupráci při obtížích, které svěřené děti mají. 

Vyskytují se i rodiče, kteří tlačí asistenta pedagoga, aby respektoval pravidla, která mají 

nastavená doma, a vyžadují až přehnanou péči o žáka. To může vést k nesamostatnosti 

dítěte a v jistém slova smyslu izolaci ve třídě, když je neustále obklopeno nepřiměřenou 

pozorností asistenta vzhledem ke svým možnostem. Asistent spolu s učitelem a rodiči 

musí najít správnou míru asistence.

Vzhledem k tomu, že mnohé děti s postižením jsou ubytováni na internátě, jejich učitelé, 

asistenti a vychovatelé ovlivňují ve velké míře rozvoj jejich morálně-volních vlastností          

a životních postojů. 

Velmi problematické bylo v minulých letech integrovat žáka, který byl tělesně postižený, 

ale mentálně zdravý. Dnes se školy snaží vycházet těmto žákům a jejich rodičům natolik 

vstříc, aby tito žáci mohli vyrůstat ve své rodině a vzdělávat se spolu se zdravými dětmi.

Závěr

Je velkým pozitivem, že asistenti pedagoga už nejsou na některých školách vzácností. 

Ředitelé škol mají možnost požádat o zřízení funkce asistenta pedagoga ve spolupráci se 

školským poradenským zařízením. 



30Praktické rady pro práci AP se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 V této práci jsem použila názory asistentů a rodičů získané při osobních rozhovorech. 

Vyplývá z nich, že každý jednotlivý případ spolupráce se může lišit od ostatních, ale 

pokud spolupráce funguje, přináší uspokojení všem zainteresovaným a přátelskou at-

mosféru do třídy. V každém případě hlavním cílem této práce by měla být úspěšná inte-

grace a vzdělání znevýhodněného žáka.

5.	 PrAKticKé	rADy	Pro	Práci	AP	Se	žáKy	Se	
SPeciálníMi	VZDěláVAcíMi	PotřebAMi	

Vladímira Kopřivová   

5.1	 Výchovná	a	vzdělávací	práce	se	zdravotně	postiženými	a	zdravotně	
znevýhodněnými	dětmi,	žáky	a	studenty

Edukace dětí a žáků se zdravotním postižením má svá specifika, která se odvíjejí od somatic-

kých a psychických zvláštností těchto jedinců a od druhů zdravotního postižení:

 > Tělesné postižení 

 > Zrakové postižení

 > Sluchové postižení

 > Mentální postižení

 > Poruchy autistického spektra

 > Poruchy komunikačních schopností

 > Poruchy chování

 > Kombinace všech těchto handicapů

 > Žáci se zdravotním znevýhodněním

Dosud není přesně specifikováno, které žáky do této skupiny zařazujeme, ale podle zkuše-

ností jsou to na příklad žáci s epilepsií, diabetes, astmatem, ekzémem, různými druhy alergií       

a s onkologickými diagnózami či dalšími onemocněními, které nejsou přímo zdravotním po-

stižením, ale ovlivňují zapojení žáka do edukace.

Pro	všechny	žáky	se	zdravotním	postižením	a	zdravotním	znevýhodněním	pla-

tí	obecná	pravidla.

Podmínky	vzdělávání:

 > Odpovídající technické vybavení pro pohyb žáků po škole. Pro žáky s chybějící hla-
sitou řečí a komunikačními schopnostmi dovybavení informačními technologiemi, 
které poskytují jedinci šanci komunikovat a tím podpořit integraci mezi intaktní po-
pulaci.

 > Vhodné didaktické pomůcky.

 > Pomůcky pro psaní a kreslení – např. trojhranný program (psací potřeby s přesným 
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ergonomickým tvarem), speciální psací deska s magnetickým pravítkem, protismy-
kové podložky, apod.

 > Pomůcky pro rozvoj manuálních dovedností – dřevěné i textilní hračky a učební 
pomůcky, stavebnice, speciálně upravené nůžky, „ježci“, míčky, rehabilitační hmota 
Theraflex apod.

 > Pomůcky pro tělesnou výchovu a relaxaci – molitanové stavebnice, rehabilitační 
míče, kolébka na nácvik rovnováhy, cvičební padák apod.

 > Technické pomůcky – diktafon, xeroxovaní tabule, počítače.

 > Vybavení kompenzačními pomůckami – berle a hole, kozičky a chodítka, dětské re-
habilitační kočárky, tříkolky, lezítka, přenosná rampa, zvedací plošina, výtah.

 > Bezbariérový vstup do školy.

Dále bylo čerpáno z publikace paní Mgr. Hany Blažkové: Počáteční vzdělávání dětí a žáků se 

zdravotním postižením (SPC Jihlava).

Důležitá	je	akceptace	stavu – co nelze změnit, je třeba přijmout. Cílem je, aby asistenti 

začali konstruktivně řešit každodenní záležitosti. Zaměřit energii na dosažitelné cíle. Brát 

péči o znevýhodněné dítě jako výzvu k osvědčení vlastních kvalit. Měli by dospět k hodnoto-

vému systému, který pomíjí pomíjivé a zaměřuje se na to, co bez tvrdé prověrky náročnými 

úkoly snadno utíká mezi prsty.

Ap:

 > soustředit pozornost na aktuální problematiku

 > zjistit si podrobnosti projevů dítěte

 > prokonzultovat situace s rodiči

 > stanovit dosažitelné cíle

Důležité	je	pracovat	s	dítětem	s	ohledem	na	jeho	potřeby. Mít úctu k jeho právům, 

naslouchat mu (ne ve smyslu plnit všechna jeho přání, ale projevovat zájem a porozumění 

pro jeho prožívání). Přijmout, že i oni se učí z žákova chování a mít úctu k jeho individualitě. 

Ap:

 > chápat práci s dítětem jako komunikaci s partnerem

 > hovořit „jazykem“ žáka

 > pomáhat při komunikaci s okolím dítěte

 > vysvětlovat problematiku postižení

 > spolupracovat se spolužáky

Důležitá	je	potřeba	vnějších	podnětů. Stimuly by měly přicházet v pravý čas, potřebné 

kvalitě a v přiměřené míře. Podnětové ochuzení hrozí samozřejmě dětem nepřijatým, zjev-

ně či skrytě odmítaným. Nesmíme hodnotit potenciál dítěte jako zanedbatelný. Nesmíme 

podlehnout pocitu, že nemá smysl určité podněty poskytovat, protože by z nich dítě stejně 

netěžilo.
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Ap:

 > včas zajistit potřebné pomůcky

 > naučit se s nimi pracovat 

 > zkoušet nové věci

 > úzce spolupracovat s učitelem

 > vyplnit smysluplnou činností přestávky mezi hodinami

 > podporovat hru dětí o přestávkách

Důležité	 je	 nepečovat	 o	 žáka	 nadměrně. Potom dítě nemá příležitost seznámit se                

s určitými podněty, protože situaci asistent pedagoga řeší za něj. Případně ho v rámci ochra-

ňování nevystaví určitým situacím.

Ap:   

 > co dítě zvládne samo nedělat za něj

 > poodstoupit a neřešit, když situace je příznivá

 > monitorovat dítě o přestávkách, ne hlídat

 > snažit se dítě zapojit do všech situací

 > neodstraňovat „překročitelné“ 

Důležité je nezahrnovat dítě nadměrně mazlením a citovými projevy, které má ve výsledku 

regresivní dopad. Podporování stavu úplné citové závislosti nadměrnou péčí je pro budoucí 

vývoj dítěte zhoubné. Musí vidět, že míň péče znamená pokrok. Je třeba myslet na vzdáleněj-

ší cíle (uvědomit si, jak bychom chtěli, aby to bylo za dvacet let). 

Ap: 

 > používat spisovnou češtinu

 > chovat se přiměřeně a dospěle

 > znát a používat komunikační strategie dítěte

 > „hlídat“ projevy spolužáků

 > stanovit si spolu s dítětem pravidla spolupráce

Důležité	 je	 uvědomit	 si,	 že	 poškozuje	 nedostatek,	 ale	 i	 nadbytek	 podnětů                     

S množstvím podnětů je to jako při natahování gumy – přepnutá praskne, málo napnutá 

nepruží. (Mgr. Hana Blažková, SPC Jihlava).

Ap:

 > nepřetěžovat dítě

 > rozumně pracovat se stimuly

 > volit zlatou střední cestu

 > dbát na čas, který je věnován relaxaci
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Důležitá je pro dítě potřeba místa, a to nejen ve smyslu fyzikálním, ale hlavně psychologic-

kém. Neuspokojené děti trvale zažívají, že pro ně není v mysli a srdci blízkého člověka místo, 

ve smyslu pozitivní pozornosti. Velmi důležité je ustálené a upravené pracovní místo, mís-

to pro nácvik dovednost a pro učení. Potřebné je i oddělení místa spojeného s odpočinkem           

a relaxací. Jde o prožitek místa ve smyslu osobního teritoria. Nadměrná blízkost, stejně jako 

nadměrná odtažitost může mít za následek poruchu aktivity dítěte – spíš ve smyslu útlumu. 

Ap:   

 > stanovit si prostor k práci a oddechu

 > věnovat dítěti odpovídající pozornost

 > vysvětlit požadavek místa spolužákům

 > zajistit teplo při relaxaci

Důležité	je,	udělat	si	pro	dítě	čas	a	místo	ve	své	pozornosti. Naučit se mu naslouchat 

a mluvit s ním. Pro dítě není tak důležité, kolik času se mu věnuje při učení. Potřebuje spíše 

zážitek „ mám místo ve tvém srdci a vědomí, místo pro mě jako jedinečnou bytost“.

Ap:   

 > používat jednoduché pokyny

 > věnovat pozornost neverbální komunikaci

 > mluvit s žákem nejenom o škole

 > zapojit do hovoru spolužáky

 > nechat dítě vyřídit vzkaz

 > nepřehánět projevy

Důležité	 je	 zařazení	 odlehčujících	 hrátek. Může následovat zlepšení koncentra-

ce a zvýšení intelektuální výkonnosti. Neplatí argument „nemůžu si s ním hrát, protože                              

se s ním musím učit“.

Ap: 

 > najít časový prostor na společnou hru dětí ve třídě

 > zapojit se do volnočasových aktivit dítěte

 > vytvořit prostor pro relaxaci

 > zapojovat všechny děti

 > naučit se něco nového a potřebného pro dítě

Důležité je najít správnou míru a formu podpory. Podpora není nadměrné ochraňování blo-

kující vlastní iniciativu. I dítě s handicapem by mělo zažívat úspěch. V situacích napětí, úna-

vy a frustrace by se měla umožnit dětem s postižením pohybová aktivita. 
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Ap:   

 > rozvíjet samostatnost dítěte

 > vyslechnout nápady a návrhy žáka

 > připravit situace tak, aby dítě prožilo úspěch

 > zajistit účast na hodinách tělocviku

 > možnost masáží a relaxačních cvičení

 > plavání

Důležité	je	vědět,	co	je	neúčinnou	pomocí (PhDr. Eva Mádrová, Zkuste být dítětem). 

Informace, které jsou známé, pobídky k většímu úsilí, přerušení a rušení pracovního výkonu, 

abstraktní příkazy nebo rady, moralizování, vzory jiných, přebytečné rady, znehodnocující 

poznámky, poznámky nevztahující se k úkolům, snaha o nepřiměřené zlepšení výkonu, při-

pomínání, nutit k hlasitému myšlení, přebytečná pomoc, nejednoznačné rady, opakovaná 

povzbuzení, oprava vyslovená trestajícím tónem, nevěcné otázky, netrpělivost, bezcenné for-

mace.

Důležité	je	vědět,	co	je	účinnou	pomocí. Klid, koncentrace, návod ke správnému řešení 

podaný klidně a věcně, kooperativní chování navozující spolupráci, konkrétní, jednoznačné 

požadavky, jasné instrukce, projevená aktivita, alternativní návrhy, zdvořilá a trpělivá for-

mulace požadavků a příkazů – ne velení a rozkazy, neklást více požadavků rychle za sebou, 

projevení zájmu o způsobu a výsledky řešení úkolu, přizpůsobení úkolu individuálním mož-

nostem dítěte, věcné upozornění na chyby – bez zbytečného komentáře a bez zobecňování, 

reakce na věcné otázky a návrhy.

Důležité	je	obecně	neslevovat	z	nároků,	ale	přizpůsobit	se	možnostem	dítěte  

Připravíme příznivé podmínky pro výkon a pak chválíme. Pochvala a ocenění má  spolehli-

vou moc. Pokud potřebujeme, aby dítě splnilo náročnější nebo neatraktivní úkol, snažíme se 

po jeho splnění nabídnout nějakou zajímavou a zvolenou aktivitu jako „odměnu“.

Ap:   

 > zjistit si od rodičů, co je odměnou

 > zjistit si zájmy a záliby žáka

 > domluvit s třídním učitelem společnou aktivitu jako odměnu pro celou třídu

 > mimoškolní aktivity zajistit tak, aby se dítě mohlo účastnit

 > používat různé formy pochval

Důležité	je	vědět,	co	působí	jako	odměna: poskytnutí pomoci, příležitost k uplatnění, 

zabránění veřejnému zesměšnění, v některých situacích odstup, trpělivá pomoc při zárazu          

v řeči, projev radosti, zájem o výsledky činnosti, pochopení chyb, projev soucítění, sdílení ne-

snází, kladení otázek, na které je možno klaně odpovědět, pomoc při snášení neúspěchu, sdí-

lení prožitků, pohlazení, mazlení, mít pro druhého čas, poslouchat, nechat vymluvit, úsměv, 

souhlas, přitakání, dodání odvahy, ocenění snahy, ocenění před druhými, dávat pomocné 

otázky, poskytnout čas k formulování problému, při provinění ohraničit trest odpuštěním
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Důležité	 je	 vědět,	 jak	působí	odměna: zklidňuje, vyvolává jistotu, podporuje spolu-

práci, dodává chuť do práce, uvolňuje pocity napětí, vyvolává snahu pomoci, vyvolává ra-

dost, zlepšuje náladu, zvyšuje odpovědnost, posiluje touhu po pospolitosti, mírní agresivitu, 

pomáhá překonávat překážky, zvyšuje toleranci a optimismus, zvyšuje sebevědomí, zvyšuje 

soustředění, zvyšuje otevřenost a sdílnost, podporuje kladné vztahy, zesiluje porozumění, 

podporuje snahu udělat radost, rozvíjí sílu a aktivitu, znesnadňuje lež a podvod, tlumí vztek, 

pomáhá smířit se chybami, pomáhá snášet neúspěch, zvyšuje sebedůvěru.

Důležité	je	vědět,	co	působí	na	dítě	jako	trest: ledové mlčení, přerušení hovoru (např. 

pohledem na hodinky), odvrácením se, odchodem, kritickými poznámkami, skákáním do 

řeči, neoceněním úsilí (pokud nepřineslo výsledek), přehlédnutím snahy o nápravu, nepo-

skytnutím možnosti vysvětlení, dále projevy nudy a zívání, náznaky toho, že nemyslíme na 

to, o čem hovoří, vyloučení z rozhovoru, trvalé námitky, neocenění výkonu, kladení otázek, 

které musí být záporně zodpovězeny, zdůrazňování chyb, netrpělivé naléhání, neodůvodněný 

smích, agresivní pohledy a pohyby, neúčelná pomoc, nedodržování slibů, výsměch a ironie, 

mnohovýznamové chování, podcenění nebo neochota ke spolupráci.

Důležité	je	vědět,	jak	působí	trest: vyvolává nejistotu a neklid, snižuje motivaci, sebe-

vědomí a pozornost, vyvolává pocity méněcennosti, vyvolává dezorganizaci chování, snižuje 

nebo zvyšuje mimické projevy, stupňuje konflikt, vyvolává opozici a vzdor, podporuje uza-

vřenost, vyvolává únavu a kapitulaci, vyvolává zraňující výroky, provokuje agresivitu, pod-

něcuje vztek, vyvolává úzkost, vyvolává tělesné projevy, ztížení dechu, strnutí těla, zaklok-

távání, snižuje spolupráci, snižuje porozumění, podceňuje mluvení pro sebe místo k lidem, 

snižuje ochotu nést riziko, vyvolává slzy, vyvolává sebeobviňování, provokuje nedorozumění, 

usnadňuje lež a podvádění, provokuje touhu po odplatě.

Důležitá	 je	 snaha	 o	 pootočení	 úhlu	 pohledu. Když se podaří pohlédnout na totéž             

v jiném kontextu, můžeme nalézt nové řešení. Klasickým příkladem je „poloplná“ nebo „po-

loprázdná“ sklenička. 

Ap:    

 > pravidelně komunikovat jak s učiteli, tak se zákonnými zástupci žáka

 > hledat nové postupy a metody

 > vytvořit si funkční síť lidí, kteří se zabývají problematikou

Důležitá	 je	odvaha	k	prosazení	nároku	na	čas	pro	sebe. Když asistent pedagoga 

podlehne představě, že veškerý čas musí věnovat postiženému dítěti, je vyčerpaný fyzicky          

i psychicky. Pocit sebeobětování nemá být satisfakcí. Aby mohl pracovat s dítětem co nejlépe, 

musí mít „z čeho brát“. S odpočatým člověkem dítě zažívá svátek a všechno se lépe daří.

Důležitá	 je	 potřeba	bezpečí. Vnímání větší bezbrannosti budí často potřebu zvýšené 

ochrany. Nadměrná snaha odstranit z dosahu dítěte veškerá rizika může vést k ještě větší 

zranitelnosti a bezbrannosti. Dítě, které není vystaveno žádnému nebezpečí, se nenaučí roz-

lišovat a přiměřeně reagovat. Nácvik zvládání ohrožujících situací je nutností a měl by být 

začleněn do výuky postižených dětí.
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Důležité	je	nepodléhat	obavám. Strach a obavy podporují tendenci k izolaci, komplikují 

už omezené příležitosti k sociálním kontaktům a brání dosažení sociálního osamostatnění, 

které je možné. Přesvědčení, že svět je nebezpečný vede k poruchám osobnostního vývoje.

Důležité	je	vědět,	co	v	dítěti	budí	obavu	a	strach. Pokud dítě obavu projeví, je chy-

bou nebrat tuto obavu vážně. To co dítě prožívá je nezpochybnitelné, zpochybnitelný může 

být zdroj strachu. Opět je důležitý projev porozumění pro prožívaný cit, poskytnutí podpory          

a zároveň snaha o nabídnutí možností řešení (Mgr. H. Blažková).

Důležitá	je	potřeba	péče. Pak je větší šance, že bude dítě tvořivé a bude mít kvalitnější 

pozornost. Bude mít potřebu sociální vzájemnosti a má i větší potřebu sociálních kontaktů, 

může získat lepší sociální pozici u učitelů a jejich kladnou pozornost.

Důležitá	je	potřeba	limitů. Když se dítěti děje něco nepříjemného, měl by někdo přijít           

a udělat tomu konec. Je to o vytvoření základního pocitu důvěry, naděje a struktury. Dítě se 

musí naučit zažívat, že nepříjemné má začátek a konec. Musíme hledat způsob, jak dát srozu-

mitelně najevo odkdy dokdy mají děti snášet určitou zátěž. 

Důležitá	a	základní	je	výchovná	důslednost. Ten, kdo stanoví limity je prožíván dítě-

tem jako mocný a tedy i schopný ho ochránit. Dítě, které vyrůstá bez limitů, vnímá sebe jako 

mocnějšího než jsou vychovatelé. 

Důležité	je	klidným	způsobem	stanovit	„tohle	ano	a	tohle	už	ne“. Není úplně jed-

noduché jak tento limit stanovit, zvlášť v přechodových vývojových stádiích dítěte, kdy je 

třeba posunout hranice a vlastní odpovědnosti dítěte. Není možné uváznout v pravidlech 

nižší vývojové etapy, která dříve dobře fungovala. Nutností je klidný požadavek, na kterém 

trvám i za cenu negativní reakce, kterou v klidu zvládneme. Zdůvodnění požadavku by mělo 

být stručné a mělo by předcházet. 

Důležité	 je,	aby	výtky	a	požadavky	nesměřovaly	proti	emočnímu	doprovodu,	

ale	proti	konkrétnímu	chování. Při argumentaci se musíme vyvarovat ponižujících ko-

mentářů a manipulaci vzbuzováním pocitu viny. Trest a omezení jsou důsledky překročení 

limitu. Limit znamená dodržování toho, co se stanovilo jako pravidlo.

Důležité	je	přemýšlet	o	vývojových	možnostech	dítěte. Limit by měl být splnitelný. 

Nechtít to, co nejde splnit.

Důležitá	jsou	přiměřená	očekávání. Potom je možné prožití uspokojení jak dítěte, tak 

vychovatele. 

Práce s dětmi s některými druhy zdravotního postižení je hodně náročná např. činnosti 

asistenta pedagoga u žáků se zrakovým postižením. Nejvíce však u žáků s  autismem, kde 

bez asistentů pedagoga by vzdělávání těchto žáků bylo prakticky nemožné. Jejich deficit 

v komunikaci a sociálních interakcích spolu se zvláštnostmi ve zpracování informací nás 

vede k přesvědčení, že je důležité věnovat těmto postižením větší pozornost a prostor.
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5.1.1	 Vzdělávání	dětí,	žáků	a	studentů	se	zrakovým	postižením

Určujícím faktorem pro zařazení dítěte se zrakovým postižením do příslušeného typu ško-

ly, ať speciální či běžné základní školy, je zrakové postižení s ohledem na prognózu zrakové 

vady. Dalším hlediskem je mentální úroveň dítěte. (Květoňová-Švecová 2000)

Z pedagogického aspektu rozlišujeme dvě základní kategorie. Jsou to:

1. žáci	s	lehčí	zrakovou	vadou – mohou s pomocí optických pomůcek zvládnout všechny 

nároky základního vzdělávání,

2. žáci	s	těžkou	zrakovou	vadou	a	nevidomí	žáci, kteří se většinou vzdělávají v základ-

ních školách pro zrakově postižené.

Podmínky	vzdělávání:

 > Podnětné prostředí pro zdárnou integraci žáka (zkladní znalosti v oblasti oftalmope-
die), individuální přístup pedagogů k žákům.

 > Nižší počet žáků ve třídách.

 > Vhodné materiální a technické vybavení (odstranění bariér v prostorách školy, speci-
ální osvětlení, speciální učebnice se zvětšeným písmem, přepis učebnic do bodového 
písma, optické pomůcky).

 > Možnost užívání didaktických kompenzačních pomůcek (plastické modely, upravené měřící  
přístroje,  televizní lupy, počítače s programy pro nevidomé aj.).

 > Podrobné seznámení spolužáků a rodičů nepostižených žáků s problematikou zrakově po-
stižených.

 > Výuka předmětů speciální péče kvalifikovanými odborníky. Výuka předmětů speci-
ální péče a její rozsah je zajišťován podle potřeb jednotlivých žáků na základě dopo-
ručení příslušného odborníka a s ohledem na podmínky školy. O organizaci předmě-
tů rozhoduje ředitel školy.

Preferované činnosti z pohledu DÍTĚTE: 

konstruktivní stavebnice, práce s pískem, práce s vodou, práce s hlínou, vhazování, navléká-

ní, provlékání, třídění, vkládání do kubusů, prstové loutky.

Preferované činnosti z pohledu PEDAGOGA: 

třídění, navlékání, kolíčkování, vkládání do kubusů, konstruktivní stavebnice, vhazování, 

mačkání, práce s pískem, práce s hlínou, gymnastika rukou)

Důležité je, aby bylo s dětmi pracováno podle vývojové linie. Měla by být respektována pře-

devším dosažená úroveň jeho zrakových funkcí bez ohledu na jeho fyzický věk. 

Je důležité zaměřit se na rozvoj těchto složek zrakového vývoje.

 > Rozlišování a pojmenování barev

 > Odlišení figury od pozadí

 > Zrakové rozlišování

 > Uvědomování si části a celku

 > Rozvoj očních pohybů
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 > Rozvoj zrakové paměti a zrakových představ

 > Rozvoj prostorové a pravo-levé orientace

 > Koordinace oko-ruka-noha

Přehled nejčastějších projevů postižení zraku (Keblová, A.: Zrakově postižené dítě.)

Asistent pedagoga by měl věnovat pozornost:

Vzhledu	očí:

 > Oči nehledí přímo, dítě šilhá

 > Oči nejsou symetrické, jsou zarudlé

 > Povlak na víčkách nebo řasách

 > Vodnaté oči, nadměrné slzení

 > Časté otoky víček

 > Pokleslá víčka

 > Zamlžené zornice nebo rohovky

 > Nepravidelné pohyby očí nebo jejich záškuby

Foto	 1:	Asistentka	pedagoga	při	práci	s	nejúspěšnější	žákyní	třídy	v	anglickém	jazyce
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Projevům	chování	dítěte:

 > Mne si oči nebo si na ně tlačí

 > Nedívá se do očí tomu, s nímž mluví

 > Nadměrně mrká

 > Udrží zrakovou pozornost jen krátkou dobu

 > Má špatnou koordinaci očí a rukou

 > Zakopává o překážky

 > Vysunuje nohu, aby se orientovalo

 > Vráží do předmětů nebo lidí

 > Nejistě chodí při měně osvětlení

 > Vyhýbá se hrám a pohybové činnosti

 > Pohledům na vzdálené předměty:

 > Má ztuhlý postoj

 > Vysunuje hlavu dopředu nebo dozadu

 > Nápadně mhouří oči

 > Neprojevuje zájem o divácké sporty, hry, divadlo

 > Je nepozorné v hodině při používání tabule

 > Otáčí hlavu na stranu

 > Naklání hlavu

	Sledovat	projevy	dítěte	při	čtení	a	psaní:

 > Strnulá poloha těla

 > Po krátké době přestane pracovat

 > Vyhýbá se činnostem vyžadujícím rozpoznání malých detailů

 > Drží čtený text v nepřirozené pozici

 > Natáčí hlavu a používá pouze jedno oko

 > Naklání hlavu na stranu

 > Zavírá nebo zakrývá si jedno oko

 > Čtený text drží příliš blízko nebo daleko

 > Sklání hlavu blízko k lavici

 > Mhouří oči, šklebí se

 > Je nápadně unaveno

 > Při čtení pohybuje hlavou nebo knihou, nikoliv očima

 > Ztrácí orientaci v textu, obtížně vyhledává další řádek

 > Má obtíže při přenesení pohledu z tabule na text na lavici
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Foto	 2:	Asistentka	pedagoga	při	práci	se	žákem	se	zrakovým	postižením	a	DMo

Sledovat	somatické	projevy	dítěte:

 > Závratě, bolesti hlavy nebo nevolnost při práci do blízka

 > Rozmazané vidění

 > Bolesti očí nebo okolo očí

 > Dvojité vidění

 > Únava očí

Tyto uvedené příznaky mohou být ukazatelem problémů u svěřeného žáka.

Velkou pozornost při vzdělávání žáků se zrakovým postižením je nutné věnovat rozvoji jem-

né motoriky. Velmi podstatnou částí těla je pro postižené dítě ruka. Je to orgán, který mu 

pomáhá získávat a doplňovat informace o prostředí kolem něho. Dotykový smysl je základem 

pro rozvoj rozumových schopností.

Předně je třeba zajistit:

 > Pohyblivost ruky

 > Vypracování pohybových návyků

 > Rozvíjet koordinaci svalů obou rukou

 > Naučit správný úchop předmětů
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 > Naučit zkoumání detailů

 > Naučit rozpoznávání předmětů

Důležitá je smyslová výchova. Nesmíme rozvíjet hmat jako izolovaný smysl.

(Obecné principy podle M. Čecha)

 > Rozvíjený analyzátor zatěžovat tak, aby nevznikl ochranný útlum

 > Zpočátku pracovat individuálně, ne skupinově

 > Cvičení upravit do hry

 > Rozvíjet smysly komplexně

 > Rozvíjet psychické složky osobnosti

 > Cvičení provádět systematicky

 > Cvičení provádět krátkodobě

 > Cvičení provádět opakovaně

Doporučení	metodicky	vhodných	činností	a	pomůcek	při	výcviku	jemné	moto-

riky:

Vhazování, navlékání, navlékání s pevnou oporou, provlékání, třídění, kolíčkování, vkládání 

do kubusů, vkládání do pevné předlohy, šroubování, šněrování, zatloukání, mačkání, trhání, 

práce s papírem a přírodninami, práce s pískem a vodou, práce s drátkem, modelování, hla-

zení, manipulační kostky a panely, stavění.  
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Příklad	dobré	praxe:

„Má práce s nevidoucí dívkou“

Iva Kovaříková, absolventka kurzu IPPP ČR

Chtěla bych Vám popsat své zkušenosti a práci s dívkou, které je nyní 16 let a pro 

tuto kasuistiku jsem jí dala jméno Aneta.

Aneta nyní navštěvuje gymnázium, je těžce zrakově postižená, její zrakové funkce 

jsou v pásmu praktické nevidomosti. Začala jsem s ní pracovat po své mateřské do-

volené. Ona byla tehdy v osmém ročníku základní školy a do té doby bez asistenta.

rodinná	anamnéza

Matce je 35 let, má střední ekonomickou školu a pracuje jako vedoucí obchodního 

oddělení. Otci je 37 let, vystudoval střední průmyslovou školu a je ředitelem zdejší 

menší firmy na výrobu plastových oken. Anetka má bratra, který je o čtyři roky 

mladší. Obě děti byly chtěné a plánované. Kvůli Anetčině zrakové vadě se před dru-

hým těhotenstvím oba rodiče podrobili mnohým zdravotním vyšetřením. Lékaři 

neshledali sebemenší problém, a přesto se Lukáš narodil se stejnou zrakovou va-

dou. Nyní je Lukáš v šesté třídě a já u něj pracuji jako asistent pedagoga.

osobní	anamnéza

Průběh těhotenství a porod byl bez komplikací. Anetka se narodila v termínu, váži-

la 3,70 kg a měřila 54 cm. Ve třech měsících začala mít matka pochybnosti o tom, 

zda dcera dobře vidí, což jí posléze bylo dětskou lékařkou potvrzeno. Aneta začala 

chodit o něco později než zdravé děti, ale na rozdíl od nich, už v roce formulovala 

slova do vět. Od tří let navštěvovala mateřskou školu, zde se seznamovala s ko-

lektivem vidoucích dětí. Jednou týdně jezdila s rodiči do speciálně pedagogického 

centra MŠ Praha, kde jí např. učili chodit za zvukem, hrát si s ozvučeným míčem, 

nebo skládat speciální hmatové skládanky. Od pěti let pak i Braillovo písmo (spe-

ciální skupina hmatem čitelných bodů, které nevidící cítí prsty). Měla o jeden rok 

odloženou školní docházku. Oba rodiče měli zájem, aby Aneta navštěvovala běžnou 

školu v místě svého bydliště, proto byli potěšeni vstřícným přístupem paní ředitel-

ky, která zajistila Anetě vhodné podmínky pro její vzdělávání v integraci (např. 

snížený počet žáků ve třídě).

Aneta byla zařazena do péče speciálně pedagogického centra, které jí vytváří kon-

krétní popis vzdělávacích potřeb a doporučuje pedagogické postupy. Pracovala po-

dle vzdělávacího programu základní škola č.j. 16847/96-2 a individuálního vzdělá-

vacího programu, který zohledňuje těžkou zrakovou vadu.
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Její pracovní místo bylo v první lavici před tabulí a vzhledem ke speciálním pomůc-

kám měla větší pracovní plochu. Aneta je mimořádně nadané dítě. Má výjimečný 

jazykový cit, skvělou paměť. Dokáže se obratně vyjadřovat, má bohatou slovní zá-

sobu. Mezi její oblíbené předměty patřily jazyky a dějepis. Psala velmi hezké sloho-

vé práce. Zapojila se do některých literárních soutěží při městské knihovně, které 

vždy vyhrávala. V hodinách byla stále velmi soustředěná, pracovala především 

hmatově, používala učebnice v bodovém písmu, psala na Pichtově psacím stroji.

Anetě jsem se snažila vždy co nejvíce pomoci, aby vše zvládala jako zdravé dítě. 

V hodinách matematiky jsem používala gumovou podložku, speciální fólii, rydlo, 

úhloměr i kružítko. Veškeré geometrické tvary jsem překreslovala a tím vytvářela 

Anetě představu o tvaru. Některé geometrické tvary jsme společně vytvářely z pa-

píru.

Pomůcky bylo třeba nechat déle prohlédnout, provést slovní popis. Zvládala narý-

sovat rovnoběžky, kolmice, úhly, změřit velikost úhlu. Při opisování z tabule jsem 

jí diktovala, co učitel píše. Postupně jsem jí učila nové znaky bodového písma pro 

psaní různých matematických značek. Veškeré písemné práce jsem učiteli „překlá-

dala“.

V předmětech jako je zeměpis, přírodopis, dějepis a fyzika jsme využívaly speciální 

pomůcky, které byly zapůjčeny ze speciálně pedagogického centra pro zrakově po-

stižené, například reliéfní mapy, makety modelů, váhy, tlakoměr, hodiny. 

V hodinách výtvarné výchovy jsme se snažily vytvořit co nejpřesnější představy 

o svém okolí, předmětech, prostoru. Volily jsme především techniky pro hmatové 

vnímání, prstové barvy, rytí do rozetřené modelíny, kresbu modelínou, tvarovací 

drátky. Procvičovaly jsme grafomotorické cviky, uvolňování ruky pro nácvik pod-

pisu. Využívaly jsme také stavebnice (stavěly komín, věž, řadu), pracovaly s papí-

rem (mačkání, trhání, lepení, stříhání, vlepování kousků papíru do hmatatelných 

obrazců), navlékaly korále. Před zahájením práce jsem vždy Anetě ukázala finální 

výrobek, seznámila ji s jednotlivými prvky, které budou při práci zapotřebí a po-

případě dopomáhala. Tak se učila realizovat své představy různou technikou, zís-

kávala poznatky o rozdílnosti materiálů, jejich vlastnostech, upevňovala si před-

stavy o prostoru a tvaru, o přírodě a jejich zákonech.

V hodinách tělesné výchovy jsme trénovaly chůzi za zvukovým signálem, chůzi přes 

překážku, po šikmé a zvýšené ploše, cviky na protahování, uvolňování, rovnováž-

ná cvičení. Dbaly jsme na správné držení těla. Výběr cviků jsme přizpůsobovaly 

zprávě očního lékaře. Pro Anetu je nesmírně důležitá prostorová orientace. Od 10 

let měla odborného instruktora na výuku prostorové orientace a samostatného po-

hybu.
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Ve volném čase jsem ji seznamovala s prostorami ZŠ (šatny, třídy, sociální zaříze-

ní, jídelna), také s orientací v blízkém okolí (přecházení silnice, obrubníky, nákup      

v obchodu, rozlišování struktur povrchu terénu, chování v dopravním prostředku). 

Anetu měli spolužáci rádi, byla skromná, snažila se být soběstačná, dokázala 

spoustu věcí zvládnout sama. Do řešení některých problémů ve třídě se moc ne-

zapojovala, pouze když byla vyzvána. Vždy se spíše podceňovala, i když ve třídě 

představovala oporu pedagoga. Byla vzorným příkladem pro spolužáky, kteří si jí 

vážili. 

Můj pracovní vztah s Anetou přerostl v kamarádství, které trvá i nadále. Hodnotím 

velice kladně spolupráci vyučujících s asistentem ve všech předmětech. Vždy jsme 

se předem domluvili na práci v hodině a tím Aneta bez problémů zvládala učivo. 

Všemi ročníky základní školy prošla vždy s výborným prospěchem – jedničkami na 

vysvědčení. Skvělá byla i spolupráce s rodiči. Ti zajišťovali pravidelnou docházku 

do školy, ochotně pomáhali s přípravou na vyučování, s domácími úkoly i s přípra-

vou některých pomůcek.

Zájmy	a	záliby

Aneta je od 10 let členkou Tyfloturistického oddílu při jedné z pražských speciálních 

škol, který se věnuje dětem s vážným poškozením zraku. Snaží se jim zajistit mož-

nost trávit volný čas zajímavě, zábavně, ale i tak, aby se rozvíjely jejich schopnosti, 

a tím se pomáhalo v jejich praktickém životě. Oddíl pořádá výlety na různá zají-

mavá místa Čech, lyžování, sjíždění řek, horolezení i cyklistické vyjížďky. Kromě 

toho Aneta miluje hudbu. Devět let hraje na zobcovou, sopránovou a altovou flétnu             

a o něco kratší dobu se věnuje hře na příčnou flétnu, na kytaru a na varhany. Dva 

roky docházela na hodiny sólového zpěvu. Velmi ráda čte, ale do Braillova písma 

nejsou přetištěny všechny knihy, které by si ráda přečetla. 

Myslím si, že integrace učí děti určité zručnosti, zkušenosti a sebedůvěře žít a pra-

covat ve světě vidoucích. Došla jsem k závěru, že výuku je třeba stavět na cíleném 

slovním doprovodu, často chválit a povzbuzovat k překonávání obtíží. Dobré je            

i zařazení relaxační činnosti, využívat poslechu. Ve všech předmětech zohledňovat 

individuální přístup s respektováním specifik těžkého zrakového postižení. Je třeba 

pravidelně zvažovat a hodnotit možnosti žáka, vytvářet podmínky k zapojení žáka 

do všech činností běžné třídy. Dbát na správnou výslovnost, vést k pozornému po-

slechu v českém jazyce a cizích jazycích. (Aneta perfektně zvládla výuku anglického 

jazyka a v rámci volitelného předmětu základy jazyka německého).
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Je třeba vše konzultovat, vybrat co vyhovuje a citlivě reagovat na potřeby dítě-

te, tolerovat jeho individuální tempo, dále rozvíjet hmatovou dovednost, hmatové 

poznávání a to nejen rukou (podporovat práci obou rukou – jejich spolupráci, ale          

i dalšími částmi těla – pusou, dotykem obličeje, břicha, zad, paží, nohou …), využí-

vat pohybové možnosti a podporovat spontánní motoriku.

Vystudovala jsem střední chemickou školu, k práci ve školství jsem nastoupila po 

mateřské dovolené. Zjistila jsem, že mě tato práce naplňuje, zejména vidět pokrok 

a výsledky dětí mě motivují pro další práci. Seznámila jsem se s potřebnými meto-

dickými příručkami, podle manuálu jsem se naučila Braillovo písmo. 

Nyní se starám o bratra Anety, Lukáše. Budu se mu co nejlépe věnovat, spolupra-

covat aktivně s rodiči, pomáhat mu s úkoly, povídat si s ním a vysvětlovat učivo, 

které mu nejde. Využiji svých zkušeností z práce s Anetou.

5.1.2	 Vzdělávání	dětí,	žáků	a	studentů	s	poruchou	autistického	spektra	(PAS)

Autismus je pervazivní vývojová porucha, charakteristická narušením vývoje ve všech slož-

kách psychiky, i když v různé míře a intenzitě (nerovnoměrný profil schopností). Psychický 

vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace a sociální inter-

akce, mají odlišný poznávací styl. Důsledkem poruchy pak je, že dítě často nerozumí tomu, co 

prožívá a vytváří si specifické vzorce chování, které komplikují jeho sociální začlenění. Děti      

s autismem mají ale i své silné stránky, kterými udivují své okolí.

Foto	 3:	žák	s	poruchou	autistického	spektra	se	svým	asistentem	pedagoga	při	práci	ve	třídě
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charakteristiky	komunikace

Nerozumí a neumí správně používat neverbální komunikaci: 

 > nemají potřebu očního kontaktu, nekomunikují pohledem 

 > nerozumí a sami neumí adekvátně používat mimiku, gestiku a řeč těla - projevy 
emocí, respektování osobního prostoru, přiměřenost a vhodnost gest a dotyků, apod.

 > mají potíže s chápáním prozodických faktorů řeči, které upřesňují význam a zkvalit-
ňují porozumění sdělení – tón a síla hlasu, melodie, rytmus, tempo, přízvuk, rychlost 
promluvy, členění řeči

 > nerespektují bariéry v komunikaci – emoce, vhodnost v sociálním kontextu, apod.

Mají problémy s přesným porozuměním řeči: 

 > někdy jen budí zdání, že mluvené řeči dobře rozumí, ale mohou to být jen reakce na 
stále se opakující každodenní pokyny

 > mohou rozumět jednotlivým slovům, ale pokud je slyší v delší větě nebo pozměněné 
větě (slovosled, synonyma apod.), nemusí je stihnout dešifrovat a celému sdělení ne-
porozumí nebo rozumí zkresleně

 > mívají specifické potíže se zpracováním sluchových podnětů - výběrové vnímání, 
upřednostnění zrakového informačního kanálu, apod.

 > musíme mít na paměti, že ne vždy porozumí všemu, a vždy pouze autistickým způ-
sobem, tj. vše co je řečeno, chápou doslovně, nechápou ironii a obrazná rčení, přene-
sený význam slov, abstraktní slova

Mají problémy s verbální komunikací:

 > opožďování nástupu řeči a její odlišný vývoj od zdravých dětí; až 40% si neosvojí řeč 
vůbec

 > selhávají v navozování a udržování konverzace pro charakteristické zvláštnosti v po-
užívání řeči – odlišnosti v prozódii, narušené koverbální chování, stereotypní témata 
bez aktuálních souvislostí, apod.

 > mají sémantické potíže (význam slov)

 > mají konceptuální potíže (slovosled, posloupnost v ději)

 > pro jejich verbální projev je typická okamžitá a opožděná echolálie, efekt posledního 
slova 

Mají narušené koverbální chování (tj. neverbální chování, které doprovází verbální komuni-

kaci) – např. různorodé nevhodné motorické projevy, které působí rušivě a mají nepříznivý 

vliv na komunikaci, způsobují těžkosti při dekódování sdělovaného.

charakteristiky	sociální	interakce

 > nevykazují sociální kontakty přiměřené věku 

 > selhávají při vytváření vztahů se svými vrstevníky

 > zřetelná neschopnost používat obvyklé způsoby vystupování v sociálním kontaktu – 
viz neverbální komunikace, koverbální chování a další problémy v komunikaci

 > neschopnost sdílet radost, smutek a zájmy s ostatními - absentuje sdílený úsměv, 
smysl pro humor, v tísni nevyhledávají útěchu a pomoc u blízkých, chybí empatie
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charakteristiky	poznávacího	stylu

Zaměřenost na detail, neschopnost rozlišit podstatné od nepodstatného:

 > mají tendenci vybrat si pouze jeden úzce vymezený pramen informací a ostatní in-
formace vůbec nebrat v úvahu

 > věnují svou pozornost jen jedné vlastnosti pozorovaného předmětu, která ale vůbec 
nemusí být podstatná, zaujmou je drobné detaily a nikoliv celek

 > je proto důležité zajistit, aby dítě věnovalo pozornost správnému podnětu, např. sil-
nou motivací, pečlivě volit slova – nezahlcovat instrukcemi

Abnormality	smyslového	vnímání	

Autismus bývá někdy označován jako smyslová slepota. Nejedná se o deficit smyslových 

orgánů, ale autisté často nejsou schopni dešifrovat senzorické stimuly smysluplně - odlišit 

hlavní a důležitou komponentu od vedlejší, nadbytečné a nevýznamné, mají problém s in-

termodalitou (propojení vjemů z více smyslů). Vnímání smysly se tak stává nestandardním, 

tzn., že v daném čase se jedná o příliš malou nebo naopak příliš velkou reaktivitu na různé 

smyslové podněty. Běžné vjemy mohou být vnímány buď mimořádně silně nebo velmi slabě, 

nebo dokonce vůbec. 

 > většinou je preferováno zrakové vnímání před sluchovým

 > u některých dětí s PAS je patrná přecitlivělost na zvuky, lidský hlas

 > problémy s vnímáním prostoru jako celku – panika v neznámém prostředí

 > patrná přecitlivělost na taktilní podněty (doteky, kontakt s různými materiály)

 > dráždivé vjemy z napětí v kůži, v kloubech provokují neklidné chování (desenzibili-
zace kartáčováním, stlačováním)

 > zaujetí pro různé vůně, pachy

 > často patrný vyšší práh bolesti

 > rozdílný vnitřní termostat ve srovnání s ostatními (reakce na teplotu, případně změ-
ny teploty v prostředí)

Problémy	s	intermodalitou	

 > při řešení úkolů, kdy je třeba používat více smyslů současně, mají děti s autismem 
specifické obtíže; větší úspěch mají při provádění aktivit, kdy používají pouze jeden 

smysl

Problém	zachovat	správný	sled	činností	(serialita)

 > potíže s dodržováním daného postupu při určitých činnostech, logicky navazovat na 
výsledek předešlé činnosti a pokračovat v ní

 > nutnost používat procesuální schémata (manuály činností, zadávání úkolu, režim 
dne...)
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Problémy	se	zobecňováním,	transferem	a	nízká	nebo	žádná	flexibilita

 > deficitní přiřazování, třídění, diferenciace

 > novou dovednost umí zpočátku používat jen za stejných okolností, za kterých se ji 

naučili, mívají problém přenést naučené z jednoho prostředí do jiného, z určitého 

člověka na ostatní

Deficit	v	představivosti,	spontánnosti	a	kreativitě

 > nechápou, že něco může být jen „jako“, a proto ani nedovedou rozlišit co je doopravdy 
a co je jenom „jako“

 > vše chápou doslovně – při kontaktu s nimi nelze používat ironii, rčení, abstrakci, 
přenesený význam slova

 > nastává problém, pokud je nutné změnit zažité postupy - vyvoláme nejistotu a může 
přijít afekt

Potíže	s	napodobováním

 > chybí následnost, posloupnost, celistvost imitovaného, mohou ale překvapit dokona-
lou imitací určitých detailů

Kinestetické	podněty	(polohy,	pohyb)

 > vzhledem k příznivému vnímání kinestetických podnětů a vysoké schopnosti se přes 
tyto podněty učit, jde u žáků s PAS o přirozený a efektivní způsob učení novým do-
vednostem 

 > je výhodné učit je poznávat předměty jejich ohmatáváním 

 > vedením jejich ruky a prstů je nabádat k žádané činnosti (obvykle nestačí činnost 
pouze předvést nebo instruovat slovně, potřebují činnost procítit) 

 > vyloučíme-li verbální pokyn, dítě se lépe soustředí na zadaný úkol (viz problém s 
intermodalitou)

 > vhodnější je pobídnout dítě ke splnění úkolu fyzickým vedením a ne verbálně

 > žáci s PAS mívají problém se zahájením činnosti, a to i když ji ovládají,

foto 4:	žák	s	poruchou	autistického	spektra	se	svým	asistentem	pedagoga	
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 > často také ustávají v aktivitě a otálejí s jejím pokračováním,

 > mají sklony vytvářet si závislost na pokynech a obvykle dříve než zahájí nějakou čin-
nost resp. pokračují v aktivitě, čekají na vyzvání

Paměť

 > mívají specifické verbální a vizuální problémy týkající se paměti; dlouhodobá bývá 
lepší než krátkodobá

Motivace

 > u běžné populace je stupeň motivace daný různými touhami a zájmy, jako je např. 
potřeba sympatií, souhlasu, citového vztahu, soutěživosti, úspěchu, atd.; dítě s autis-
mem tyto potřeby obvykle nemá

Specifické	vzorce	chování

Stereotypní a opakující se pohybové manýry (repetitivní aktivity)

 > sklon k opakovaným sebestimulačním pohybům

- mohou mít smysl určité senzorické stimulace, pak dělají dítěti potěšení

- mohou být odpovědí na určitou frustraci nebo zvyšující se napětí či úzkost, pak 
množství těchto repetitivních aktivit je možné považovat za určité měřítko vyjadřu-

jící velikost stresu, který dítě prožívá

Vznik	neobvyklých	a	komplikovaných	rutin	

 > mají rádi stejnou uspořádanost a předvídatelnost denního života a zdá se, že si vy-
mýšlejí zvláštní rutiny a rituály, aby se tak jejich život stal předvídatelný; narušení 
jejich rutin vyvolává paniku se silnou emocionální reakcí 

 > potřeba srozumitelné perspektivy dne (procesuální schéma)

 > okruh zájmů je omezený, náklonnost k určitým věcem

Problémové	chování

 > Specifické, např.: úzkostnost, pocit permanentního ohrožení (nerozumí okolnímu 
světu), nízká schopnost adaptace, problémy kooperovat, požádat o pomoc, problém 
uskutečnit volbu, problém s iniciativou a spontánností (buď omezená, resp. žádná, 
nebo přílišná).

 > Nespecifické, např.: hysterie, agrese, autoagrese jako následek stresů z nepochopení, 
aj.

Žáci s PAS s vyšší mírou funkčnosti bez mentálního postižení se vzdělávají v běžné ZŠ                        

(s využitím přiměřených podpůrných opatření dle doporučení školního poradenského za-

řízení – asistent pedagoga, IVP, úpravy prostředí…). Žáci s vyšší mírou funkčnosti a při-

druženým lehkým mentálním postižením mohou být vzdělávání v rámci integrace v běž-

ných školách (pak IVP na bázi RVP ZV s přílohou pro LMP a další podpůrná opatření).                                      

Žáci s nižší mírou funkčnosti a kombinací s dalšími vadami bývají nejčastěji zařazeni v ZŠ 

speciální popř. přímo ve třídách pro žáky s autismem. Zařazení každého jednotlivého žáka je 

řešeno s přihlédnutím ke všem okolnostem ovlivňujícím edukační záměr. 
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Výuka žáků s PAS by se měla opírat o TEACCH1) program a Loovasovu intervenční terapii. 2)

teacch	program

Hlavními pilíři programu jsou zásady vizualizace, strukturalizace a individuálního přístupu.  

Z TEACCH programu vychází Metodika strukturovaného učení, která je nejčastěji apliková-

na v českém prostředí. 

Ke každému dítěti přistupujeme jako k jedinečné osobnosti. Výuka rozvíjí silné stránky               

a zájmy dítěte s autismem. Zdůrazňuje se strukturované prostředí, pevný denní program          

a vizuální pomůcky. Tato metoda je velmi účinná, umožňuje stanovit rozvíjení dovedností         

a nápravu problémového chování.

Podmínky	vzdělávání	žáků	s	PAS

 > Speciálně upravené školní prostředí, aby žáci nebyli při práci nikým rušeni, ani sami 
nikoho nerušili - samostatná lavice ve třídě, někdy odděleni od ostatních spolužáků 
(na určité typy aktivit je vhodnější individuální práce s žákem v klidovém prostoru 
mimo třídu). 

 > Přísně individuální přístup a přesné strukturování prostoru i času. Metodika struk-
turovaného učení:

INDIVIDUALIZACE tj. uzpůsobení intervence pro konkrétního jedince. Neexistují dvě děti 

s autismem s úplně stejnými projevy. Základem práce s žákem je jeho dokonalá znalost zalo-

žená na pozorování. Důležitý je jeho slovník, který také musíme znát a používat, aby nedo-

cházelo k nedorozumění. Prioritou se stává znalost a využitelnost jeho zájmů a preferovaných 

činností.

STRUKTURALIZACE tj. přehlednost konkrétního sdělení, prostoru i času. Podporuje proces 

učení, minimalizuje frustraci, umožňuje vizuální pořádek, zaručuje stabilní místo k činnos-

tem a stanovuje místo pro pomůcky, jídlo, relaxaci. Strukturalizace obsahu výuky pomáhá 

přizpůsobení se změnám, pomáhá organizovat činnosti v čase i prostoru a předvídatelnost. 

Rozvrhy, denní programy, seznamy úkolů podporují samostatnost, řeší plánování, vycházejí 

ze schopností každého dítěte a jsou umístěny na viditelném místě.

VIZUALIZACE  tj. informace musí být nejen slyšená, ale hlavně viděná – např. hodiny, stop-

ky, kalendář. Dále jsou to nápisy nebo obrázky, které znázorňují pokyny. Máme větší jistotu, 

že dítě náš pokyn nezapomene v půli cesty. Tento způsob lze využít pro jakýkoliv úkol. Je to 

pouze způsob, jak dítěti vysvětlit instrukci a po pochopení pokynu můžeme dopomoc po-

stupně odstraňovat až do úplné samostatnosti dítěte.

1) TEACCH tj. Treatment and Education Autistic and related Communication handicapped Children

2) ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z.: Strukturované učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poru-
chami. Vyd.1., Praha: Portál, 2008, str. 25
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Základní	otázky	–	kde,	kdy,	jak	dlouho,	jak	a	proč?3) 

Žáci s PAS musí mít veškeré informace v podobě, která bude jim osobně pochopitelná. Vždy 

musí znát odpověď na tyto základní otázky: KDE? KDY? JAK DLOUHO? JAK? PROČ?

Kde?	=	Prostorová	struktura

Prostor třídy by měl být rozdělen na jednotlivé pracovní části, které jsou jasně vyznačeny, 

a žák s PAS ví, kde se pracuje, kde se jí nebo kde se odpočívá. V běžné třídě při individuální 

integraci nelze takto striktně upravit celý prostor, ale je potřebné, aby žák měl jasno. Každý 

prostor by měl být využíván na jednu aktivitu (práce, jídlo, odpočinek…). V případě, že toto 

nelze zajistit, mělo by být použito vizuálního odlišení. Pro některé žáky se bude muset vizu-

álně zvýraznit pracovní místo (např. barevný pásek na lavici). 

Kdy?	=	Časová	struktura

Na zajištění vizualizace času se používají různé typy denních režimů (rozvrhů). Důležité je, 

aby symboly využité v denních režimech odpovídaly individuálním potřebám dítěte a úrovni 

jeho kognitivních funkcí. Základem je panel denního režimu. Tento panel musí žák dobře 

vidět. Jednotlivé symboly mohou být předměty, obrázky nebo slovní karty. 

Jak	dlouho?	=	Množství	připravených	úkolů

 K vymezení času na splnění úkolu lze využít kuchyňskou minutku nebo přesýpací hodiny 

(neruší ve vyučování). Toto také lze znázornit množstvím připravených úkolů, a když chceme 

prodloužit čas, připravíme větší množství prvků. Žáci, kteří vnímají polohu hodinových ruči-

ček, mohou používat symboly hodin.

3) DOHNALOVÁ, I.: Metodika práce u dítěte a žáka s poruchami autistického spektra. Metodická příručka pro pe-
dagogy a rodiče, SPC Jihlava

foto 5:	Asistentka	pedagoga	při	práci	se	žákem	s	poruchou	autistického	spektra
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Jak?	=	Strukturované	krabicové	úkoly

Samostatnou práci je výhodné připravovat do krabic. 

Když připravujeme krabicový úkol, musíme vždy připravit takový typ krabice, aby žák měl 

možnost reagovat. Členění krabic musí odpovídat charakteru úkolu a všechny části krabice 

Místo pro materiál, s nímž má 
pracovat (smíchané trojúhel-
níky a čtverce)

Cílový prostor (např. trojúhelníky)
Cílový prostor (např. čtverce)

musí být využity. Pracujeme s žákem z levé části do pravé. Postupujeme zleva doprava nebo 

shora dolů – tak, jak probíhá čtení textu.   

Proč?	=	Každou	činnost	žák	provádí	za	odměnu

Odměna může být materiální, činnostní nebo sociální. Odměna sociální by měla být využí-

vána současně s odměnou materiální (činnostní). Žák zpočátku nemusí chápat její význam. 

Postupně by měla být odměna oddalována a k tomu lze využívat zástupné symboly – žetony. 

U každé odměny platí, že musí být zajímavá pro žáka. Také je třeba si všímat, jak žák reaguje 

na odměnu v průběhu času.

hlavní	zásady	pro	komunikaci	s	žáky	s	PAS

Pedagog by měl při komunikaci s žákem s PAS používat jednoduché věty, hovořit těmi slovy, 

které žák zná a sám smysluplně užívá. Nedoporučuje se používat ironie, slova v přeneseném 

významu, obrazná rčení a abstraktní slova. Je potřeba ověřovat si zda žák porozuměl. Nutná 

abstraktní sdělení je vhodné podporovat vizuálně (obrázkem, symbolem, apod.). 

Úskalí verbální komunikace:

 > Dlouhé věty, přemíra slov

 > Možnost výběru - buď a nebo 

 > Kategorické NE může dítě pochopit jako úplný zákaz 

Při podpoře rozvoje řeči je pro dítě s PAS důležité naučit se několik formulek pro zahájení 

rozhovoru, vyjádření pomoci, upozornění, že nerozumí a potřebuje sdělení znovu zopakovat. 

Dítě se musí trpělivě učit, jak vstupovat do hovoru, kdy má odpovědět, jak změnit téma ho-

voru, jak má poděkovat, jak se omluvit v různých situacích. V situaci, kdy neví, co má říct, se 

osvědčuje pošeptat mu radu. S výukou JAK komunikovat, musíme rozvíjet i chápání PROČ 

komunikovat.

Pokud dítě verbálně komunikuje pouze omezeně, je nutné spolupracovat na budování ko-

munikace s odborníkem ze školského poradenského zařízení. Při zavádění alternativního 

případně augmentativního komunikačního systému je důležité, abychom zpočátku vybíra-

li takové symboly, které vyjadřují činnosti a předměty, které má dítě rádo, neodmítá je a 

rozumí jim. Nové symboly je potřeba učit jednotlivě a teprve později vytvářet krátké věty

.                                   V praxi se osvědčuje komunikovat s dítětem při aktivních činnostech a 
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v přirozeném prostředí. Žádoucí je omezit množství podnětů a trpělivě čekat než dítě nový 

symbol pochopí a použije. K usnadnění nácviku komunikace je důležité využívat pomůcky, 

např. počítačové programy, komunikační tabulky nebo deníky, fotografie, barevné obrázky, 

piktogramy, komunikační řádek atd. Vizuální podpora řeči pedagoga napomáhá porozumění 

a tím dochází i k redukci nevhodného chování žáků s PAS. Vybudování alternativní komuni-

kace není konečným cílem, ale prostředkem k dosažení co největší nezávislosti těchto dětí.

nápadnosti	v	řeči	dítěte	s	PAS

Nápadností při komunikaci je zvláštní intonace a melodie, pedantická řeč. Řeč žáka s au-

tismem je chudá na tóny, přízvuky a rytmus. Většina těchto dětí má problém s používáním 

zájmen. Echolalické věty je třeba u dětí s autismem považovat za pokus o komunikaci.

obecná	doporučení	pro	všechny	vyučovací	předměty

 > Subjektivně zajímavé téma

 > Co nejvíce provázat jednotlivé předměty

 > Maximálně využívat výukový software – výhoda „stejnosti“

Možná úprava vyučovací hodiny

 > Učivo podávat pomocí stručnějších vět na konkrétních příkladech

 > Zdůraznit podstatné

 > Novou látku dávat do souvislostí se zkušenostmi

 > Dávat tolik úkolů, aby se stihly dokončit

 > Vytvářet podstatné texty, nezahlcovat

 > Zajistit psané poznámky, diktafon

 > Snažit se o jednoduchou orientaci v sešitě

 > Zohledňovat individuální schopnosti a obtíže žáka 

 > Používat vizuální podporu

Využití	zájmů	k	motivaci

K motivaci vždy využívat specifické zájmy dítěte s PAS. Běžné formy motivace nemusí být 

dostatečně přínosné, někdy mohou být dítětem nepochopeny nebo dokonce odmítány. Do 

denních programů bychom měli včlenit čas a prostor na „jejich“ zájem. Omezíme tím i jejich 

nevhodné chování. Splní-li dítě úkol, může se například odebrat s asistentem do relaxační 

místnosti nebo knihovny. Zájmy dětí můžeme využít i tak, že daný výukový cíl aplikujeme 

na tématiku, která je dítěti blízká. „Jejich zájem“ dává dětem pocit jistoty, upoutáme jejich 

pozornost a také je větší pravděpodobnost, že se dítě bude úlohou zabývat. 

ověřování	vědomostí	a	formy	zkoušení

U žáků s PAS se projevuje výrazná snaha uspět a tedy i obava z neúspěchu. Zkoušení se pro 

ně stává velmi stresující záležitostí. Doporučuje se raději tyto žáky zkoušet písemně, ale i tato 

forma s sebou přináší určitá nebezpečí, většina těchto žáků mívá problémy splnit všechny 

zadané úkoly ve stanoveném čase. Velkou roli zde hraje snížená schopnost soustředit se na 
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věci mimo oblast jejich zájmů. Doporučuje se zadávat kratší písemné práce nebo testy nebo 

je rozdělit na několik částí a žákovi je dávat v průběhu několika dnů. Velmi důležité je zadat 

tolik úkolů, kolik má žák šance zvládnout. Někdy se osvědčuje zadávat testy v jiné místnosti, 

zde je poskytnuto více času i klidu.

 > Sledovat velmi podrobně reakce

 > Dávat přednost tomu co je pro žáka méně stresující

 > Používat strukturované testy (pouze jedna oblast učiva)

 > Opakování stejného testu – zvětšovat míru samostatnosti

 > Znalosti ověřovat i ústně – domluvená formulace otázek

 > Hodnotit pozitivně – co dítě umí

 > Dát možnost opakovaného zkoušení

hodnocení

 > klasické známkování

 > slovní hodnocení

 > doplňkový hodnotící systém – např. tzv. žetónového hospodářství 

 > vždy nutné nastavit s ohledem na dg. PAS, zohlednit posun v porovnání s normou a 

zároveň v porovnání s předchozím individuálním výkonem. 

Posuzování	vývojové	úrovně	dítěte/	žáka	v	jednotlivých	oblastech	

Posuzováním vývojové úrovně jednotlivých oblastí se zabývají Školská poradenská zařízení 

(ŠPZ) – využívají řadu nástrojů – např. :

Eric Schiller a kol.: Psychoedukační profil revidované vydání (PEP- R) - individuální hod-

nocení a vzdělávací program pro děti s autismem a děti s podobným vývojovým postižením.  

Nakladatelství Modrý klíč, Praha 2000

Eric Schiller a kol.: Psychoedukační profil pro adolescenty a dospělé (AAPEP) – individuali-

zované hodnocení a terapie dětí s autismem a dětí vývojově postižených. Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, 2006

Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kol.: Edukačně-hodnotící profil dítěte s poruchou auti-

stického spektra (do 7 let), IPPP ČR, Praha 2004

Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kol.:  Edukačně-hodnotící profil žáka s poruchou auti-

stického spektra (8-15 let), IPPP ČR, Praha 2005

individuální	vzdělávací	plán	4)

Zásady pro tvorbu IVP

 > zohlednění nerovnoměrného vývojového profilu

 > rozvíjení deficitních oblastí

4) ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z.: Strukturované učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poru-
chami. Vyd.1., Praha: Portál, 2008, str. 334
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 > charakteristika konkrétní míry aplikace strukturování a vizualizace

 > zachycení všech okolností, kde se bude práce s  žákem lišit od práce s kmenovou tří-
dou 

 > zajištění časových proluk (přestávek) 

Obsah ivp

Základní povinné údaje v IVP jsou dané platnou legislativou (Vyhláška č. 73/2005 Sb.,                    

o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a stu-

dentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů). Tyto základní informace jsou 

vždy doplněny dle individuálních potřeb žáka o další okolnosti důležité při edukaci. 

 > jak bude upraveno prostředí

 > jaký bude používán denní režim

 > jak individuálně uplatňovat Teacch program (nebo Metodiku strukturovaného uče-
ní)

 > doporučený způsob prověřování znalostí a hodnocení

Vzhledem k deficitu v rámci poruchy autistického spektra by měl IVP obsahovat také:

 > rozvoj komunikace

 > rozvoj v oblasti napodobování (imitace)

 > rozvoj v oblasti sociálního chování

 > rozvoj v sebeobsluze

Mělo by být zohledněno:

 > jak dokáže vnímat

 > je-li vytvořeno pracovní chování

 > jak dlouho udrží pozornost

 > jakou má paměť

 > jak řeší problémy

 > jak se chová ve společnosti ostatních

 > na jaké úrovni je jeho řeč

 > jak umí napodobovat

 > jak chápe symbolickou hru

 > čím se dá motivovat

 > jak chápe následnost

 > jaká je jeho schopnost učení

 > jak se dokáže adaptovat na prostředí

Řešení případného problémového chování by mělo být doplňkem IVP nebo samostatně vy-

pracovanou strategií. Někdy stačí změna prostředí, důsledné uplatňování metody Struktu-

rovaného učení. Jindy přetrvává problémové chování i přes výše uvedená opatření. Pak je 
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třeba je sledovat a zaznamenávat kdy, v jakých situacích a v čí přítomnosti k problémovému 

chování dochází. Bez důsledného vedení dokumentace a jejího vyhodnocování lze jen těžko 

problémové chování u osob s poruchou autistického spektra eliminovat.

Vhodný typ vzdělávání pro konkrétního asistenta pedagoga a pedagoga lze prokonzultovat       

s ŠPZ – nejlépe s krajským koordinátorem pro PAS. Aktuální kontaktní údaje jsou zveřejněny 

na stránkách MŠMT a Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení       

a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, a také v příloze č. 2.

Příklad	dobré	praxe:

Kasuistika žáka s individuálním vzdělávacím plánem v ZŠ

Ilona Kameníková, asistentka pedagoga ZŠ

Důvody pro IVP: diabetes melitus I. typu, dyslexie, dysgrafie, poruchy chování, 

psychiatrická dg.

U dítěte jsem působila jako asistent pedagoga od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2011.

Chlapec se projevuje buď sklesle a neaktivně nebo naopak hyperaktivně, vykřikuje, 

je hlučný. Stěžuje si na špatné vztahy se spolužáky. Ve vyučování i o přestávkách 

na sebe upozorňuje vydáváním různých zvuků, vykřikuje, bafá, dupe. „ Pokouší “ 

spolužáky.

Je rozmrzelý, výbuchy vzteku s agresivními prvky / bouchání dveřmi, věcmi /. 

Před mým nástupem opakovaný nezvládnutý afekt v podobě napadení spolužáků, 

pedagogů, útěky z vyučování, rozkopávání dveří, vydírání spolužáků. 

V průběhu vyučování zvýšený neklid, hyperaktivita, má tendenci stále mluvit, vy-

křikuje, pokouší se o drobné lži, ve zvýšené míře dětské projevy: bafá, vydává zvu-

ky, skřeky, dupe. Často vzpomíná na pobyt v dětském domově, je negativistický. 

Domácí příprava vázne, výbuchy vzteku doma častější.

Zavedená opatření:

opatření očekávaný	cíl	opatření Zhodnocení

Dvoje učebnice / jedny 

doma, druhé ve škole /.

Místo učebnic bude nosit 

dostatek stravy a tekutin.

Bezvýhradně dodržuje.



57 Praktické rady pro práci AP se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

opatření očekávaný	cíl	opatření Zhodnocení

Poskytnutí kabinetu vedle 

třídy.

Možnost klidné komunika-

ce, soukromí, odpočinku.

Osvědčilo se zejména 

při řešení vypjatých 

situací.

Počítač v kabinetě. Nebude se pohybovat v pro-

storách školy, kde dochází 

ke konfliktům s ostatními 

dětmi.

Prosinec 2009.

Rozhovor se spolužáky. Pochopení Marcova speci-

fického chování. 

Zlepšení vztahů v ko-

lektivu.

Redukce výuky na 30 vyuč. 

hodin týdně. 

Předejde se odpolední úna-

vě, rušivým momentům při 

pobytu ve velkém kolektivu 

dětí ve šk. družině.

Odpadly problémy s 

nástupem a účastí na 

hodinách Tv a afektivní 

výbuchy zlosti.

S vyučujícími dohodnuty 

podmínky výuky: ve všech 

předmětech oznamovat 

ústní zkoušení dopředu, v 

Čj. diktáty pouze doplňová-

ním, nečíst před kolektivem, 

v cizích jazycích důraz na 

používání slovní zásoby bez 

ohledu na psanou formu. 

Všichni žádáni o shovívavost 

při lehkých problémech s 

chováním.

Větší motivace ke školní 

práci. Zlepšení domácí pří-

pravy.

Vyučující s pochopením 

akceptují.

Trampolining a terapeutic-

ká péče v SPC Jihlava. 

Smysluplné využití volného 

času s dozorem, náhr. za Tv. 

Přijímáno s nadšením.
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Trampolining a terapeu-

tická péče v SPC Jihlava. 

 

Smysluplné využití volné-

ho času s dozorem, náhr. 

za Tv.

Přijímáno s nadšením.

Možnost odebrat se do 

šatny při konfliktní situa-

ci.

Neopustí budovu školy. 

V šatně nemůže nikoho 

ohrozit. Vyčká na příchod 

asistentky.

Možnosti využívá a dodržuje 

podmínky.

Snídaně a aplikace inzuli-

nu v kabinetě před zaháje-

ním výuky.

Kontrola zdrav. stavu. 

Vyhovění žádosti mamin-

ky.

Dodržuje. Občas pozdní pří-

chod na první vyučovací ho-

dinu.

Počítač v kabinetě. Nebude se pohybovat v 

prostorách školy, kde 

dochází ke konfliktům s 

ostatními dětmi.

Přínosné.

Rozhovor se spolužáky po 

drobných kázeňských in-

cidentech, které měly za 

následek sepsání petice.

Pochopení Marcova speci-

fického chování. 

Spolužáci se cítí poškozová-

ni. Někteří hodnotí vztah k 

Marcovi jako „ hlubokou ne-

návist“.

Způsob	práce	s	dítětem	a	používané	metody:	

Při práci s dítětem je nutné prokázat maximální trpělivost a snahu vylepšit jeho celkovou 

pozici v kolektivu. Vyžaduje dopomoc při běžných úkonech školní přípravy /upozorňování 

na pomůcky, občasné psaní zápisků, zaznamenávání domácích úloh/. Velmi dobře reaguje na 

pochvalu. Vyžaduje stálou pozornost a utvrzování náklonnosti. Nízké sebevědomí. Při neú-

spěchu okamžitá rezignace na prováděný úkol a podrážděnost.

Občas patrná snaha o „ syndrom naučené bezmoci „ /chovám se špatně, protože jsem z dět-

ského domova a mám těžkou cukrovku, takže na zlobení mám právo /. Po delší době od 

odeznění problémové situace o problému opětovně komunikovat, vysvětlovat vhodné modely 

chování, být oporou. Na nevhodné chování upozornit krátkým, dohodnutým způsobem. Je 

přístupný režimovým opatřením.

Bezvýhradně dodržuje dohodu o každodenním nošení svačin a tekutin. Měření cukru denně 

v 11 hod., zpočátku upozorňování a pobízení, nyní bez námitek a problémů provede a výsle-

dek ukáže, v jídelně stav hlásí kuchařce. Za 2 měsíce 2x hypoglykémie, ale dobře zvládnutá 

okamžitými opatřeními (dopíchnutí inzulinu, jídlo, odpočinek).
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Závěr:

Stále trvá nutnost komunikace, klidný a rozvážný přístup, důkladné vysvětlování situací. Pokud je 

to možné, nezvyšovat hlas, nedávat striktní příkazy, toto i nadále vyvolává negativní reakci (nafouk-

ne se, ukončí práci, rozlomí tužku, hodí sešitem….).

Zavedená opatření velmi dobře plní svůj účel. Dítě většinou dobře laděné, spolupracující, bez závaž-

nějších zdravotních, výukových a kázeňských problémů. Výše uvedené skutečnosti svědčí o velkém 

pokroku v ovládání chování a o schopnosti analyzovat a přiměřeně zvládnout krizové situace.

5.2	 Výchovná	 a	 vzdělávací	 práce	 se	 sociálně	 znevýhodněnými	 dětmi,	
žáky	a	studenty

Zonna Bařinková

Žákem se sociálním znevýhodněním se rozumí zejména žák:

a) žijící v prostředí, kde není dlouhodobě dostatečně podporován ke vzdělávání či pří-
pravě na vzdělávání (například z důvodů nedostatečného materiálního zázemí, ne-
vyhovujících bytových podmínek, časové náročnosti dopravy do školy, nezájmu ze 
strany zákonných zástupců, konfliktů v rodině),

b) jehož zákonní zástupci se školou dlouhodobě nespolupracují a je to na újmu opráv-
něných zájmů žáka, 

c) žijící v prostředí sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit sociálním vyloučením 
ohrožených,

d) který je znevýhodněn při svém vzdělávání z důvodu příslušnosti k etnické nebo ná-
rodnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí, zejména je-li znevýhodnění 
spojeno s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka ve srovnání s ostatními žáky 
třídy, z důvodu používání odlišného jazyka nebo specifické formy vyučovacího jazy-
ka v domácím prostředí žáka.

nejčastější	bariéry	při	vzdělávání	žáků	sociálně	znevýhodněných

 > odlišné rodinné prostředí a hodnoty

 > odlišná předškolní i další výchova v rodině

 > nedostatečná znalost jazyka, slabší slovní zásoba, vady řeči

 > nevhodné přístupy učitelů, jejich neznalost kulturních odlišností

 > dítě často školu vnímá jako místo, kde se ubližuje, nezná požadavky, které na něj 
budou kladeny, nemá pozitivní cíl

 > odlišné, často negativní, postoje rodičů ke společnosti a vzdělání

 > nemožnost rodiny zajistit z finančních důvodů dítěti všechny požadované pomůcky, 
zaplatit kurzy, výlety, zájmové kroužky, případně doučování

 > negativní postoje a přístupy vrstevníků

 > neznámé prostředí, kde žák může být jediným z odlišného sociálního prostředí a tak 
se obtížně zařazuje do třídního kolektivu a vrstevnických skupin, snadno se stává 
objektem šikany
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Asistent	pedagoga,	který	pracuje	se	sociálně	znevýhodněnými	žáky:

 > Pomáhá pedagogovi nejen ve škole, ale často i mimo školu. Tuto práci mimo školu 
si vyžaduje právě sociální znevýhodnění žáka a potřeba omezovat vliv nevhodného           
a nepodnětného prostředí na výchovu a vzdělávání.

 > Při práci se sociálně znevýhodněnými žáky z etnické nebo národnostní skupiny je 
třeba počítat s jazykovou bariérou u žáků.  K jejímu odstraňování slouží přípravné 
ročníky („nulté“) základních škol, kde děti navazují sociální kontakty, učí se mluvit 
a chápat v českém jazyce a připravují se na nároky, které na ně budou kladeny v zá-
kladní škole. 

 > AP mluví v jednoduchých větách, opakuje sdělení, používá ustálené fráze a více si 
kladením otázek ověřuje porozumění sdělenému. To znamená, že mluví srozumitel-
ně, projev musí být stručný. Je nutné dělat pauzy, aby žáci nebyli brzy unaveni. Sděle-
ní mají být jasná, stručná, jednoznačná (aby nepřipouštěla možnost různého výkladu 
a pochopení). Nepoužívají se cizí slova, ironie, metafory. 

 > V hovoru mají převažovat praktická sdělení, která jsou zaměřena na činnosti (co je 
třeba udělat, kdy, kdo to má udělat, kam má jít apod.). Je důležité vždy zdůvodnit, 
proč byl úkol zadán, proč se má něco udělat atd.

 > Významnou složkou je neverbální projev – důležitý je oční kontakt, uvolněnost, mi-
mika tváře, doteky, postoj, fyzická blízkost-vzdálenost, volba a příprava prostředí. 

 > Asistent pedagoga se k žákům chová přátelsky, povzbuzuje je, oceňuje i dílčí úspěch. 
Vytváří podnětné prostředí a vhodné pracovní klima. Pomáhá pedagogovi se zapoje-
ním žáka do třídy a v práci s třídním kolektivem.

 > Asistent pedagoga pomáhá žákům v osvojování sociálních kompetencí.

 > Při komunikaci je důležité, aby AP byl empatický a aby respektoval odlišnosti žáků.

 > Asistent pedagoga citlivě pracuje s informacemi o rodině. Nekritizuje ji, nekomentu-
je vhodnost či nevhodnost prostředí, materiální zázemí, bytové podmínky.

 > Asistent pedagoga by neměl dávat najevo nadřazenost, nepoučuje, i když se často 
podílí na řešení složitých a konfliktních situací.

 > U romských žáků je třeba brát v úvahu zakořeněnou nedůvěru k majoritní společnos-
ti. Je dána historickou zkušeností Romů, jejich obavami z pronásledování a diskri-
minace. Také jejich současný život je stále plný předsudků, odmítání a nepochopení. 
Romské děti se prakticky denně setkávají s předsudky, odmítáním, nepochopením       
a agresivitou neromských dětí. Jsou velmi často terčem malých i větších verbálních      
a fyzických útoků. Musí se jim bránit, postupně se rovněž stávají agresivními, „oplá-
cejí“ útoky stejným způsobem a osvojují si takto vzorce chování, které jim pak zůstá-
vají po celý život.

 > Asistent pedagoga se musí podílet na odstraňování předsudků a nedůvěry.  Má do-
statek prostoru pro individuální práci. I když není sociálním pracovníkem, přínos-
ná pro jeho práci se sociálně znevýhodněným žákem je znalost sociálního prostředí 
žáka (včetně návštěv v rodině). Nikdy nepracuje pouze s žákem, musí brát v úvahu 
vliv rodiny.

 > Pomáhá překonávat uzavřenost žáka v nepodnětném prostředí, jeho nedůvěru a oba-
vy. Je zapotřebí srozumitelná komunikace s rodinou, překonávání odmítání u rodin, 
které nespolupracují se školou, důležité jsou některé detaily – podání ruky, pohlaze-
ní dítěte, zájem o problémy rodiny atd.

 > Asistent pedagoga je citlivý, empatický, podporuje žáky v navazování sociálních kon-
taktů, pomáhá pedagogovi se zařazováním žáků do vhodných sociálních prostředí 
(ve škole i mimo školu). Pomáhá žákům nalézat vhodné využití volného času, podpo-
ruje jejich aktivity ve volném čase.

 > Pomáhá žákům řešit problémy spojené s docházkou do školy. Spolupracuje s pedago-
gem při řešení výchovných a vzdělávacích potřeb, při vyrovnávání rozdílů ve výcho-
vě a vzdělávání.
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 > Zajímá se o přípravu žáků na vyučování, pomáhá jim, kontroluje stravování (zda 
mají svačiny, zajištěné obědy), čisté oblečení. Pomáhá jim v osvojování či upevňování 

hygienických návyků, společenského chování.

 > několik	dalších	doporučení	pro	práci	se	sociálně	znevýhodněnými	žáky:

Důležitý	při	práci	s	těmito	žáky	je	dostatek	času. Je třeba, aby žák nezískal pocit, že 

je méněcenný, že překáží, zdržuje, že je pomalejší než druzí.

Ap:

 > Nespěchat, být trpělivý, respektovat žákovo pracovní tempo.

 > Výchovné působení rozdělit do postupných kroků tak, aby žák porozuměl tomu, co 
se má naučit.

 > Mluvit s ním jasně, konkrétně a sledovat zda porozuměl.

 > Používat co nejčastěji pozitivní zpětnou vazbu, chválit i za malé pokroky.

 > Vnímat mimoslovní komunikaci a umět dávat informace i řečí těla.

Důležitý	 je	postoj	k	žákovi. Je třeba, aby si žák nevytvořil pocit, že on není uznáván               

a respektován.

Ap:

 > Nekritizovat před velkým kolektivem, spíše v soukromí. Vždy ocenit každý úspěch.

 > Nebát se projevit žákovi své emoce.

 > Důsledně se vyvarovat jakéhokoliv projevu, který by žák mohl vnímat jako zesměš-
nění.

 > Respektovat hodnotový systém žáka a jeho rodiny, neměnit ho násilnými formami.

 > Pomáhat ve vytváření postojů žáka ke spolužákům, vrstevníkům a také k učitelům.

Důležité	je	znát	hodnotový	systém	žáka	a	jeho	rodiny.  Ten se může odlišovat od 

hodnotových systému jiných žáků už proto, že žije v jiných sociokulturních podmínkách,            

v jiných sociálních skupinách a není neobvyklé, že jeho rodina nemá dostatek finančních 

prostředků.

Ap:

 > Respektovat hodnotový systém, nedivit se tomu, že je jiný než můj a jiných lidí, ne-
připustit, aby se žák musel za svou rodinu a její styl života stydět.

 > Vyhledávat pozitivní hodnoty a posilovat jejich upevňování.

 > Citlivě přistupovat k tomu, že žák třeba nemá požadované školní pomůcky. Iniciovat 
jejich zajištění nějakou formou dopomoci.

 > Působit na ostatní žáky, aby i oni odlišný hodnotový systém respektovali. 

 > Nenutit žáka, aby se vzdal svých dosavadních vztahů ve své sociální skupině, aby ji 
zavrhl, aby vlastně nepatřil nikam. 

Důležité	je	znát	v	jakém	prostředí	žák	žije. Je třeba znát rodinné vztahy a vazby, jeho 

vrstevnické vztahy, podmínky pro přípravu na vyučování, způsoby trávení volného času.
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Ap:

 > Nepodléhat informacím a signálům, že prostředí žáka je hrozné.

 > Informace k poznání prostředí žáka přijímat s rezervou, vytvářet si náhled podle 
svých poznatků, přijmout i pozvání do rodiny a hlavně přijmout i nabídnuté občers-

tvení. Nikdy prostředí nekritizovat.

Důležitá	je	forma	jednání	s	rodiči	žáků. Rodiče jsou si většinou vědomi svých nedo-

statků, obávají se, že s nimi ve škole bude jednáno jako s méněcennými, že do majoritní spo-

lečnosti nepatří a také jejím pravidlům nerozumí.

Ap:

 > Za všech okolností projevovat rodičům úctu.

 > Jednat s nimi jako s partnery školy.

 > Sdělovat jim hlavně pozitivní stránky dítěte, u negativních je žádat o radu, protože 
oni své dítě znají nejlépe.

 > Respektovat názory i členů širší rodiny žáka, protože i oni mají na něho svůj vliv.

 > Při jednání s rodiči hovořit jen o jejich dítěti a ne o jiných, není možné znát vztahy 
mezi jednotlivými rodinami jejich sociální skupiny.

Příklad	dobré	praxe:

„Běžný den s asistentem pedagoga pro děti ze sociokulturně znevýhod-

něného prostředí“

Šárka Pospíšilová, absolventka kurzu IPPP ČR

Asistuji ve třídě, která je tvořena prvním a druhým ročníkem prvního stupně zá-

kladní školy praktické. Jsou zde zařazeni žáci jednak ze sociokulturně znevýhodně-

ného prostředí, jednak žáci, kteří se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího 

plánu, který přesně odpovídá vzdělávacím potřebám a umožňuje jim zvládat školní 

docházku dle potřeb, s ohledem na specifika postižení. S vytipovanými žáky pracuji 

jednak na základě pokynů třídního učitele přímo v hodině, nebo se jim individuálně 

věnuji v době mimo vyučování.

Dopolední náplň práce se odvíjí od potřeb a požadavků pedagoga. V hodině asistuji 

dětem, které z různých důvodů výuku nezvládají, nejedná se pouze o děti sociálně 

slabé, které pochází z nepodnětného prostředí, ale např. i o děti, jimž jejich pomalé 

tempo nebo jiný handicap neumožňuje zvládat výuku bez individuální dopomoci 

dospělého.
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Chlapec 1. ročníku základní školy praktické

Žáček je romské národnosti, pochází ze sociálně slabé rodiny. Rodina žije v jedno-

pokojovém bytě, který obývají dvě dospělé osoby a čtyři děti. Chlapec vzhledem ke 

svému postižení – DMO je matkou neustále rozmazlován a upřednostňován před 

ostatními sourozenci. Chlapec nastoupil do 1. ročníku bez předškolní přípravy.              

V mateřské škole byl pouze deset dní. Je v péči speciálně pedagogického centra, 

které sídlí přímo na základní škole praktické. Matka nepravidelně docházela na 

předem dohodnuté sezení se speciálním pedagogem do SPC. Chlapec je po sociální 

stránce slabý – neumí rozlišovat společenské zvyklosti, neumí se orientovat při-

měřeně svému věku v různých situacích. Po stránce psychické: nemá dobrou všeo-

becnou informovanost, myšlení není přiměřeně rozvinuté, nemá základní početní 

znalosti. Po stránce tělesné: zdravotní stav (dle lékařského vyšetření) – chlapec           

s diparézou, převaha vlevo – chodí po špičkách, velmi obtížně vyšetřitelný, DMO.

Z mého pohledu asistenta pedagoga pro děti ze sociokulturně znevýhodněného pro-

středí chlapec není zralý na školu, ale vzhledem k rodinnému nepodnětnému pro-

středí byl chlapec velice správně speciálním pedagogem SPC zařazen do 1. ročníku 

základní školy praktické z důvodu povinné školní docházky. Pokud by dítě mělo 

nadále docházet do speciální školy mateřské, která je součástí základní školy prak-

tické, kam nedocházelo (pouze deset dní v měsíci září roku 2006), je matka povinna 

dávat dítě do školy. 

Hodina českého jazyka 

V hodině českého jazyka pracuji s chlapcem samostatně podle předem zadaných 

pokynů třídního učitele. Např.: Lincovy listy – vysvětluji žákovi, co je řádek, že 

řádek vždy začíná od okna ke dveřím – z leva doprava. Pohádka O řepě – kdo byl 

hned za řepou, kdo byl hned za dědou, kdo byl poslední – procvičujeme pravole-

vou orientaci, která chlapci nejde, nemá prostorovou orientaci. Uvolňovací cviky 

– vedu mu nejprve ručku, kde společně obtahujeme předtištěné úkoly, až potom 

pracuje samostatně. Chlapec je pravák, úchop psacího náčiní dobrý, ale grafomo-

torika velice hrubá. Je-li chlapec unavený odcházíme spolu na koberec, kde rozví-

jíme jemnou motoriku – stavebnice – postav mi komín, povídej, jakou má barvu 

kostka, podej mi kostku, která je modrá... 

Chlapec nezná barvy, např.: zelená jako travička, ale podá kostku červenou. Po hře 

s kostkami odcházíme do lavice, kde pracujeme ve Slabikáři – procvičujeme písme-

na a, á, A, i, í, I. Čteme krátké věty, které jsou tvořeny obrázky např.: Mrkev a zelí. 

Nedokáže pojmenovat druhy zeleniny, plete písmena „a“ zamění za „i“. Dost často 

hádá. Dále následuje diktát písmen – stavíme žebřík, na konci si utrhneme hrušku. 
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Hodina matematiky

Hodinu matematiky začínáme na koberci, kde opět poznáváme barvy např.: diktát 

barev – stavebnice (barevné hříbky), diktuji: dej dva žluté na řádek, jeden zelený. 

Dále následují kostky: postav komín ze dvou kostek, postav řádku ze tří kostek…. 

Dle pokynů třídního učitele mám počítat s chlapcem do pěti, ale zvládáme počítat 

pouze do dvou. Dále pracujeme v pracovním sešitu matematiky, kde dokreslujeme 

mašince koleje, píšeme číslici jedna. Práce u tabule – řadíme k číslu jedna počet 

předmětů (magnetů) a naopak. Chlapec zaměňuje číslice s písmeny. 

Hodina pracovní činnosti a výtvarné výchovy

V těchto předmětech pracujeme společně i s druhým ročníkem, kde pomáhám všem 

dětem v této třídě. Mým úkolem je např. výroba šablonek, příprava materiálu.

Ve zmíněných hodinách je můj prvňáček velice šikovný, na hodiny se těší a někdy 

zvládá práci lépe, než někteří žáci druhého ročníku.

Individuální doučování

Mou pracovní náplní je i individuální doučování, které probíhá v době mimo vy-

učování. Je to moje samostatná práce, za kterou si nesu sama zodpovědnost. Zde 

si velice cením spolupráci se speciálním pedagogem SPC, ke kterému chodím na     

konzultace, a společně si povídáme o tom, čeho jsem již dosáhla u konkrétního dí-

těte a co ještě proto udělám, aby se žák zlepšil. Obrovskou odměnou je pro mne 

pochvala od třídního učitele, že moje práce má výsledek a dítě je odměněno lepší 

známkou z určitého předmětu.

Od minulého týdne mám ve své péči i v době mimo vyučování již zmíněného žáčka 

prvního ročníku. Chlapci se věnuji jednu vyučovací hodinu. Mým cílem je dohnat 

vše, co zameškal! Tato hodina začala nácvikem grafomotoriky. Připravila jsem 

velký papír formátu A3, kulatý štětec, kelímek na vodu s naředěnou temperovou 

barvou. Papír jsem umístila na podlahu a chlapec ve stoje maloval např. klubíčka, 

čáry svislé od shora dolů a naopak, různé uvolňovací cviky. Na tabuli jsem vyteč-

kovala velké jedničky, které měl spojit fixem dle vlastního výběru. Chlapec pracoval 

s velikým nadšením, zadaná práce ho bavila.

Výsledek snažení byl daleko lepší, než v pracovním sešitě na běžné vyučovací ho-

dině. Jako motivaci jsem zvolila PC – výukové programy. Po dobře vykonané prá-

ci jsme pracovali s výukovým programem, kde chlapec vybarvoval omalovánky 

a musel jmenovat barvy. Jedna vyučovací hodina uběhla jako voda. Po příchodu 

matky nechtěl jít domů.
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S chlapcem pracuji krátkou dobu, ale myslím si, že došlo ke zlepšení v oblasti po-

znávání barev – dokáže správně pojmenovat barvy i když zatím jenom základní.   

V hodinách nepláče, nevyhledává maminku a hlavně ho baví učení, do školy se těší, 

což já jako asistent pokládám za velice důležité pro jeho školní úspěšnost.  Přála 

bych si chlapce individuálně doučovat více hodin, ale bohužel mám na starosti 26 

dětí, které také potřebují moji pomoc.

Zájmová činnost v době mimo vyučování

Již třetím rokem se věnuji na naší škole volnočasovým aktivitám. Kromě indivi-

duálního doučování, nabízím dětem možnost rozvoje tvořivosti v keramické díl-

ně. Zkušenosti, které jsem sama získala pod vedením zkušeného učitele keramiky,            

se snažím předávat dětem dál. Materiální vybavení školy je na velmi vysoké úrov-

ni. K dispozici jsou všechny potřebné pomůcky a materiály (hrnčířský kruh, lis na 

hlínu, škrabky, glazury, pec…) Jedinou nevýhodou je umístění pomůcek v kabi-

netě výtvarné výchovy, kam žáci nemají přístup, a samotnou práci vykonáváme                 

v učebně výtvarné výchovy. Než nanosíme potřebné pomůcky do učebny výtvarné 

výchovy, uplyne spousta času a v učebně výtvarné výchovy si nesmíme ani do ruč-

níku utřít ruce od hlíny. Samotný úklid učebny nám zabere asi tak 45 min. Časové 

prodlevy nám ubírají zbytečně prostor pro vlastní práci.

I přes výše zmíněné těžkosti, má keramický kroužek u dětí úspěch. Protože se jedná 

o děti, kterým chybí laskavý přístup v rodině, jsou velmi vděčné za lidský přístup, 

pohlazení. Během práce si povídáme, svěřují se mi se svými problémy. Práce v ke-

ramické dílně mě naplňuje i z toho důvodu, že vidím za sebou kus dobře vykonané 

práce a cítím ocenění a lásku od dětí, které se mimo vyučování chovají jiným způ-

sobem, jsou více uvolněné a přátelské.

Závěr

Z hlediska zájmu i z důvodu profesní orientace se zabývám dětmi ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí, protože je velmi důležité zabezpečit všem dětem takové 

podmínky ke vzdělání, aby mohly dle svých možností podat maximální výkon, je       

i těmto dětem věnována individuální péče a v případě potřeby nabídnuta pomoc v 

podobě asistenta, který napomáhá jejich začlenění do společnosti.

Práce asistenta pedagoga pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí spo-

čívá jednak v individuální péči o inkriminované děti, jednak ve spolupráci s rodi-

nou klienta, neboť pochopení rodinné situace může proces výchovy a vzdělávání do 

velké míry usnadnit.

Z vlastní zkušenosti vím, jak náročným podmínkám jsou tyto děti vystaveny. Ne-

příznivé podmínky v dětství se odráží v dospělosti zvoleným způsobem života, který



66Závěrečná doporučení

ne vždy odpovídá normám a hodnotám společnosti. Jako jediné východisko ze za-

čarovaného kruhu vidím klást důraz na výchovu k odpovědnosti, podporovat vzdě-

lání a vzdělávání, nabízet dostatek zájmových aktivit pro trávení volného času.

6.	 ZáVěreČná	DoPoruČení

Z činnosti pracovní skupiny pro vytvoření tohoto metodického materiálu, z dotazníkového 

šetření CPIV, z praktických postřehů samotných asistentů pedagoga, ale hlavně na základě 

potřeb a volání škol a školských zařízení je třeba se do budoucna zaměřit na vyjasnění přímé 

a nepřímé činnosti asistenta pedagoga a stanovení standardů práce asistenta pedagoga, na 

posílení jeho prestiže a zpracování návrhů jeho dalšího vzdělávání. Nelze opominout ani za-

myšlení nad etickými hodnotami v práci asistenta pedagoga.

6.1	 Vyjasnění	 přímé	 a	 nepřímé	 práce	 asistenta	 pedagoga	 a	 návrh	
standardů	činnosti	asistenta	pedagoga	v	péči	o	žáky	se	speciálními	
vzdělávacími	potřebami

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že většina asistentů pedagoga má ve své pra-

covní náplni pouze přímou práci se žákem. V praxi to znamená, že počet jeho hodinového 

úvazku je přímo úměrný počtu hodin, který tráví v přímém kontaktu se žákem, přestože se 

na svou práci připravuje, vyrábí si pomůcky, konzultuje s rodiči a dalšími pedagogy, zúčast-

ňuje se pedagogických rad školy a podílí se i na mimoškolních činnostech žáka v družině, při 

sportovních akcích školy a podobně.

 Práce asistenta pedagoga vychází z potřeb žáka a možností školy a je v souladu se vzdělá-

vacím plánem žáka. V pravomoci ředitele školy je tedy určit, jakou míru činností  související        

s výkonem funkce asistenta pedagoga do pracovní náplně zařadí.

Z popisu všech činností je pak možné přistoupit k návrhu standardů činností asistenta peda-

goga:

Podpůrné	činnosti	při	výchovně	vzdělávací	práci	se	žákem:

 > Pomáhá žákovi, skupině žáků ve výuce při získávání základních dovedností a vědo-
mostí, při jeho výukových obtížích, v porozumění zadávaných úkolů a jejich plnění.

 > Zajišťuje žákovu přípravu na vyučování, vede ho k samostatné přípravě učebních 
pomůcek a potřeb.

 > Pomáhá žákům při adaptaci, aklimatizaci na školní prostředí, podílí se na vytváření 
pozitivního sociálního klimatu ve třídě a ve škole. 

 > Napomáhá při vytváření vzájemných vztahů mezi žáky, v jejich vzájemné komunika-
ci a při řešení možných konfliktních situací s důrazem na prevenci negativních forem 
chování. 
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 > Pomáhá a vede žáka při vytváření hygienických návyků, dodržování zásad bezpeč-
nosti, rozvoji sociálního a společenského chování. U zdravotně postiženého žáka 
průběžně sleduje jeho zdravotní stav.

 > Pomáhá žákům při překonávání kulturních bariér, včetně bariér jazykových. 

 > Pravidelně konzultuje s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků výsledky vzdělávání       
a výchovy.

 > Spolupracuje s rodinou, případně s komunitou žáka.

Činnosti	asistenta	pedagoga	související	s	výkonem	jeho	funkce:

 > Spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, metodikem prevence, školním 
psychologem, školním speciálním pedagogem, s třídním učitelem nebo s učiteli kon-
krétních předmětů. 

 > Spolupracuje se speciálně pedagogickými centry, pedagogicko psychologickými po-
radnami, odděleními sociálně právní ochrany dítěte.

 > Pomáhá učiteli a žákovi při přípravě učebních a speciálně pedagogických pomůcek.

 > Pomáhá pedagogům při komunikaci s dětmi ve výchovně vzdělávací činnosti, v indi-
viduálním přístupu k žákům a odstraňování výchovných a vzdělávacích obtíží, kon-
zultuje s nimi svou přípravu a přímou činnost při vyučování. 

 > Spolupracuje s třídním učitelem při tvorbě IVP. 

 > Podílí se při dohledu žáků ve škole (v době přestávek, ve třídě, tělocvičně, jídelně)          
a při kulturních, sportovních a jiných aktivitách pořádaných školou.

 > Podílí se na organizaci mimoškolních zájmových a kulturních aktivit, doprovází na 
nich žáka jako pedagogický dozor.

 > Účastní se pedagogických a metodických schůzek týkajících se žáků, které má v péči.

 > Vede si vlastní školní dokumentaci a další administrativu spojenou s evidencí své 
pedagogické práce.

6.2	návrh	okruhů	pro	další	vzdělávání	asistentů	pedagoga

Jana Jíšová

Speciálně	pedagogická	témata

 > Metody a formy práce s žáky s ADHD+relaxační činnosti

 > Metody a formy práce s žáky s Downovým syndromem

 > Metody a formy práce s žáky se zrakovým postižením

 > Metody a formy práce s žáky se sluchovým postižením

 > Řečová výchova 

 > Tvorba a práce s IVP

 > Pomůcky pro žáky s IVP

Komunikační	a	osobnostní	témata

 > Základní komunikační dovednosti

 > Řešení konfliktů a výchova k toleranci

 > Jak reagovat na manipulaci

 > Neverbální komunikace
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 > Rozvoj sociálních dovedností

 > Kazuistické semináře s využitím příkladů dobré praxe

Preventivní	programy

 > Jak zvládat zlost a agresivitu

 > Kyberšikana

 > Práce s problémovým žákem

 > Sebepoznání a sebepojetí

6.3	 K	etickému	kodexu	asistenta	pedagoga

Zonna Bařinková

Práce asistenta pedagoga ve školském systému České republiky je založena na hodnotách 

demokracie a lidských práv. Asistenti pedagoga proto dbají na dodržování lidských práv                

u skupin i jednotlivců, tak jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů                       

a v Úmluvě o právech dítěte.

etická	pravidla

 > Asistent pedagoga respektuje jedinečnost každého žáka bez ohledu na jeho původ, et-
nickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, nábožen-
ské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí nebo bude podílet na životě 
celé společnosti. 

 > Asistent pedagoga jedná v souladu se zájmy žáků, rodičů, pedagogů, institucí, společ-
nosti a profese.

 > Asistent pedagoga respektuje právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby sou-
časně nedocházelo k omezení takového práva druhých osob. Asistent pedagoga pomá-
há podle svých možností a možností žáků jemu svěřených do péče svými znalostmi, 
dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji.

 > Asistent pedagoga dává přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromý-
mi zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší možné odborné úrovni.

 > Asistent pedagoga se tímto profesně etickým kodexem zavazuje především k tomu, že 
bude i nad rámec svých pracovně právních povinností, vymezených např. zákoníkem 
práce, pracovní smlouvou, vnitřním řádem školy apod., naplňovat lidský a společenský 
smysl profese asistenta pedagoga především ustavičnou prací na sobě, rozvíjením své 
osobnosti a odborné erudice. 

 > Pravidla etického chování asistenta pedagoga

Ve	vztahu	ke	klientovi

 > Asistent pedagoga v duchu demokratických principů respektuje, uplatňuje a obhajuje ob-
čanská a politická práva a svobody, především svobodu v přístupu ke vzdělávání a právo 
na stejné šance ve vzdělávání pro všechny.

 > Asistent pedagoga jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva žáků, vede žáky k vě-
domí odpovědnosti sama za sebe.

 > Asistent pedagoga pomáhá svěřeným žákům realizovat jejich lidský potenciál a pomáhá 
jim stát se plnohodnotným a platným členem společnosti. 

 > Asistent pedagoga pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem 
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žákům podle náplně své práce ve školním zařízení. Při žádné formě diskriminace nespo-
lupracuje a nezúčastní se jí. 

 > Asistent pedagoga chrání právo žáka na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a infor-
mace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které jsou žákovi z podstaty 
náplně jeho práce poskytovány. Asistent pedagoga nepodává informace týkající se žáka 
žádné třetí nezúčastněné straně. Asistent pedagoga je povinen udržovat v tajnosti důvěr-
né informace o žácích, které získal při výkonu své praxe, při vyučování i mimoškolních 
aktivitách.

 > Důvěrné informace o žácích se se souhlasem zákonných zástupců mohou stát předmě-
tem diskuse jen těch odborníků, kteří k danému případu mají jasný profesionální vztah 
a pokud musí být ve výjimečných případech splněna ohlašovací povinnost.

 > Asistent pedagoga v případě zjištění poukazuje na vědomé i nevědomé formy netoleran-
ce a nespravedlnosti ve výchovně vzdělávacím procesu – jak u sebe, tak u kolegů a v celé 
společnosti – a snaží se přispět vhodným způsobem k jejich odstranění.

 > Asistent pedagoga se snaží, aby do výkonu jeho povolání nepronikaly rušivě pracovně 
organizační profesní a jiné problémy. Pracuje tak, aby všechny zainteresované osoby,                 
s nimiž přichází při výkonu své práce do interakce, vnímaly, že se jim dostává odborně 
kvalifikované a lidsky vysoce hodnotné služby.

 > Asistent pedagoga se snaží nalézt optimální rovnováhu mezi povinnostmi a odpověd-
nostmi žáka na jedné straně a právy a svobodami žáka na straně druhé tak, aby mohla 
být práva a svobody žáka realizovány v nejvyšší možné míře. 

 > Asistent pedagoga se snaží, aby autoritativní pedagogický přístup byl uplatňován pouze 
v nutné míře a aby v nejvyšší možné míře byl v žákovi respektován partner, osvojující si 
samostatné a odpovědné realizování osobních práv a svobod. 

 > Asistent pedagoga se snaží profesionálně podílet na tom, aby žák nebyl vystaven lidské-
mu ponížení a neúměrnému psychickému zatížení. 

 > Asistent pedagoga užívá výchovná opatření s velkou obezřetností a s taktem, vždy s při-
hlédnutím k individuálnímu případu a konkrétní situaci.

Ve	vztahu	ke	svému	zaměstnavateli

 > Asistent pedagoga odpovědně plní své povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy a popi-
su práce ke svému zaměstnavateli. Respektuje vedení školy a pedagogy, kteří se podílejí 
na výchově a vzdělávání žáka nebo žáků, s nimiž asistent pedagoga pracuje.

 > Asistent pedagoga se seznamuje s cíli a principy fungování školského systému a institucí, 
v jejichž rámci působí, aby mohl svou práci vykonávat efektivně.

Ve	vztahu	ke	svým	kolegům

 > Asistent pedagoga respektuje všechny pedagogy, s nimiž spolupracuje, jako kompetentní 
osoby, jež jsou především zodpovědné za průběh a výsledky výchovy a vzdělávání žáků. 
Týmovou výchovně vzdělávací práci chápe jako přirozený rámec svého působení. 

 > Asistent pedagoga respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů, pedagogů, vychovatelů 
a ostatních odborných pracovníků. Spolupracuje s nimi a tím zvyšuje kvalitu své práce. 

 > Asistent pedagoga respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, pedagogů, 
vedení školy a ostatních odborných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje 
na vhodném místě a vhodným způsobem, zásadně nekritizuje ani žádným způsobem 
nezlehčuje práci pedagogů či dalších pedagogických pracovníků před žáky, jejich zákon-
nými zástupci a nepedagogickým personálem.

 > Asistent pedagoga respektuje zásadu mlčenlivosti a nevynáší citlivé informace ze svého 
pracoviště. 
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Ve	vztahu	ke	svému	povolání	a	odbornosti

 > Asistent pedagoga dbá na udržování a zvyšování prestiže svého povolání. Snaží se o udr-
žení a zvýšení odborné úrovně své práce a uplatňování nových přístupů a metod.

 > Asistent pedagoga vykonává své povolání na takové odborné úrovni, jaká odpovídá sou-
časnému stavu pedagogické vědy. 

 > Asistent pedagoga si udržuje povědomí o odborném vývoji svého oboru a dále se vzdě-

lává.

Ve	vztahu	ke	společnosti

 > Asistent pedagoga působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života 
pro všechny lidi, a to se zvláštním zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potře-
bami. 

 > Asistent pedagoga si je vědom toho, že veřejná pověst a postavení ve společnosti vyžadu-
je, aby rovněž jeho mimoprofesní chování a osobní život byly v souladu s obecně přijatý-
mi mravními normami.

 > Asistent pedagoga respektuje kulturní zvláštnosti toho prostředí, ve kterém pracuje. Cit-
livě vnímá kulturní rozdíly a přizpůsobuje i způsoby poskytování svých služeb žákům         
v multikulturním prostředí.

 > Asistent pedagoga zná školský zákon a příslušné směrnice, vyhlášky, doporučení. Pokud 
jsou administrativní předpisy a nařízení v rozporu s etickými principy, usiluje o odstra-
nění těchto neshod a rozdílů. Pokud v tomto úsilí neuspěje, dává přednost etickým prin-
cipům.
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Přílohy

Příloha	 1:	Dotazníkové	šetření	k	činnosti	asistentů	pedagoga

Ad	A)		otázky	dotazníku	k	mapování	činnosti	asistentů	pedagoga	pro	ředitele	

škol

1. Jak probíhá schvalování AP pro Vaši školu (obvyklé postupy zřizovatele)? Jaká je úspěšnost 

Vašich žádostí o AP (kolik podali žádostí a kolikrát z toho jim bylo vyhověno + procentuální 

vyjádření úspěšnosti)?

2. Dostáváte podklady pro pracovní náplň AP z poradenských zařízení?

3. Jsou v nich uvedena konkrétní doporučení pro práci se žákem?

4. Co Vám chybí v doporučeních z  SPC?

5. Co Vám chybí v doporučeních z PPP?

6. Jak hodnotíte podporu PPP, SPC při zajišťování AP?

7. Máte možnost konzultací s odbornými pracovníky PPP, SPC ohledně aktivit AP po dobu 

jeho působení na Vaší škole? Případně s jakým odborníkem poradenského zařízení nejčastěji 

konzultujete?

8. Přiložte prosím pracovní náplň a doporučení k pracovní náplni z poradenského zařízení 

(bez identifikačních údajů – pouze s údajem o diagnóze a věku žáka)

Ad	b)	otázky	dotazníku	k	mapování	činnosti	asistentů	pedagoga	pro	pedagogy

1. Jaké činnosti očekáváte od asistenta pedagoga ve vztahu k žákovi se zdravotním postižením

2. Jaké činnosti očekáváte od asistenta pedagoga ve vztahu k žákovi se sociálním znevýhodně-

ním

3. Obecně (nespecifikováno, zda jde o žáka se zdravotním či sociálním a kulturním postižením) 

4. Jaké činnosti očekáváte od asistenta pedagoga ke třídě (tj. k ostatním žákům třídy, v níž je 

integrován žák se SVP)? 

5. Co považujete za problematické na spolupráci s AP?

Ad	c)		Dotazník	k	mapování	činnosti	pro	asistenty	pedagoga	

1. Jaké činnosti vykonáváte jako asistent pedagoga v rámci Vaší pracovní náplně?

2. Co děláte nad rámec své pracovní náplně?

3. Popište Vaši spolupráci s pedagogy, zejména s třídním učitelem, s výchovným poradcem, 

případně se školním psychologem či školním speciálním pedagogem (jak probíhá komunikace 

s pedagogy, s kým ve škole spolupracujete, apod.)

4. Popište Vaši spolupráci s vedením školy
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Příloha	 2:	Seznamy	vzdělávacích	zařízení	pro	získání	kvalifikace	
asistenta	pedagoga	

A)	Vysokoškolské	vzdělání	získané	studiem	v	akreditovaném	studijním	progra-

mu	v	oblasti	pedagogických	věd.

 > pozici asistenta pedagoga může vykonávat plně kvalifikovaný učitel 

 > v současné době nenabízí žádná vysoká škola specializovaný obor pro studium asis-
tenta pedagoga

 > Pedagogická fakulta Karlovy univerzity doporučuje obor „Psychologie a speciální pe-
dagogika“ mimo jiné pro asistenty pedagoga (na obor lze navázat dvouletým jednoo-
borovým magisterským studiem psychologie nebo speciální pedagogiky).

b)	Vyšší	odborné	vzdělání	získané	studiem	v	akreditovaném	vzdělávacím	pro-

gramu	vyšší	odborné	školy	v	oboru	vzdělání	zaměřeném	na	přípravu	pedago-

gických	asistentů	nebo	sociální	pedagogiku.

 > v současné době nenabízí žádná vyšší odborná škola v ČR akreditovaný program 
studium pro asistenty pedagoga

 > několik vyšších odborných škol nabízí obor sociální pedagogika

Vyšší	odborná	škola	pedagogická	a	sociální	

 1. Máje 221

767 59 Kroměříž

www.ped-km.cz

Obor: Sociální pedagogika 

Forma: prezenční

Titul: DiS.

Školné: 3000Kč/za rok

Profil absolventa: Absolvent bude schopen orientovat se ve specifickém sociálním prostředí, 

komunikovat s klienty v klinickém prostředí i v terénu. Bude vybaven diagnostickými schop-

nostmi, schopnostmi řídit, vést a organizovat. Studium napomůže rozvoji potřebných osob-

nostních předpokladů (sebedůvěry, sebeovládání, samostatného úsudku, kreativity, empatie 

aj.). Osvojí si vědomosti z psychologie a sociologie, zdravotních nauk a sociální pedagogiky, 

naučí se orientovat v oblasti aplikované ekonomie, aktivně ovládat alespoň jeden světový 

jazyk.
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Vyšší	odborná	škola	pedagogická	a	sociální,	Střední	škola	pedagogická,	Gym-

názium	a	centrum	volného	času

Evropská 33

160 00 Praha 6

www.pedevropska.cz

Obor: Sociální pedagogika

Forma: prezenční

Titul: DiS.

Školné: 3000Kč/za rok

Profil absolventa: Absolvent bude schopen uplatnění v rezortech Ministerstva práce a sociál-

ních věcí - sociální odbory úřadů, úřady práce, péče o marginální skupiny, Ministerstva škol-

ství, mládeže a tělovýchovy - vedení volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých včetně, 

asistentská činnost poskytovaná osobám se sociálním a zdravotním znevýhodněním, Mini-

sterstvo zdravotnictví - sociálně pedagogická práce v dětských léčebnách a ozdravovnách, 

s dlouhodobě nemocnými občany, práce v krizových centrech, Ministerstvo spravedlnosti 

- mediační a propagační služby, sociálně pedagogická práce  v oblasti vězeňství, Ministerstvo 

vnitra - sociálně prevenční činnost, sociálně pedagogické práce v azylových zařízeních pro 

cizince. 

c)	 Střední	 vzdělání	 s	 maturitní	 zkouškou	 získané	 ukončením	 vzdělávacího	

programu	středního	vzdělávání	v	oboru	vzdělání	zaměřeném	na	přípravu	pe-

dagogických	asistentů.

Vyšší	odborná	škola	ekonomická,	sociální	a	zdravotnická,	obchodní	akademie,	

Střední	pedagogická	škola	a	Střední	zdravotnická	škola,	Most

Zd. Fibicha 2778

434 01  Most

Vzdělávání	o	autismu	a	podporu	osobám	s	autismem	a	jejich	rodinám	posky-

tují:

APlA	–	Asociace	pomáhající	lidem	s	autismem

Praha a Střední Čechy - V Holešovičkách 593, 182 00 - Praha 8, tel.: 284 684 959

Severní Čechy - Lidická 70/35, 43401 Most, tel.: 602 946 370

Jižní Čechy - Farského 887, 390 02 Tábor

Vysočina -Telečská 7, 586 01 Jihlava, tel.: 567 570 532, 724 054 593

Jižní Morava -  Fügnerova 30,  613 00 Brno - Černá Pole, tel.: 548 220 345
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Hradec Králové - Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, 

Autistik,	občanské	sdružení

182 00 Praha 8, Kyselova 1189/24 

telefon: 605 400 86

rAin-MAn,	sdružení	rodičů	a	přátel	dětí	s	autismem

721 00 Ostrava-Svinov, Tichá 718

Telefon: 723 564 399

Alenka,	občanské	sdružení

 415 01 Teplice, Skupova 559/31

 Telefon: 739 854 490, 774 400 626
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Příloha	 3:	Další	zdroje	k	zajištění	asistentů	pedagoga	v	ZŠ	

Úřad	práce

Další zdroj, který může alespoň částečně snížit finanční prostředky na úhradu mzdových 

nákladů na asistenta pedagoga je Úřad práce.

V případě, že škola vytvoří společensky účelné pracovní místo5), což je jeden z nástrojů aktiv-

ní politiky zaměstnanosti, může Úřad práce přispívat dotací ke mzdové složce zaměstnance.

Cílem poskytnutí příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa je obsazení 

pozice uchazeči o zaměstnání, evidovaných v evidenci Úřadu práce, kterým nelze zajistit ji-

ným způsobem pracovní umístění.

Příspěvek se poskytuje ve formě: 

 > návratného příspěvku, 

 > příspěvku na úhradu úroků z úvěrů, 

 > jiného účelově určeného příspěvku,

 > částečné nebo plné úhrady vyplacených mzdových nákladů, včetně pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění.

Podrobnější informace lze získat na příslušném Úřadu práce (http://portal.mpsv.cz/kontak-

ty).

nadace	a	sdružení	

Prostřednictvím grantových dotací lze také získat určité množství finančních prostředků na 

úhradu mzdových nákladů asistenta pedagoga. 

nadace preciOsA (www.nadace.preciosa.cz)

 > vyhlašuje každoročně veřejné otevřené výběrové řízení (grant) na podporu vzdělá-
vání a školství a dále na podporu humanitárních a sociálních projektů z výnosů Na-
dačního investičního fondu (NIF) v oblasti činnosti podpory soběstačnosti handica-
povaných skupin občanů,

 > nadační příspěvky z výnosů prostředků NIF mohou být poskytnuty na předložené 
projekty za podmínky, že příspěvkové organizace (což jsou právě např. školy) samy 
vloží do realizace projektu nejméně 50% vlastních finančních prostředků,

 > výše nadačního příspěvku ve prospěch jednoho žadatele (projektu nepřekročí100 ti-
síc Kč,

 > žádosti o grant se podávají do konce května či června.

nadace	leontinka (www.nadaceleontinka.cz)

 > nadace pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením,

 > odílí se na financování osobních asistentů pro zrakově postižené školáky a předško-
láky, 

 > žádost o grant mohou podat jak škola, tak rodiče žáka, 

5) Účel a charakteristika vytváření nebo vyhrazování společensky účelných pracovních míst jsou vymezeny          § 
113,  Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
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 > žádost je možné podat na formuláři, který je uložen na webových stránkách v sekci 
granty, 

 > uzávěrka grantů probíhá na konci dubna, ale správní rada může i po tomto termínu 
rozhodnout o dalších příspěvcích.

MetA	občanské	sdružení (www.meta-os.cz)

 > podporuje osobní rozvoj mladých migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, kte-
ré je jednou z podmínek úspěšného začlenění do společnosti,

 > prostřednictvím projektu Nejste na to sami, působí asistenti pedagoga na školácha 
pomáhají vyrovnat šance na vzdělání dětí, které jsou bez jakékoliv přípravy zařa-
zovány do českých škol, a podporují tím i jejich pedagogy, kteří zůstávají bez větší 
systémové podpory,

 > od ledna 2011 rozšiřuje sdružení tuto činnost na více pražských základních škol, a to 
díky finanční podpoře, kterou sdružení obdrželo od  Nadace rozvoje občanské spo-
lečnosti, ze sbírkového projektu Pomozte dětem,

 > cílem projektu je nadále kromě podpory samotných žáků, jejich rodičů a pedagogů 
vytvořit koncepci práce asistenta pedagoga pro žáky-cizince, která bude metodickým 
pomocníkem dalším školám při vytváření takové pozice.

nadace	pro	rozvoj	vzdělání (www.nadaceprovzdelani.cz)

 > již před sedmi lety nadace do programu zařadila projekt, ve kterém podporuje ne-
vidomé a jinak handicapované děti tím, že spolufinancují jejich asistenta pedagoga 
nebo osobního asistenta, hlavní náplní nadace je podpora a rozvoj všeobecné vzdě-
lanosti, cílovou skupinu představují tělesně handicapované děti a studenti vysokých 
škol

nadace	Dětský	mozek

 > nadaci lze žádat o příspěvek na zajištění asistenta (osobního i asistenta pedagoga) 
– ovšem podpořené děti musí splňovat cílovou skupinu (diagnóza postižení mozku 
jako DMO, epilepsie či diagnóza Poruchy autistického spektra).
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Příloha	 4:	Seznam	krajských	koordinátorů	PAS
KR

AJ
JM

ÉN
O

 
UL

IC
E

PS
Č

MĚ
ST

O
TE

LE
FO

N
E-

MA
IL

Hl
. m

. P
ra

ha
Ph

Dr
. O

lga
 O

pe
ka

ro
vá

SP
C p

ři 
Sp

Š
Ch

ot
ou

ňs
ká

 47
6

10
8 0

0 
Pr

ah
a 1

0
27

4 7
72

 94
5

sp
cc

ho
tou

ns
ka

@
vo

lny
.cz

St
ře

do
če

sk
ý 

M
gr.

 V
lad

im
íra

 N
ed

ba
lov

á
PP

P K
olí

n
Ja

se
lsk

á 8
26

28
0 0

2
Ko

lín
32

1 7
22

 11
6

ne
db

alo
va

@
pp

pk
oli

n.c
z

Jih
oč

es
ký

 
M

gr.
 Ja

na
 Pí

sk
ov

á
SP

C p
ři 

Sp
Š

Ští
tn

éh
o 3

37
0 0

0 
Če

sk
é 

Bu
dě

jov
ice

38
7 3

11
 94

5
sp

cm
p.c

b@
se

zn
am

.cz

Plz
eň

sk
ý 

M
gr.

 A
len

a B
ar

to
šk

ov
á

SP
C p

ři 
Sp

Š 
M

ac
há

čk
ov

a 4
3

31
8 0

0
Plz

eň
37

7 5
39

 33
7

plz
en

@
sp

cn
ajd

im
e.c

z

Ka
rlo

va
rsk

ý 
M

gr.
 M

ilu
še

 Pe
šk

ov
á

SP
C p

ři 
Sp

Š
Na

 Tř
eš

ňo
vc

e 6
03

35
3 0

1
M

ar
ián

sk
é 

Lá
zn

ě
60

3 4
83

 96
0

sp
c_

ma
ria

ns
ke

laz
ne

@
vo

lny
.cz

Ús
te

ck
ý 

M
gr.

 Va
nd

a K
or

an
do

vá
SP

C p
ři 

SZ
Š p

ro
 TP

Trn
ov

an
sk

á 1
33

1
41

5 0
1 

Te
pli

ce
41

7 5
37

 42
8

va
nd

a.k
ora

nd
ov

a@
sp

cte
pli

ce
.cz

Lib
er

ec
ký

 
M

gr.
 A

len
a M

ali
no

vá
SP

C p
ři 

Sp
Š

So
bo

te
ck

á 2
42

51
1 0

1 
Tu

rn
ov

48
1 3

12
 14

0
sp

c.t
urn

ov
@

ce
ntr

um
.cz

Kr
álo

vé
hr

ad
ec

ký
 

M
gr.

 Ev
a J

ar
ko

vá
SP

C p
ři 

Sp
Š

Hr
ad

ec
ká

 12
31

50
0 0

3 
Hr

ad
ec

 
Kr

álo
vé

 III
.

49
5 5

14
 68

1
sp

ec
ial

nic
en

tru
m@

se
zn

am
.cz

Pa
rd

ub
ick

ý 
M

gr.
 M

ar
ké

ta
 Jir

ás
ko

vá
SP

C p
ři 

Sp
Š S

vít
án

í
Ko

m
en

sk
éh

o 4
32

53
0 0

2 
Pa

rd
ub

ice
46

6 0
49

 91
8

jira
sk

ov
a@

sv
ita

ni.
cz

Vy
so

čin
a 

M
gr.

 Ilo
na

 D
oh

na
lov

á
SP

C
De

m
lov

a 2
8

58
6 0

1
Jih

lav
a 

56
7 5

70
 04

8
do

hn
alo

va
.ilo

na
@

ce
ntr

um
.cz

Jih
om

or
av

sk
ý 

M
gr.

 Zu
za

na
 Ža

m
pa

ch
ov

á
SP

C p
ři 

Sp
Š

Što
lco

va
 16

61
8 0

0
Br

no
54

8 4
24

 07
5

za
mp

ac
ho

va
@

au
tis

tic
ka

sk
ola

.cz

Ol
om

ou
ck

ý 
M

gr.
 Ka

te
řin

a L
am

ač
ov

á
SP

C p
ři 

Sp
Š

Sv
at

op
luk

ov
a 1

1
77

1 0
0

Ol
om

ou
c-

Ře
pč

ín
58

5 4
96

 19
2

sp
c@

zs
ma

tej
ck

a.c
z

M
or

av
sk

os
lez

sk
ý 

M
gr.

 Pa
vla

 O
lšá

ko
vá

SP
C p

ři 
Sp

Š
Kp

t. 
Va

jdy
 1a

70
0 0

3  
Os

tra
va

59
6 7

68
 13

1
sp

c.v
ajd

y.o
str

av
a@

se
zn

am
.cz

Zlí
ns

ký
 

M
gr.

 Ja
rm

ila
 V

idl
ář

ov
á

SP
C p

ři 
Sp

Š
F. 

Va
nč

ur
y 3

69
5

76
7 0

1 
Kr

om
ěř

íž
57

3 3
45

 23
6

kro
me

riz
.sp

c@
ms

az
sk

m.
cz



78Přílohy

ŽÁDOST

o zřízení pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává žák 
nebo student se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním individuálně integrovaný 
v základní škole a střední škole

Asistent pedagoga pro zdravotně postižené děti, žáky a  studenty podle § 16 odst., (2) zákona č. 561/2004 
Sb.,(školský zákon), v platném znění,  v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., ( o pedagogických pracovnících 
a změně některých zákonů),   v platném znění,

I. informace o uchazeči na místo asistenta pedagoga (informace k bodu a)  - d) lze zaslat dodatečně)

a) jméno a příjmení 
b) datum narození (musí být starší 18 let)
c) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
d) kopie dokladu o absolvování kurzu pro AP
e) termín nástupu 
f) náplň práce v souladu s doporučením školského poradenského zařízení, která jasně stanoví 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti AP, stanovení náplně práce AP v případě nepřítomnosti 
zdravotně postiženého žáka

II. informace o zdravotně postiženém dítěti, žáku, studentu 
a) jméno a příjmení 
b) datum narození/ ročník 
c) typ zdravotního postižení 
d) aktuální zpráva školského poradenského zařízení obsahující jasně formulované doporučení 

asistentské pomoci, 
e) stanovení doby platnosti posudku  

razítko a podpis ředitele školy

Příloha	 5:	Vzory	žádosti	škol	na	zřízení	funkce	asistenta	pedagoga
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ŽÁDOST

o zřízení pracovního místa asistenta pedagoga pro žáky a studenty se zdravotním postižením skupinově 
integrované v základní škole

Asistent pedagoga pro zdravotně postižené děti, žáky, studenty podle § 16 odst., (2) zákona č. 561/2004 
Sb.,(školský zákon), v platném znění,  v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.,  (o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů), v platném znění,

I.  informace o uchazeči na místo asistenta pedagoga   (informace k bodu a)  - d) lze zaslat dodatečně)

a) jméno a příjmení 
b) datum narození (musí být starší 18 let)
c) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d)  kopie dokladu o absolvování kurzu pro AP
e) termín nástupu 
f) náplň práce v souladu s doporučením školského poradenského zařízení, které jasně stanoví 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti AP

II.  informace o třídě s upraveným vzdělávacím programem nebo třídě speciální školy 

a) počet žáků celkem
b) z toho počet dětí, žáků a studentů s těžkým zdravotním postižením (specifikace zdravotního 

postižení)
c) aktuální doporučení školského poradenského zařízení obsahující jasně formulované doporučení 

zajištění výuky souběhem pedagogických pracovníků v této třídě

d) stanovení doby platnosti posudku.  

razítko a podpis ředitele školy
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ŽÁDOST

o zřízení pracovního místa asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 
v základní škole a střední škole 

Asistent pedagoga pro děti, žáky, studenty se sociálním znevýhodněním  podle ustanovení § 16 odst., (4) 
zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  a v souladu s ustanovením § 20 
zákona  č. 563/2004 Sb., (o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů), ve znění pozdějších 
předpisů

I.   informace o škole 

a) počet žáků celkem
b) z toho podíl dětí, žáků a studentů se sociálním znevýhodněním 

II. informace o uchazeči 

a) jméno a příjmení 
b) datum narození (musí být starší 18 let)
c) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (minimálně dokončené základní vzdělání)
d) kopie dokladu o absolvování kurzu pro AP 
e) návrh platového zařazení (st./ třída)
f) úvazek
g)  termín nástupu
h) náplň práce  

razítko a podpis ředitele školy
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autor název publikace nakladatelství rok 
vydání

logopedie (poruchy komunikačních schopností)

dvořák, J. logopedický slovník logopaedia clinica 1998

Klenková, J. Kapitoly z logopedie i.; ii. a iii. paido 1998
lechta, V. diagnostika narušené komunikační schopnosti portál 2003

Surdopedie (sluchově postižení) – těsný vztah k logopedii
Janotová, n. integrace sluchově postiženého dítěte v  mateřské a 

základní škole
Septima 1996

poul, J. nástin vývoje vyučování neslyšících mu Brno 1996
pulda, m. integrovaný žák se sluchovým postižením v  základní 

škole
paido 2000

Strnadová, V. Úvod do surdopedie tu liberec 2002

porucHY autiSticKÉHo SpeKtra
Bělohlávková, l.;Vosmik, 
m.

Žáci s poruchou artistického spektra v běžné škole portál 2010

Čadilová, V.; 
Žampachová, Z.

tvorba individuálního vzdělávacího plánu pro děti 
s poruchami artistického spektra

ippp 2006

dubin, n. Šikana dětí s poruchami autistického spektra portál 2009
Jelínková, m. Vzdělávání a výchova dětí s autismem uK pF 2008
richman, S. Výchova dětí s autismem portál 2006

SpeciFicKÉ porucHY uČenÍ a cHoVánÍ 
goetz, m. adHd porucha pozornosti s hyperaktivitou portál 2009
mertin, V. individuální vzdělávaní program portál 1995
pokorná V. cvičení pro děti se specifickými poruchami učení portál 1998
train, a. nejčastější poruchy chování dětí portál 2005
tymichová, H. nauč mě číst a psát Spn 1992
Zelinková, o. poruchy učení portál 2009

Somatopedie (tělesné a zdravotní postižení)
chvátalová, H. Jak se žije dětem s postižením portál 2003
Hruška, J. Komplexní systém výchovně-vzdělávací péče o tělesně 

postižené děti a mládež
Septima 1995

Kábele, F. Somatopedie uK praha 1992
pipeková, J.; Vítková, m. tělesně postižené dítě v mateřské a základní škole mu Brno 1994

oFtalmopedie (zrakově postižení)
Čálek, o. Vývoj osobnosti zrakově postižených uK praha 1991
Keblová, a. integrované vzdělávání dětí se zdravotním postižením Septima 1996

Kudelová, i.; Květoňová, 
l.

malé dítě s těžkým postižením zraku paido 1996

Květoňová-Švecová, l. oftalmopedie paido 2000

uVedenÍ do pSYcHopedie (osoby se sníženými rozumovými schopnostmi)
Černá, m. psychopedie uK praha 1995
monatová, l. pedagogika speciální mu Brno 1997
Švarcová, J. mentální retardace portál 2011
Vítková, m. a kol. integrativní speciální pedagogika paido 1998
dĚti Ze SocioKulturnĚ ZneVÝHodnĚnÉHo proStŘedÍ
navrátil, p. romové v české společnosti portál 2003
pausewangová, e. 100 her k rozvoji tvořivosti portál 1995
pausewangová, e. 130 didaktických her portál 1995
Šimonovský, Z. Hry pomáhají s problémy portál 1996
Šotolová, e. Vzdělávání romů grada 2000

uVedenÍ do etopedie 
martínek, Z. agresivita a kriminalita školní mládeže grada 2009
matoušek, o. práce s rizikovou mládeží portál 1996
matoušek, o.; mládež a delikvence portál 2003
Kolář, m. Bolest šikanování portál 2001

Příloha	 6:	Výběr	z	literatury
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