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ANOTACE 

Bakalářská práce se zaměřuje na popis a vymezení pozice asistenta pedagoga v 

inkluzivním prostředí základní školy. Cílem práce je specifikovat pozici asistenta 

pedagoga v edukačním procesu, zaměřit se na uchopení této profese samotnými asistenty a 

nastínit obraz jejich náplně práce. V rámci teoretických východisek se zaměříme na 

specifikaci legislativního uchopení a praktická část bakalářské práce bude zpracována 

pomocí kvalitativního výzkumného šetření, jehož základní technikou je semistrukturovaný 

rozhovor s asistenty pedagoga, pozorování a analýza prostudované literatury. Na základě 

kódování se zaměříme na oblasti spolupráce a metodického vedení, práce s žákem se 

speciálními vzdělávacími potřebami a vlastního sebehodnocení práce asistenta pedagoga. 
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ANNOTATION 

This Bachelor thesis deals with a description and definition of a teaching assistant in the 

inclusive environment of elementary school. The basic goal is to specify the position of 

teaching assistant in the education process, focus on this profession from their perspective 

and overall better understand their job description. In the scope of the theoretical outcome, 

we focus on the specification of legislative and in the practical part of the bachelor thesis 

we process qualitative research whose fundamental technique is the semistructured 

interview with the teaching assistant, observation and analysis of studied literature. Based 

on the coding we focus on the area of cooperation and methodological guidance, work with 

a student with special educational needs and self-evaluation of work of teaching assistant. 
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Úvod 

Česká republika je již dlouhou řadu let považována za vyspělý stát. Hlavní 

podmínkou pro status vyspělé země je mít gramotnou společnost, která svou gramotnost 

získává právě vzděláváním. Pokud přijmeme, že vzdělávání bylo, je a bude důležitým 

základem pro náš život, měli bychom usilovat o nejlepší možný vzdělávací systém, 

především pro naše děti. Vše začíná už od mateřské školy, kdy nejeden rodič má obavy, 

zda jeho dítě bude spokojené, zda zapadne do kolektivu, bude mít hezky vztah s paní 

učitelkou atd. Ještě větší nejistotu rodiče cítí, když jejich potomek se má stát prvňáčkem a 

vydat se cestou vzdělávání. A jakým problémům pak může čelit rodič, který má dítě se 

speciálními vzdělávacími potřebami?! Takový žák potřebuje větší didaktickou, sociální i 

psychickou podporu, kterou učitel s větším počtem žáků ve třídě není schopen poskytnout. 

V tuto chvíli může zasáhnout další pedagogický pracovník – asistent pedagoga, který se 

stává pro žáka potřebnou oporou. 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak funguje pozice asistenta pedagoga na 

základní škole. 

Teoretická východiska vymezují pozici asistenta pedagoga v inkluzivním 

vzdělávání. Nejprve představíme systém vzdělávání v České republice, v rámci toho se 

zmíníme i o poradenství. Pro představu zmíníme charakteristiku žáků se specifickými 

poruchami učení, poruchami pozornosti a mentálním postižením. Dále rozebereme 

legislativní ukotvení asistenta pedagoga a další náležitosti spadající do této profese. 

V empirické části jsme se soustředili na osobnost asistenta pedagoga a použili 

kvalitativní výzkum pomocí semistrukturovaného rozhovoru se sedmi asistenty na základní 

škole, a k tomu navíc metodu pozorování při náslechových hodinách ve třídě, kde pracuje 

asistent pedagoga s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. V praktické části 

představíme interpretaci a analýzu výsledků, které jsme výzkumem získali. 

Pozice asistenta pedagoga už se ve valné většině zavádí na všech školách, kde je 

žák se speciálními vzdělávacími potřebami, a na některých z nich pracují asistenti už léta. 

Přesto se ale stále jedná o novou pozici, která v praxi není tolik zmapována. Bakalářská 

práce poslouží jako nahlédnutí do problematiky asistentů pedagoga v inkluzivním 

prostředí, obohatí zajímavými postřehy a zkušenostmi z praxe a nabídne moderní pohled 

na chápání pozice asistenta pedagoga jako plnohodnotné práce. 
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1 Systém vzdělávání v České republice 

1.1 Legislativní rámec ošetřující vzdělávání v České republice 
Podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je vzdělávání v České 

republice rozděleno na předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání. 

Vzdělávací soustava je opatřena systémem kurikulárních dokumentů, které existují na 

státní a školní úrovni. Do státní úrovně spadá např. Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), který specifikuje klíčové kompetence, vymezuje 

vzdělávací obsah a stanovuje průřezová témata. Na školním základě pak fungují školní 

vzdělávací programy (dále jen ŠVP), která si každá škola vytváří sama podle zásad 

stanovených v příslušném rámcovém vzdělávacím programu (dále jen RVP) (Bartoňová, 

2012). 

Předškolní vzdělávání 

Podle §33 zákona č. 561/2004 Sb. je cílem předškolního vzdělávání podpora 

rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku. Podílí se na jeho zdravém citovém, 

rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních 

životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání se organizuje převážně pro 

děti od 3 do 6 let pravidelným docházením do mateřské školy a vytváří základní 

předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Při přípravě ŠVP PV se musí pamatovat na 

potřeby všech dětí, tedy i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, aby mohly být 

dostatečně naplněny cíle a záměry předškolního vzdělávání (Bečvářová, 2010). Základní 

formou vzdělávání v mateřské škole je interakce učitelky s dítětem či dětmi v průběhu 

celého dne. Dítě je průběžně vzděláváno např. pomocí volné hry v přirozených situacích, 

ve kterých má učitelka největší prostor pro rozvoj a učení dítěte. Součástí života 

v mateřské škole jsou také individuální, skupinové a frontální činnosti, se kterými 

zacházíme uvážlivě, jelikož pro děti předškolního věku se nejlépe hodí tzv. otevřené 

(volné) formy vzdělávání (srov. zákon 82/2015. Sb.; Svobodová, 2010). 

Základní vzdělávání 

V České republice je základní vzdělávání opatřeno vyhláškou č. 48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Navazuje 
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na předškolní vzdělávání a výchovu v rodině. Uskutečňuje se ve dvou obsahově, 

organizačně a didakticky navazujících stupních. První stupeň je od 1. do 5. ročníku a je 

založen na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů 

každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a 

mimořádně nadaných). Druhý stupeň je pak od 6. do 9. ročníku a pomáhá získat žákům 

vědomosti, dovednosti a návyky, které pomáhají rozvíjet samostatné učení, zodpovědné 

rozhodování a respektování práv a povinností občana příslušného státu. 

Střední vzdělávání 

Každý žák, který úspěšně ukončí základní školu a splní podmínky pro přijetí 

k dalšímu vzdělávání, si může vybrat ze tří stupňů. Jsou jím střední vzdělání, střední 

vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvováním 

středního vzdělání žák získává předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, 

samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání 

a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. 

Inkluzivní vzdělávání 

Oblast vzdělávání jedinců se znevýhodněním prošla v České republice již velkou 

řadou změn. Jedním ze základních přístupů k jedincům se znevýhodněním se u nás 

začátkem 21. století stává inkluze a inkluzivní vzdělávání. Pojem inkluze znamená 

zahrnutí, tedy příslušnost k celku (Hájková, Strnadová 2010). Jedná se o dlouhodobý 

proces ve společnosti, kdy se objevuje snaha o začlenění jedinců se znevýhodněním do 

všech oblastí lidské společnosti bez ohledu na druh či stupeň postižení. Inkluzivní 

vzdělávání pak představuje o něco užší pojem, který se soustředí na samotný edukační 

proces. Iva Uzlová (Uzlová, 2010) uvádí, že pro inkluzivní vzdělávání je charakteristická 

snaha poskytnout všem dětem kvalitní vzdělání na co nejvyšší úrovni nezávisle na míře 

jejich schopností, nadání nebo znevýhodnění, a to ve školách hlavního vzdělávacího 

proudu. 

Speciální vzdělávání a jeho formy 

Speciální vzdělávání se zajišťuje u žáků, kde je na základě speciálně 

pedagogického či psychologického vyšetření zapotřebí speciálních vzdělávacích potřeb 
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(dále jen SVP). V České republice se může žák se SVP vzdělávat podle §16 vyhlášky č. 

27/2016 Sb. ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, které lze zřídit pro děti, žáky a 

studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými 

vadami řeči, závažnými specifickými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami 

chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Zařazení žáka do výše 

zmíněných forem vzdělávání lze na základě posouzení školského poradenského zařízení, 

žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka, a v souladu s jeho zájmem. 

 Dále mohou žáci se SVP využívat alternativní formu vzdělávání, jedná se o 

vzdělání v tzv. alternativní (nestandardní) škole. Průcha definuje alternativní školu jako 

„jakoukoli školu, která se svou pedagogickou a didaktickou specifičností odlišuje od 

běžných škol svého druhu“ (Průcha, 2012, s. 37). Mezi nejvíce známé patří např. 

Waldorfská škola, Montessori škola, Daltonská škola, Škola hrou, Zdravá škola atd. U nás 

je velice rozšířen systém tzv. Montessori škol. Jejich systém vzdělávání je založen na tom, 

že dítě má velkou schopnost soustředit se, pokud ho činnost dost upoutá, dále podporuje 

spontánní rozvoj, tvořivost a individualizaci činnosti. Úlohou učitele pak bývá připravit 

vhodné podmínky, nezasahovat do činnosti, pozorovat a vyhledávat účinnější konstelaci 

podmínek (Průcha, 2012). 

 

1.2 Systém poradenství v České republice 
Systém podpory pro žáky se SVP v České republice je tvořen třemi liniemi 

poradenských pracovišť. Přímo v prostředí školy jako součást jejích podpůrných 

poradenských služeb, tzv. školní poradenská pracoviště, nebo mimo školu, ale v resortu 

školství jako školská poradenská zařízení, anebo ve střediscích výchovné péče. 

Školní poradenská pracoviště 

Z hlediska zapojení odborníků do školního poradenského pracoviště se u nás 

ustálily dva modely – model základní a model rozšířený. Model základní je zajišťován 

výchovným poradcem a metodikem prevence. V modelu rozšířeném je možnost zapojení 

dalších odborníků, jako školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga 

(Kucharská, 2013). Od šedesátých let 20. století se objevuje pozice výchovného poradce, 

který se věnuje problematice kariérového poradenství, metodické, organizační a 
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diagnostické činnosti. Navíc může být i koordinátorem poskytování průběhu vzdělávání 

žáků se SVP. Na záměr školské politiky předcházet sociálně nežádoucím jevům vznikla 

pozice školního metodika prevence. Jeho činnost spočívá v tzv. primární prevenci sociálně 

patologických jevů, sledování výskytu těchto jevů na dané škole a přípravě preventivních 

programů. Školní psycholog se zaměřuje na vyhledávání a identifikaci žáků s výukovými a 

výchovnými obtížemi a napomáhá jejich eliminaci. Provádí také diagnostiku třídních 

skupin a pomocí včasné intervence zajišťuje zdravé klima školy. Posledním článkem ve 

školním poradenském pracovišti bývá speciální pedagog, který má ve své péči žáky se 

SVP a slouží jako prostředník mezi odborným pracovištěm (PPP, SPC) a kmenovou školou 

žáka. Pracuje s žáky se SVP a podílí se na vytváření jejich individuálního vzdělávacího 

plánu (srov. zákon 197/2016. Sb.; Kucharská, 2013). 

Školská poradenská zařízení 

Do školských poradenských zařízení spadají pedagogicko-psychologické poradny 

(PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC). Úkolem školských poradenských zařízení je 

podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. „zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a 

mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných podpůrných opatření a vyhodnocování 

poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům 

mimořádně nadaným.“ PPP je zařízení, které se podílí na vzdělávacím procesu dětí, žáků a 

studentů se SVP. Jejich činnost se uskutečňuje ambulantně v prostorách poradny a 

návštěvami pracovníků ve školách. Pomocí odborného týmu pracovníků (psycholog, 

speciální pedagog, sociální pracovník) zajišťuje komplexní podporu, která je směřována 

k žákům, rodičům i pedagogům dané školy. Speciálně pedagogická centra, která vznikla po 

roce 1990, zajišťují poradenskou činnost pro děti a mládež s určitým druhem postižení. 

Jejich náplň práce spočívá v systémové speciálněpedagogické, psychologické a 

psychoterapeutické práci. Nejčastější metody speciálněpedagogické praxe bývají 

reedukace, kompenzace a rehabilitace. 

 

1.3 Charakteristika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
S rozvojem inkluzivního vzdělávání a změny pohledu na osoby s postižením se ve 

světě i v České republice upravuje terminologie spadající do speciálněpedagogické oblasti. 
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Stále více se klade důraz na míru potřebné podpory a nikoliv na kategorii postižení. Ve 

školství se již neuplatňuje model tzv. kategorizace a lpění na přidělené diagnóze, ale 

přináší nový termín – speciální vzdělávací potřeby. Podle §16 Školského zákona ve znění 

novely zákona č. 82/2015 Sb. se dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími 

potřebami rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění 

nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 

podpůrných opatření. Tyto opatření vyplývají z jeho individuálních potřeb na základě jeho 

zdravotního stavu, odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek. 

Konkrétně sem můžou spadat žáci s tělesným, zrakovým či sluchový postižením, žáci 

s lehkým mentálním postižením, žáci s kombinovanými vadami nebo se zdravotním 

oslabením. Dále žáci s vadami řeči, specifickými poruchami učení, pozornosti a chování. 

Velmi specifickou skupinu tvoří žáci, jejichž mateřským jazykem není čeština. Tito žáci 

pocházejí také často z odlišných kulturních a životních podmínek. Poslední skupinu žáků 

se SVP podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. tvoří žáci nadaní a mimořádně nadaní, kterým má 

škola a školské zařízení vytvářet podmínky pro jejich další rozvoj, např. rozšíření výuky o 

některé předměty. 

1.3.1 Žáci se specifickými poruchami učení 

Nejpočetnější skupinu z žáků se zdravotním znevýhodněním tvoří žáci se 

specifickými poruchami učení (dále jen SPU). U takového žáka se projevují deficity 

v oblasti učení, motorických dovedností, matematických dovedností nebo jazykových 

dovedností včetně písemného projevu, nebo v oblasti sociálních dovedností. U žáků se 

SPU se mohou objevovat také další obtíže kromě obtíží v osvojování čtení, psaní a 

počítání. Může se zde jednat o tzv. kognitivní příčiny poruch. Průvodní obtíže zasahují do 

celé osobnosti jedince a mohou se různě kombinovat, proto žáci se SPU netvoří 

stejnorodou skupinou. Specifické poruchy učení lze rozdělit na dyslexii – porucha 

osvojování čtenářských dovedností, dysgrafii – porucha osvojování psaní, dysortografii – 

porucha osvojování pravopisu, dyskalkulii – porucha osvojování matematických 

dovedností. Tyto poruchy jsou doplněny o specificky české projevy, jimiž jsou dyspinxie – 

porucha kreslení, dysmúzie – porucha osvojování hudebních dovedností a dyspraxie – 

porucha osvojování, plánování a provádění volných pohybů, která je podle Mezinárodní 
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klasifikace nemocí vedena pod názvem specifická vývojová porucha motorické funkce 

(Bartoňová, 2012). 

Dyslexie 

Obecnými projevy dyslexie na základní škole jsou pomalý výkon, chybovost, 

přeskakování slov i řádků, záměna písmen a hlásek, problémy s vyjadřováním, potíže 

v oblasti gramatiky a učení se cizímu jazyku, atd. (Navrátilová, D. 2009). Důsledky 

dyslexie pak mohou být pocity napětí při výuce jazyka, snížení celkového školního 

výkonu, nízké sebehodnocení a ztráta motivace, porucha slovní paměti či porucha 

vizuálního vnímaní. 

Dysgrafie 

Jedná se o specifickou poruchu, kdy je zasažena oblast grafického projevu žáka. 

Žák má problémy v úpravě písemného projevu, osvojování jednotlivých písmen, 

napodobení tvaru, spojení hlásky s písmenem a řazení písmen. Je zde narušena i jemná 

motorika, hlavně grafomotorika a senzoricko-motorická koordinace. V praxi žák často 

nestačí průměrnému tempu spolužáků, více chybuje, nejčastěji při diktátech, nedokáže 

provést správný zápis čísel v matematice a má problémy při řešení slovních úloh. 

Dysgrafie může být někdy spojena i s dyspinxií (Bartoňová, 2012). 

Dysortografie 

Jedná se o specifickou poruchu pravopisu, která se velmi často vyskytuje spolu 

s dyslexií. Týká se tzv. specifických dysortografických jevů jako jsou vynechávky, záměny 

tvarově podobných písmen v textu, inverze, zkomoleniny, nesprávné umístění nebo 

vynechání označení délky samohlásek a chyby v měkčení. I přes správnou reedukaci 

potřebuje žák na správné napsání více času než ostatní žáci. Obtíže často zasahují i do 

výuky cizího jazyka (Bartoňová 2012). 

Dyskalkulie 

Specifickou poruchu matematických schopností lze rozdělit podle charakteru potíží 

na několik typů – praktognostická dyskalkulie, verbální dyskalkulie, lexická dyskalkulie, 

grafická dyskalkulie, operační dyskalkulie a ideognostická dyskalkulie. Obecnými 

školskými důsledky bývají potíže s aritmetickými výpočty, špatná úprava vedoucí k 
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častým chybám ve výpočtech, špatná prostorová a numerická představivost nebo orientace 

v čase. (Bartoňová, 2012). 

1.3.2 Žáci se syndromem ADD/ADHD 

Samostatně, ale často také společně s SPU či poruchami chování a komunikace, se 

vyskytují poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD = Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) nebo poruchy pozornosti bez hyperaktivity (ADD = Attention Deficit Disorder). 

„Syndrom ADHD je neurovývojová porucha projevující se symptomy poruch pozornosti, 

hyperaktivitou a impulzivitou.“ (Lechta, 2016, s. 378) Důležité je zmínit, že tyto projevy 

nejsou důsledkem senzorických či motorických postižení nebo závažných emočních 

problémů, a že ne každému dítěti, co je nesoustředěné a neposedné, můžeme přidělit 

diagnózu poruch pozornosti. Nutnou podmínkou je tedy odborná diagnostika příznaků, 

podpora dítěti a spolupráce s rodinou, školou, poradenskými institucemi a dalšími 

odborníky (neurologem, pediatrem, pedopsychiatrem). Součástí nápravně terapeutické 

péče bývá i užití medikamentů a farmakoterapie. Andreánska (in: Lechta, 2016) uvádí 

množství příznaků, které se objevují u dítěte s ADHD. Jmenuji některé z nich: 

1. Jedinec často nevěnuje plnou pozornost detailům nebo dělá chyby z nepozornosti. 

2. Často nedokáže udržet pozornost při plnění úkolů. 

3. Často se zdá, že neposlouchá, co se mu přímo říká. 

4. Snadno se dá vyrušit vnějšími podněty. 

5. Během denních aktivit je často zapomnětlivý (Lechta, 2016). 

Na druhou stranu je potřeba zmínit, v čem má žák s ADD/ADHD nejlepší 

výsledky. Je to ve stručnosti, různorodosti a struktuře. Žáci s poruchou pozornosti mají 

tendence ke kinestetickému učení – potřebují se dotknout, manipulovat s předmětem. 

Preferují spíše ústní zkoušení a při výuce ocení aktivní zapojení. Bývají méně zralí než 

ostatní vrstevníci, a tak potřebují více povzbudivou a kladnou zpětnou vazbu od učitele 

(Bartoňová, 2012). 

1.3.3 Žáci s mentálním postižením 

Mentální postižení (dále MP) je u jedince definováno snížením stupně 

intelektového vývoje, přestože byl jedinec výchovně stimulován. Míra inteligence se pak 

vyjadřuje inteligenčním kvocientem (dále jen IQ), který je pod hranicí 70 b. Podle 
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mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) se mentální retardace rozděluje do šesti stupňů 

– lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, 

hluboká mentální retardace, jiná mentální retardace, neurčená mentální retardace. 

V prostředí inkluzivních škol se nejčastěji setkáme s prvními dvěma stupni. Typické znaky 

žáků s mentálním postižením bývají preference podnětového stereotypu, obsahově i 

formálně odlišná řeč, omezená schopnost učit se, převažuje mechanické učení. Jsou také 

charakteristické zvýšená dráždivost a větší pohotovost k afektu, často se můžeme setkat 

s neporozuměním a neschopností vyjádřit své pocity. Nástup do základní školy je pro žáky 

s MP i jejich rodiče náročnou životní situací. Důležité jsou podpora od celé školy, zapojení 

všech, co se podílí na výchovně-vzdělávacím procesu žáka s MP, a pomoc v jeho adaptaci 

a přizpůsobování se prostředí třídy. „Cílem výchovy a vzdělávání žáků s lehkým MP 

v základní škole je rozvíjet individuální schopnosti a předpoklady žáků, aby si osvojili 

vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro svoji další profesní přípravu; aby si uměli 

vytvořit správné postoje a dobrý vztah k ostatním lidem, k sobě samým a k životnímu 

prostředí a byli připraveni na praktický život, mohli se přirozeně integrovat do společnosti 

a stali se její součástí“ (Hučík, 2016). 
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2 Asistent pedagoga a jeho postavení v edukaci 

2.1 Vymezení pojmu podpůrná opatření 
Podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 82/2015 se podpůrnými 

opatřeními rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídajících 

zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka 

nebo studenta.  Podpůrná opatření jsou dětem, žákům a studentům se SVP poskytována 

bezplatně školou a školským zařízením. Podle organizační, pedagogické a finanční 

náročnosti se podpůrná opatření (dále PO) člení do pěti stupňů. Začlenění do jednotlivých 

stupňů PO stanoví prováděcí právní předpis. První stupeň PO může uplatňovat škola i bez 

doporučení školského poradenského zařízení. Jedná se zejména o Plán pedagogické 

podpory (PLPP), který vytváří učitel žáka po konzultacích se školním poradenským 

pracovištěm či školským poradenským zařízením. Takovéto pedagogické působení by 

mělo trvat po dobu 3-6 měsíců, a pokud nedojde k nápravě výukových obtíží, je žák 

doporučen na komplexní vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (srov. vyhláška 

27/2016. Sb.; Bartoňová, 2012). 

 

Individuální vzdělávací plán 

Na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení a podle 

speciálních vzdělávacích potřeb žáka sestavuje škola individuální vzdělávací plán (dále 

IVP), který podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. spadá do podpůrných opatření druhého stupně. 

Pro schválení 2. až 5. stupně podpůrných opatření je potřeba doporučení školského 

poradenského zařízení a souhlasu zletilého žáka nebo jeho zákonného zástupce. Škola 

vyhotovuje IVP bez odkladu a nejpozději do jednoho měsíce ode dne obdržení doporučení. 

Školské poradenské zařízení poskytuje poradenskou podporu žákovi se SVP, jeho rodičům 

i škole, a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP. Vyhláška č. 27/2016 Sb. 

nám přináší rámcově závazný vzor pro vytvoření individuálního vzdělávacího plánu. 

V individuálním vzdělávacím plánu jsou uvedeny identifikační údaje o žákovi, škole a 

školském zařízení, a jednotlivé oblasti podpory, kterými jsou metody výuky, úprava 

obsahu a výstupů vzdělávání, organizace výuky, hodnocení, intervence školy a pomůcky. 

U metod výuky by nemělo jít jen o jejich výčet, ale také o způsob jejich realizace ve 
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výchovně-vzdělávacím procesu. Kromě běžných výukových metod, jako metody aktivního 

nebo kooperativního učení, využíváme další metody a principy s ohledem na potřeby 

konkrétního žáka, jsou jimi např. individuální přístup, metoda přiměřenosti, postupných 

kroků, metoda demonstrace, principy strukturalizace, vizualizace a motivace (Čadilová, 

Žampachová, 2006). 

Úpravy obsahu vzdělávání se promítají i do rozsahu učiva. Úpravy mohou 

zahrnovat jeden nebo více předmětů, případně mohou být zaměřeny pouze na jednu oblast 

učiva, např. úprava požadavků pro tvorbu a psaní slohových prací u žáků s vývojovými 

poruchami řeči. Rozsah učiva můžeme v důsledku dílčích deficitů buď zjednodušovat a 

více strukturovat, anebo obohacovat a rozšiřovat, tak se bude dít zejména u žáků nadaných 

a mimořádně nadaných. Co se týče úpravy výstupů ve vzdělávání u žáků, kteří nejsou 

schopni dosáhnout očekávaných výsledků podle rámcového vzdělávacího programu, 

volíme jejich úpravu tak, aby byla plně v souladu s maximálními možnostmi žáka se SVP. 

Úpravy výstupů jsou zařazeny v IVP až od 3. stupně podpory (Čadilová, Žampachová, 

2006). 

Organizace výuky je opatření, které napomáhá formám práce s žáky ve vyučovacím 

předmětu a přispívá ke vhodnému klimatu třídy či skupiny žáků. Nejvíce používanými 

organizačními opatřeními bývá např. úprava zasedacího pořádku, vytváření různých 

pracovních míst ve třídě i mimo ni, prostorová úprava výuky, snížený počet žáků ve třídě, 

zařazování relaxačních přestávek a organizace volného času ve školním prostředí 

(vyhláška č. 27/2016. Sb.). 

Důležitou součástí IVP je hodnocení žáka se SVP. Hodnocení je systematický 

pedagogický proces, který vede k objektivnímu posouzení dosažené úrovně vzdělávání 

žáka. Jeho základní funkcí je získání zpětné vazby o žákově aktuální úrovni vědomostí a 

dovedností, a zjištění, zda se nám zvolené metody a postupy práce osvědčily. Obecně 

můžeme rozlišit dva druhy hodnocení, a to sumativní neboli souhrnné a formativní neboli 

průběžné. Formativní hodnocení rozvíjí kompetenci k učení a sebehodnocení a posiluje 

motivaci k učení. Slouží i učiteli, který se může rozhodnout, zda bude pokračovat ve 

výkladu nové látky nebo zda bude s žáky aktuální učivo ještě opakovat (Felcmanová, 

Habrová, 2015). 
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Poslední oblast podpůrných opatření jsou pomůcky či učební materiály. „Úkolem 

pomůcky je zapojit, co nejvíce smyslových podnětů, které žákovi umožní zprostředkovat 

učivo takovým způsobem, který mu pomůže ho pochopit a v dostatečné míře si ho osvojit.“ 

(Čadilová, Žampachová, 2006, s. 13). Ve výuce pomůcky pomáhají prohlubovat a 

obohacovat osvojené učivo a budovat dovednosti využitelné v praktickém životě. 

2.2 Pozice asistenta pedagoga v procesu edukace 

Asistent pedagoga a jeho vymezení 

Asistent pedagoga je podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb. pedagogickým 

pracovníkem, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, kde se vzdělávají žáci 

se SVP, nebo ve škole zajišťující vzdělávání žáků se SVP. Asistent pedagoga, jehož přímá 

pedagogická činnost spočívá v pomocných výchovných pracích, pracuje zejména 

v zařízeních pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve 

školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a ve školském zařízení pro 

preventivně výchovnou péči. 

Ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. je definována podpora asistenta pedagoga. Podle ní 

asistent poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či 

žáků se SVP a pomáhá při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a 

aktivní zapojení žáka do všech činností dané školy. Funkci asistenta pedagoga zřizuje 

ředitel školy se souhlasem krajského úřadu na základě doporučení ze školského 

poradenského zařízení podle zákona č. 563/2004Sb., o změně některých zákonů. 

Doporučení školského poradenského zařízení obsahuje zdůvodnění potřeby zřízení 

asistenta pedagoga, navrhuje rozsah jeho činnosti (výše úvazku), obsah pracovní náplně a 

další poskytované podpůrné služby. Platově asistenta pedagoga řadíme do 4. – 8. platové 

třídy, a podle toho ředitel školy podá žádost u krajského úřadu o přidělení (navýšení) 

finančních prostředků.  

Odbornou kvalifikaci pro asistenta pedagoga stanovuje § 20 zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovních. Podle Uzlové (Uzlová, 2010) mají k této práci velmi 

dobré předpoklady vysokoškolští studenti nebo čerství absolventi, kteří jí ovšem vnímají 

jako výchozí bod k jejich další kariéře, proto z dlouhodobého hlediska nejsou pro žáka 

vhodnou asistencí. Např. žáci s poruchou autistického spektra špatně snášejí narušení jejich 
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zaběhnutého režimu, a tak častá změna osoby, která jim asistuje, představuje velkým 

problém pro žáka, asistenta i celkové prostředí třídy. 

Pozice asistenta pedagoga je v České republice vedena v katalogu prací od ledna 

2004. Za tu dobu už nastal velký pokrok v rozšíření povědomí o této práci a chápání jejího 

poslání, avšak stále přetrvávají některá klišé a nedorozumění s touto profesí spjaté (Uzlová, 

2010). Stále se má za to, že práce asistenta pedagoga je méně náročná z hlediska přípravy, 

času, odbornosti, vynaloženého úsilí i psychiky. Náplň práce asistenta pedagoga je však 

velmi rozmanitá a jednotlivé činnosti se musí měnit v závislosti na aktuálním stavu žáka se 

SVP. Asistent pedagoga pracuje pod metodickým vedením pedagoga – na ZŠ nejčastěji 

třídního učitele, tento faktor ho však neopravňuje k poklesu vlastní iniciativy, naopak 

odborné znalosti ze speciální pedagogiky, nové poznatky ze seminářů či vlastní zkušenosti 

z práce s dětmi se SVP jsou vítány a mohou posloužit ostatním pedagogickým 

pracovníkům v jejich další práci a osobnostně pracovním rozvoji. M. Teplá uvádí hlavní 

činnosti asistenta pedagoga, kterými jsou: 

1. individuální pomoc žákům při začleňování a přizpůsobení se školnímu prostředí 

2. individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky 

3. pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti 

4. pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky 

5. pomoc při vzájemné komunikaci žáka s žákem 

6. pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci 

7. taktní pomoc při vzájemném kontaktu s komunitou, ze které žák pochází (Teplá, 

2015). 

Dalšími činnostmi jsou prostudování dokumentace žáků se SVP, podíl na 

zpracování jejich dokumentace, podíl na formativním i sumativním hodnocení, podíl při 

spolupráci s odborníky ze školského poradenského zařízení, podíl na vytváření učebního 

materiálu pro výuku a vlastní aktivita v oblasti dalšího sebevzdělávání (Teplá, 2015). Pro 

správné fungování pozice asistenta pedagoga jsou kromě jeho kvalifikačních předpokladů 

nutné také osobnostní předpoklady. Ty zahrnují především charakteristiky jako 

komunikativnost, kreativitu, tvořivost, flexibilitu, schopnost týmové spolupráce, 

spolehlivost, trpělivost, laskavost a empatii. Důležitý je také důsledný a odpovědný přístup 

ke vzdělávání svěřených žáků a žáků obecně. Mělo by se tedy jednat o pozitivní, 
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vyrovnanou osobnost, která má dobrý vztah k dětem a motivaci k této pomáhající profesi. 

Důležitým faktorem u profese asistenta pedagoga je spolupráce s pedagogickými 

pracovníky, žákem a zákonnými zástupci.  

Jako mnoho prací má i profese asistenta pedagoga svá úskalí a rizika. Problémy 

mnohdy plynou ze samotného zavádění pozice asistenta pedagoga a jeho samotného 

výběru. Doporučuje se, aby ředitel školy vypsal standardní výběrové řízení, v němž se 

vybere nejvhodnější kandidát na tuto pozici. Při pohovoru by nás mimo jiné mělo zajímat, 

jakou má uchazeč motivaci k práci, jak si představuje svou spolupráci s učitelem a svoje 

místo v týmu pedagogických pracovníků. Jestli je ochotný učit se novým věcem, je 

schopný dobré komunikace s dětmi, a zda se ztotožňuje s myšlenkou inkluze (Uzlová, 

2010). 

Obecnými úskalími podle Teplé (Teplá, 2015), které vedou ke stigmatizaci a 

stagnaci žáka v edukačním procesu, jsou nadměrné využívání podpůrných asistenčních 

služeb, asistence v oddělené místnosti, absence metodické podpory od vedení školy a 

učitele a nejasně stanovená náplň práce, např. překrývání činností asistenta pedagoga a 

učitele. Veškerá rizika se dějí v různých vztazích – ve vztahu asistenta a svěřeného žáka, 

asistenta a učitele, asistenta a zákonných zástupců žáka nebo ve vztahu k ostatním žákům 

kmenové třídy. Zejména ve vztahu asistent a žák je pro maximální úspěch žáka potřeba 

vyhnout se některým chybám, jako např. absence jakékoliv citové vazby nebo naopak její 

přílišná míra, a držet se určitých pravidel. Horáčková uvádí několik pravidel, která 

poslouží dobrému vztahu mezi asistentem a žákem: 

 chovat se k žákům adekvátně jejich věku a vyspělosti 

 nepřebírat za žáka povinnosti a úkoly 

 vytvořit mezi sebou pocit bezpečí a vzájemné důvěry 

 volit vhodné metodické postupy dle aktuálního stavu žáka se SVP 

 zavést vhodné návyky k usnadnění orientace při učení 

 projevit zájem o mimoškolní aktivity žáka 

 pochválit a ocenit (konkrétně) žáka za snahu 

 zajímat se o komunikaci žáka v rodině a ve škole 

 nedávat žákovi příliš úkolů a informací najednou atd. (Horáčková, 2015). 
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2.3 Asistent pedagoga jako člen týmu 
Asistent pedagoga je důležitým členem pedagogického týmu. Spolu s učiteli, rodiči 

žáka, školním poradenským pracovištěm a školským poradenským zařízením tvoří důležitý 

základ pro vzdělávání žáka se SVP a pro status tzv. inkluzivní školy. Podstatným článkem 

v týmu je i ředitel školy, který odpovídá za průběh a kvalitu vzdělávání žáků, nese 

odpovědnost za sestavení individuálně vzdělávacího plánu a poskytuje metodické vedení 

ostatním pedagogickým pracovníkům včetně asistenta pedagoga. Pokud chceme vymezit 

spolupráci asistenta pedagoga vůči pedagogickým pracovníkům, bude se jednat zejména o 

velice úzkou spolupráci s třídním učitel, popřípadě dalšími učiteli učící žáka se SVP, o 

spolupráci s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, školním psychologem či se 

školským poradenským zařízením. Pro smysluplnou týmovou spolupráci vedoucí k využití 

potenciálu žáka je důležité také zapojení jeho zákonných zástupců. Právě asistent pedagoga 

slouží jako nejlepší prostředník mezi školou a rodiči žáka se SVP, proto jsou na něho 

kladeny vysoké nároky v oblasti komunikačních schopností a dovedností. Mnohdy se 

stává, že asistent pedagoga je více v kontaktu s rodiči žáka než třídní učitel a komunikace 

probíhá téměř každodenně. I přesto by si měl asistent pedagoga zachovat profesionální 

odstup a dodržovat společenská pravidla. 

Spolupráce s třídním učitelem 

Právě s třídním učitelem, v případě 2. stupně s učiteli odborných předmětů, má 

asistent pedagoga nejužší vztah. Podle vyhlášky č. 416/2017 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných je asistent pedagoga povinen řídit se 

pokyny učitele nebo vychovatele a zajišťovat tak individuální podporu žákům. I když je 

učitel asistentovi opozičně nadřazen, nezneužívá svého postavení, ale naopak se snaží o 

správné metodické vedení, spolupráci a komunikaci na rovnoprávné úrovni. Možnou 

překážkou, kterou je nutno potlačit hned na počátku, je pošetilý pocit učitele, že další 

osoba ve třídě je kontrolním prvkem jeho práce s žáky, tedy jakousi nežádoucí hospitací. 

Úkolem učitele je za pomoci asistenta organizovat výuku tak, aby začleněného žáka v co 

největší míře zapojil do práce celé třídy a asistentova individuální práce se žákem 

nepřevažovala nad společnou prací všech dětí (Uzlová, 2010). Asistent pedagoga i učitel 

by měli mít ve svém týdenním rozvrhu vyhrazen čas pro společné přípravy a konzultace, 
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aby následné zapojení asistenta ve výuce mohlo probíhat hladce a bez větších obtíží. Teplá 

(2015) přímo jmenuje několik činností, na nichž závisí dobrá týmová spolupráce asistenta 

a třídního učitele: 

1. vzájemné vymezení pracovních kompetencí 

2. informovanost o každodenním chodu výuky 

3. konzultace nad problémy žáků, jejich IVP, hodnocením, klasifikací, apod. 

4. režim dozorů nad žáky 

5. příprava pracovních materiálů, učebnic a učebních pomůcek k výuce 

6. podíl na administrativních činnostech 

7. účast na pedagogických radách, třídních schůzkách a dalších mimoškolních akcích 

(Teplá, 2015, s. 64). 

 

2.4 Metody formy práce asistenta pedagoga 
Práce asistenta pedagoga se řídí pokyny učitele a použitým metodám ve výuce musí 

předcházet společná konzultace. České školství používá ve valné většině tzv. tradiční 

výuku, kde hlavní metodou je metoda výkladu, která se objevuje ve spojení s jinými 

výukovými metodami (Zormanová, 2012). Nejčastější organizační formou tradiční výuky 

je frontální výuka, která je schopna studentům efektivně zprostředkovat logicky 

uspořádané a ucelené učivo. Oproti aktivizačním metodám je méně časově náročná, a je 

tak možno předat maximum informací v minimálním čase (Kotrba a Lacina, 2011). 

Výukové metody můžeme podle J. Maňáka podrobně rozdělit na klasické výukové 

metody, aktivizující výukové metody a komplexní výukové metody, přičemž pro tradiční 

vyučování jsou nejvíce typické metody klasické výukové, do nichž patří: 

 metody slovní (vyprávění, vysvětlování, přednáška, práce s textem, rozhovor) 

 metody názorně demonstrační (předvádění a pozorování, práce s obrazem, 

instruktáž) 

 metody dovednostně-praktické (napodobování, manipulování, vytváření 

dovedností, produkční metody) (Zormanová, 2012, s. 10). 

Tyto klasické výukové metody je dobré užívat v případě velmi abstraktního nebo 

intelektuálně náročného učiva, kdy se jedná o těžce pochopitelnou látku, která zahrnuje 
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znalosti širších souvislostí. Také je vhodné používat klasický výklad ve fázi shrnutí učiva 

po fázi probírání látky, která naopak vyžaduje zapojení aktivizačních metod. Do skupiny 

aktivizujících metod výuky řadí J. Maňák: 

 diskusní metody 

 metody heuristické, řešení problémů 

 metody situační 

 metody inscenační 

 didaktické hry 

Nejlepším způsobem výuky je ale tradiční vyučování doplněné vybranými 

aktivizačními metodami. „Je důležité si uvědomit, že aktivizační metody nemohou plně 

nahradit klasickou formu výuky, mohou ji pouze oživit, vylepšit a zatraktivnit“ (Kotrba a 

Lacina, 2011, s. 43). Tato forma vyučování se dobře osvědčila v inkluzivním vzdělávání, 

kde přináší větší efektivitu práce než převládající výuka frontální (Uzlová, 2010).  

Konkrétně sem můžeme zařadit např. metodu černé skříňky, metodu konfrontace, 

interakční hry, brainstorming a brainwriting, metodu cílených otázek, projektovou výuku 

atd. Tímto způsobem se žáci učí spolupráci s ostatními, rozvíjí komunikaci, sebeprezentaci 

a argumentaci, a také můžeme zaznamenat větší motivaci žáků k práci a zájem o danou 

problematiku (Kotrba a Lacina, 2011). 
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3 Asistent pedagoga v procesu inkluze na základní škole 

3.1 Stanovení výzkumného problému a výzkumných cílů 
Za posledních cca 15 let se setkáváme v oblasti školství s termínem inkluze. I 

přesto, že se nejedná o úplně nový pojem, mnoho lidí neví, co si pod ním má představit, 

nebo volí definice, které neodpovídají pravdě. Aby se předešlo dezinterpretaci ve 

společnosti, zejména mezi pedagogickými pracovníky, je zapotřebí veřejně dostupná 

informovanost. Avšak nejlepším základem pro správné pochopení procesu inkluze širší 

veřejností, je jeho správné uchopení v praxi. Jedním z inkluzivních postupů v edukaci je 

zavádění nové pracovní pozice – asistenta pedagoga. 

 

 Hlavním cílem bakalářské práce a výzkumného projektu je vymezit postavení 

asistenta pedagoga v běžné základní škole, a přitom se opřít o jejich zkušenosti z praxe.  

 

Dílčí cíle výzkumného šetření: 

1. Vymezit náplň práce asistentů pedagoga 

2. Zjistit, jak v praxi probíhá spolupráce s žákem, učitelem a rodiči žáka,  

3. Popsat a specifikovat, jaké je asistentovi poskytováno metodické vedení.  

 

Na základě výzkumného šetření jsme získali potřebné výsledky, které byly dále 

interpretovány a analyzovány. Dále byly popsány jednotlivé subkategorie a vše prokládáno 

výpověďmi informantů. Následně byly výsledky výzkumu shrnuty a prověřeno, zda praxe 

asistentů odpovídá teoretickým poznatkům o této profesi a zda je na základě zákona 

naplňována správně. 

 

3.2 Metodologie výzkumu, výzkumné otázky 
Nejvhodnějšími metodami použité pro obsáhnutí výzkumného problému a dosažení 

stanovených cílů se nám jeví kvalitativní výzkum pomocí strukturovaného sběru dat, který 

má formu záznamového archu s otevřenými i uzavřenými otázkami. Dále byla v průběhu 

výzkumného šetření přidána metoda pozorování. „Kvalitativní výzkum je proces hledání 
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porozumění založený na různých metodologických tradicích daného zkoumání sociálního 

nebo lidského problému.“ (Hendl, 2005, s. 50) Samotným výzkumem v terénu předcházelo 

prostudování odborné literatury a příslušné legislativy, které posloužilo správnému 

formulování otázek k dosažení předem definovaných cílů. Zvolené metody pro výzkumné 

šetření si kladly za cíl přiblížit práci asistentů pedagoga a podat celkový obraz o jejich 

působení na škole.  

 

Hlavní výzkumná otázka: Odpovídá praktické působení asistenta pedagoga v inkluzivním 

prostředí základní školy teoretickému zakotvení v legislativě? 

 

Vedlejší výzkumné otázky: 

VO 1: Jak je realizována spolupráce asistenta s učitelem? 

VO 2: Jak asistenti hodnotí svůj přínos pro vzdělávání žáků se SVP? 

VO 3: Jaké faktory přispívají ke správnému naplňování pozice asistenta pedagoga? 

 

Pro lepší postihnutí dané problematiky a zjištění stanovených cílů byly otázky 

podávané asistentům rozděleny do tří hlavních oblastí: spolupráce a metodické vedení, 

práce s žákem, sebehodnocení asistenta a jeho přístup k inkluzi.  

Metoda pozorování a kladení otevřených i uzavřených otázek s možností výběru 

nám zajistily hlubší pohled do výzkumné oblasti a celkové osobnosti dotazovaných 

asistentů pedagoga. Otázky v semistrukturovaném rozhovoru zaznamenaného do 

záznamového archu byly voleny tak, aby odpovídaly stanoveným cílům a mohlo dojít 

k jejich naplnění. 

 

Charakteristika informantů  

Kvalitativní výzkum zahrnoval techniku semistrukturovaného rozhovoru, 

kterého se účastnilo sedm asistentů ze dvou základních škol spadajících pod okres Louny. 

Všichni dotazovaní pracují jako asistent pedagoga ve třídě, kde se vzdělává žák či žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Asistenti měli na vypracování záznamového archu 

téměř 14 dní, a měli tak dostatek času na promyšlení zkoumaných okruhů výzkumného 
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šetření a jejich porovnání se svou praxí. Pro lepší přehlednost bylo výzkumné šetření 

rozděleno do tří kategorií, jež byly dále členěny na subkategorie. 

V tabulce níže jsou zpracovány základní údaje o všech informantech. Z tabulky 

vyplývá, že velkou převahu v této profesi mají ženy. Věkově tu jsou zastoupeni asistenti od 

20 let až po cca 50 let věku a všichni informanti mají střední vzdělání. Průměrně pracují 

asistenti 26,5 hodiny za týden a celková doba, kdy pracovali jako asistenti pedagoga, se 

pohybuje od 3 měsíců až po 3 roky. Smlouvu má celý výzkumný vzorek na dobu určitou. 

 
Tabulka: Základní údaje o výzkumném vzorku 

 Pohlaví Věk Vzdělání 

Doba 

pracovního 

poměru 

Celková doba práce jako 

asistent pedagoga (měsíce) 

Výše 

úvazku 

(hod/týdně) 

 

Asistent 1   

AA/ 
Žena 47 střední na určitou 6 20 A/1 

Asistent 2 žena 35 střední na určitou 30 30 A/2 

Asistent 3 žena 41 střední na určitou 3 25,5 A/3 

Asistent 4 žena 35 střední na určitou 16 30 A/4 

Asistent 5 žena 29 střední na určitou 36 30 A/5 

Asistent 6 žena 21 střední na určitou 12 20 A/6 

Asistent 7 muž 51 střední na určitou 30 30 A/7 

Zdroj: vlastní 

 

3.3 Interpretace výzkumného šetření 
Výzkumné šetření bylo zpracováno pomocí rozhovoru, který jsme zpracovali jako 

záznamový arch. Otázky rozhovoru byly směřovány do několika oblastí. Na základě 

zpracování dat jsme vymezili základní kategorie a subkategorie, které jsme specifikovali a 

využili pro závěry našeho výzkumného šetření. 

Základní kategorie: 

A. Spolupráce a metodické vedení.  

Subkategorie: Já a ředitel školy. Komunikace. Spolupráce. Metodické vedení. 

B. Práce s žákem. 

Subkategorie Moje pedagogická činnost. Asistence u žáka. Školní výkon žáka. 
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C. Sebehodnocení asistenta a jeho přístup k inkluzi.  

Subkategorie: Náplň práce. Potřebné vlastnosti. Osobní sebereflexe. Inkluze a 

možné překážky. 

 

A. Kategorie: Spolupráce a metodické vedení 

Subkategorie: Já a ředitel školy 

Zavádět pozici asistenta pedagoga a vybírat vhodné kandidáty zajišťuje právě 

vedení školy. Na řediteli je ta zodpovědnost vybrat z uchazečů vhodného budoucího 

asistenta, který bude kompetentní k této profesi. „Při výběru pracovníka, který bude 

vykonávat funkci asistenta pedagoga, vychází ředitel ze speciálních vzdělávacích potřeb 

žáků stanovených školským poradenským zařízením.“ (Teplá, 2015, s. 29) Za účelné se 

považuje přibrat k výběrovému řízení také třídního učitele, který může přispět svými 

postřehy z pohovoru k výběru asistenta schopného dobré spolupráce, jak s pedagogickými 

pracovníky, tak s rodiči žáka. Při výzkumném šetření bylo zjištěno, že ředitelé škol 

využívají i možnost přijmout na pozici asistenta pedagoga stávající zaměstnance školy, 

zejména vychovatele školní družiny a školního klubu.  

Po výběru asistenta pedagoga zajistí ředitel pracovní smlouvu, kde stanoví dobu 

pracovního poměru, rozsah přímé a nepřímé pedagogické činnosti a samostatně vyhotoví 

náplň práce podle platového zařazení, vycházející z odborné kvalifikace pracovníka a z 

IVP daného žáka. Při nástupu do práce by měl ředitel školy umožnit asistentovi nahlédnout 

a důkladně pročíst osobní dokumentaci vztahující se k žákovi/žákům se SVP. Tento aspekt 

zjišťoval i náš rozhovor, kdy pět ze sedmi informantů bylo seznámeno s veškerou 

dokumentací žáka a ve všech těchto případech jím byl Individuální vzdělávací plán. Kromě 

jednoho informanta byli všichni seznámeni s Plánem pedagogické podpory, tři informanti 

zaškrtli možnost „Zpráva z vyšetření od PPP“ a dva asistenti mohli prostudovat i osobní a 

rodinnou anamnézu. Jeden asistent navíc dodal, že seznámení s dokumentací proběhlo až 

na základě vlastní iniciativy. Úkolem ředitele bývá také představit asistenta pedagoga 

ostatním pedagogickým pracovníkům. V našem výzkumném šetření bylo tak učiněno ve 

valné většině, u šesti informantů. 
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Subkategorie: Komunikace 

Komunikace asistenta pedagoga se uskutečňuje v několika variantách, nejčastěji 

s třídním učitelem, dále s rodiči žáka, s žákem samotným a mnohdy i s výchovným 

poradcem. Výzkumné šetření se zaměřilo převážně na komunikaci asistenta pedagoga se 

zákonnými zástupci žáka a s třídním učitelem. Podmínkou komunikace s rodiči je jejich 

předešlé seznámení. Na otázku Byl/a jste seznámen/a s rodiči žáka uvedlo pět informantů, 

že ano. Informant A/3, který uvedl, že nebyl seznámen s rodiči žáka, odůvodnil svou 

odpověď slovy: „zatím ne, jsem zde krátce“. Další otázka zjišťovala, jaké formy 

komunikace probíhají mezi asistentem a rodičem žáka. Byly nabídnuty možnosti písemná 

komunikace, individuální schůzky, skrze třídního učitele, telefonicky, třídní schůzky, při 

předávání žáka rodičům a jiné. Za písemnou komunikaci považujeme zápisy do notýsku, 

žákovské knížky nebo prostřednictvím e-mailu. Informanti nejčastěji volili možnost třídní 

schůzky, odpovědělo tak šest asistentů. Na stejném místě s pěti odpověďmi byly písemná 

komunikace a skrze třídního učitele. Telefonická komunikace probíhá u třech asistentů a u 

dvou ústní forma skrze předávání žáka před nebo po vyučování. Jen A/2 komunikuje se 

zákonnými zástupci na základě sjednání individuální schůzky, která ovšem představuje 

nejlepší způsob konzultace díky osobní interakci a dostatku času na diskusi a vzájemné 

porozumění. 

Asistent pedagoga pracuje s žáky se SVP, kteří mají často obtíže a problémy 

nejrůznějšího druhu. Ne vždy si s těmito problémy ví asistent rady a potřebuje problém 

žáka zkonzultovat např. s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence a 

dalšími. V záznamovém archu byla proto otázka zaměřená na ne/dostatek prostoru 

věnovaný konzultacím o problémech žáka. Z odpovědí vyplynula velice uspokojivá 

skutečnost, že tato podpora je při potřebě všem dotazovaným asistentům poskytována. 

V komunikaci s třídním učitelem, výchovným poradcem, zákonným zástupcem, či 

žákem se mohou objevit jisté nedostatky: 

„Nedostatečná spolupráce s rodičem, jeví malý proaktivní zájem o připravenost 

žáka k vyučování (pomůcky, domácí úkoly) a školní výsledky“ (A/7). 

V tom lepším případě probíhá jakákoliv komunikace hladce a bez vážnějších 

problémů, jako u našich šesti informantů: 

„Ne. Vše dobře funguje“ (A/2). 
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„Neshledávám, v případě potřeby mohu požádat o jakoukoliv formu konzultace, 

komunikace dosud funguje na velmi dobré úrovni spolupráce“ (A/1). 

„Žádné nedostatky“ (A/6). 

Subkategorie: Spolupráce 

Spolupráce asistenta pedagoga se začleněným žákem, s rodiči žáka a v rámci 

pedagogického týmu je důležitým nástrojem pro vytváření inkluzivního prostředí 

prospěšné pro vzdělávání všech žáků školy. Stejně jako u kategorie „Komunikace“ je i zde 

zaměřen výzkum na spolupráci mezi asistentem pedagoga a třídním učitelem. Z forem 

práce byly v nabídce pravidelné konzultace, nepravidelné konzultace dle potřeby, 

neverbální komunikace během vyučovací hodiny, společná příprava hodiny dle potřeby a 

jiné. Nejvíce informantů, celkem pět, uvádělo nepravidelné konzultace dle potřeby a 

společnou přípravu vyučovací hodiny dle potřeby. Tři informanti uvedli, že využívají 

neverbální komunikace během vyučovací hodiny. Pravidelné konzultace s třídním učitelem 

uskutečňují pouze dva asistenti. Na základě spolupráce probíhá poté organizace vyučovací 

hodiny. Pět asistentů uvedlo, že část hodiny pracují s žákem a poté se věnují ostatním 

dětem. Čtyři asistenti si vybrali i možnost střídavá práce asistenta, v případě potřeby 

pracují s žákem a jinak s třídou. Dva asistenti také pracují přímo s žákem v lavici. 

Potvrzením správného chápání procesu inkluze bylo, že ani žádný z asistentů nezaškrtl 

možnost: asistent pracuje s žákem mimo třídu v oddělené místnosti. Poslední otázka 

z kategorie spolupráce se týkala spolupráce mezi asistentem a žákem. Tázali jsme se 

informantů, jak by ohodnotili spolupráci mezi nimi a žákem se SVP na škále od velmi 

dobrá, přes dobrá, uspokojující, až po špatná. Tři asistenti hodnotí vzájemnou práci mezi 

nimi a žákem možností velmi dobrá a další tři asistenti možností dobrá. Pouze A/5 si 

vybral možnost uspokojující a nikdo z dotazovaných nezaškrtl špatná. Z těchto odpovědí je 

patrné, že asistent pedagoga si tzv. sedl se svěřeným žákem, což nám vytváří příznivé 

podmínky pro správné fungování výchovně-vzdělávacího procesu. 

Subkategorie: Metodické vedení 

Metodické vedení je důležitou součástí, jak začínajícího asistenta pedagoga, tak 

asistenta, který má na starost nového žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Může 

být poskytováno od ředitele, např. v rámci celoživotního vzdělávání nabídne asistentovi 
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odborné semináře nebo kurzy; od výchovného poradce, školského poradenského zařízení, 

třídního učitele a dalších. „Odborná metodická podpora přispívá k zlepšení kvality práce 

asistenta pedagoga, upevňuje v něm profesní jistotu a zabraňuje syndromu vyhoření.“ 

(Teplá, 2015, s. 62) Je dobré, aby nově nastupující asistent měl především oporu a vedení 

v třídním učiteli, se kterým přichází dennodenně do kontaktu. Neuškodí ani samostudium a 

další osobní vzdělávání asistenta pedagoga z jeho vlastní vůle. V rozhovoru byly 

stanoveny některé druhy metodického vedení, které by měly být obecně poskytovány 

asistentovi pedagoga po celou dobu jeho práce. Informanti si mohli vybrat z variant: 

společné pedagogické porady, možnost dalšího vzdělávání (semináře, školení, …), pokyny 

od třídního učitele, konzultace s výchovným poradcem a jiné. Potěšující bylo, že všech 

sedm informantů uvedlo, že jsou vedeni pomocí pokynů učitele. Všichni asistenti se také 

účastní společných pedagogických porad. Další vzdělávání ve smyslu různých kurzů a 

školení bylo umožněno jenom čtyřem asistentům a konzultací s výchovným poradcem se 

účastnili tři asistenti. S podporou profesního růstu je spjat termín supervize, který se 

osvědčil převážně v sociálních službách. I v případě profese asistenta pedagoga je dobrým 

nástrojem pro vlastní sebereflexi, nový pohled na danou problematiku s odstupem času, a 

to vše zastřešeno odborným dohledem. 

 

B. Kategorie: Práce s žákem 

Subkategorie: Moje pedagogická činnost 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, asistent pedagoga je pedagogickým 

pracovníkem, a tudíž vykonává přímou i nepřímou pedagogickou činnost, vždy ale dle 

pokynů konkrétního pedagoga. Rozsah přímé a nepřímé pedagogické činnosti stanoví 

ředitel školy podle míry podpory a vzhledem k speciálním vzdělávacím potřebám žáka. 

Podíl přímé pedagogické činnosti z celého úvazku je obecně vyšší než podíl nepřímé 

pedagogické činnosti. Větší počet hodin nepřímé pedagogické činnosti mají především 

asistenti, u kterých je potřeba odborné přípravy na vyučování a dalších souvisejících 

činností. Výzkumné šetření ukázalo, že tři asistenti mají 27 hodin přímé a 3 hodiny 

nepřímé pedagogické činnosti. A/7 měl stanoveno 26 hodin přímé činnosti a 4 hodiny 

nepřímé činnosti. A/1 pracuje 18 hodin přímou pedagogickou činností a 2 hodiny 
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nepřímou, A/3 má dáno 23 hodin přímé a 2,5 hodiny nepřímé pedagogické činnosti a A/6 

se k této otázce nevyjádřil. 

Konkrétní pedagogické činnosti jsou odlišeny podle zařazení do platové třídy, která 

může nabývat stupně 4.-9. Ve výzkumu jsme se zaměřili na přímou pedagogickou činnost, 

kde se informanti mohli rozepsat: 

„Podpora žáka při vzdělávání, podpora při komunikaci se spolužáky“ (A/3). 

„Zprostředkování učební látky, přechody v činnosti, zajištění zápisů, podpora 

v začlenění do kolektivu a komunikace se spolužáky, chápání verbálních činností, 

kompetence (nastavení) s pedagogem, rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy, dohled při 

přestávkách a přesunech“ (A/7). 

„Pomoc při výuce tím, že nasměřuji, navedu, popřípadě upozorním na gramatické a 

početní chyby, dohlíží na přípravu před hodinou, připomínám a motivuji, žáka vedu 

především k samostatnosti, zodpovědnosti, kontroluji pomůcky a celkovou spolupráci 

s rodičem žáka, sleduji chování a posun v učení“ (A/1). 

„Pomoc s přípravou na následující hodinu, příprava metodických pomůcek, navést 

žáka do tříd určené ke každé hodině, začlenit do kolektivu žáka s individuálními potřebami, 

upozornit ostatní žáky pro potřeby a přípravy na hodinu, upevňovat vztahy žáků“ (A/5). 

„Práce s žákem, dohlížení na zápisky, ujištění se, že žák rozumí zadanému úkolu, 

dohled, aby se žák přesunul do správné třídy. Zapisuji Dú, různé důležité poznámky, zápisy 

písemek“ (A/2). 

Činnosti asistenta pedagoga zahrnují opravdu širokou škálu úkolů, proto 

v rozhovoru byla položena otázka: Jaké činnosti se vám zdají ve vaší profesi nejdůležitější? 

„Pomoc v hodině (početní operace, pravopis, dovysvětlení, zopakování úkolu), 

pomoc při přípravě na hodiny, motivace k pozornosti, k zapojení do hodiny, pomoc při 

zápisu do notýsku a ŽK, připomínání úkolů a povinností“ (A/1). 

„Důvěra žáka v asistenta. Vybudovat si vztah, aby věděl, že má ve škole povinnosti, 

které musí udělat. Pro rodiče je velice důležité, že je informuji o ději ve škole, o písemkách, 

Dú, … Práce mě baví!“ (A/2) 

„Vysvětlování, procvičování, dohled, komunikace a konzultace s učiteli“ (A/3). 

„Mít tu práci rád“ (A/4). 
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„Mít správné pomůcky, motivovat, chválit, pomoc s přípravami na hodinu. Aby 

všude dokázal být včas, komunikovat s rodiči, sledovat situace v celém kolektivu“ (A/5). 

„Zapisování domácích prací, úkolů, akcí ve škole. Přípravy na další hodiny. Lepší 

přístup k učení. Soustředěnost“ (AP/6). 

Informant A/7 uvedl také, jaké činnosti jsou nejdůležitější směrem k žákovi, a 

zvlášť směrem k učiteli: 

„Žák: sociální začlenění do kolektivu, zprostředkování (porozumění) látce, 

asistence při přípravě na vyučování (pomůcky), podpora samostatnosti a aktivizace 

pozornosti. Učitel: výpomoc s administrativní zátěží“ (A/7). 

Subkategorie: asistence u žáka 

Již byly zmíněny činnosti, které spadají do práce asistenta pedagoga. Pedagogické 

působení se nemusí odehrávat pouze v době vyučovací hodiny. V záznamovém archu byly 

v nabídce zahrnuty možnosti v době vyučování, o přestávky a ve školní jídelně, 

v mimoškolních aktivitách, v družině, v dětském klubu. Všichni asistenti odpověděli, že 

žákovi asistují v době vyučování, a pět asistentů i o přestávky nebo ve školní jídelně. 

Pouze A/1  uvedl asistenci při mimoškolních aktivitách. 

Při podpoře ve vzdělávání žáka se SVP uplatňuje každý asistent metodické postupy. 

„Při plánování vzdělávacích strategií a přístupů vychází učitel ze znalostí vývojových 

zvláštností žáka a respektuje jeho individualitu,“ (Bartoňová, 2013, s. 119) stejně tak i 

asistent pedagoga volí postupy práce podle aktuálních potřeb svěřeného žáka a napomáhá 

rozvíjet jeho potenciál ve vzdělávání. Informanti si ve výzkumném šetření mohli vybrat 

z pěti nabízených možností: motivace, zaměření pozornosti, střídání činností, relaxace a 

prostor pro komunikaci. Motivace je pro učení velice důležitým faktorem, při jejím 

správném fungování se z žákovy povinnosti „učit se“ stává zájem o probírané učivo. 

Zaměření pozornosti je přístup, který vychází z fixace pozornosti pomocí eliminace 

rušivých elementů, a především asistent pedagoga by tento postup měl mít osvojen 

(Bartoňová, 2013). Kvůli snadné unavitelnosti dětí např. s poruchami učení, poruchami 

pozornosti, lehkým mentálním postižením apod. se doporučuje zařazovat do vyučování 

místo pro relaxaci a vymezit v kmenové třídě prostor pro odpočinek a uvolnění, tento 

systém využívá např. Snoezelen terapie. Asistentům z výzkumného šetření se nejlépe 
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osvědčila motivace, uvedlo tak šest asistentů, dále zaměření pozornosti a střídání činností, 

které používá pět asistentů. Dva asistenti zařazují do svých metodických přístupů relaxaci 

a prostor pro komunikaci. A/1 navíc do položky „jiné“ uvedl, že dobře na žáka funguje 

ústní i písemná pochvala. 

Dalším zkoumaným aspektem u práce asistenta pedagoga byl jeho vzájemný vztah 

s žákem. Na otázku „Jak vnímáte váš vztah s žákem?“ si vybrali všichni asistenti první 

variantu: pozitivně. Tento aspekt je pro nás uspokojivým zjištěním, jelikož vřelý vztah 

asistenta s žákem je hlavním kritériem pro jejich spolupráci. Pro asistenta je mnohem těžší 

než pro učitele vymezit přesné hranice ve vztahu s žákem tak, aby neztratil autoritu, ale 

zároveň v žákovi nevyvolával nedůvěru a strach se zeptat na nejasnosti v učivu. 

Subkategorie: Školní výkon žáka 

Předpokládá se, že zavedením pozice asistenta pedagoga u žáka se SVP se bude 

jeho školní úspěšnost zvyšovat. Žák, který předtím selhával v učení, socializaci, 

komunikaci apod., má s vhodnou podporou asistenta nejlepší potenciál dosahovat téměř 

stejných až stejných výsledků jako ostatní žáci třídy. Proto jsme se informantů v rozhovoru 

tázali, zda došlo k jakémukoliv zlepšení, v čem zlepšení spočívá, zda stav žáka zůstává 

stejný, anebo nastalo zhoršení stavu. Kromě A/4, který uvedl, že žák zůstává stále na stejné 

úrovni, odpovídali asistenti kladně a rozepisovali, v čem shledávají žákův pokrok. 

„Přípravy na hodinu, lépe chápe učivo a předem ví, co bude dělat. Radost z každé 

pochvaly“ (A/5). 

„Spolupracuje, snaží se, komunikuje“ (A/3). 

„Začlenění do kolektivu, mírné zlepšení v samostatnosti (sebeobsluha, pracovní 

činnosti), částečně ve školním prospěchu“ (A/7). 

„Lepší přístup k výuce, lepší připravenost, soustředění, lepší kolektiv, více aktivit, 

více komunikace se třídou“ (A/6). 

„Ano, velký. Žák je schopný samostatně pracovat, nehádá se s vyučujícími. 

Neztrácí se po škole a o něco více se začlenil do kolektivu“ (A/2). 

„Vylepšení známek o 1 až 2 stupně“ (A/1). 

Avšak žádný asistent pedagoga není všemocný. Žák se SVP potřebuje dostatek času 

na zlepšení svého výkonu a mnohdy není ani v jeho kompetencích některé nedostatky 
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odstranit. Ve výzkumném šetření jsme se zaměřili i na tuto problematiku a tázali se 

informantů, kde žák stále selhává i přes jejich asistenci. 

„Jen malé zlepšení v úpravě písma a nedostatečná domácí příprava“ (A/1). 

„Neselhává! Občas je více unavený, ale vždy udělá zadaný úkol, přestože mu to 

trvá dlouho“ (AP/2). 

„Je líný – je to v povaze“ (A/4). 

„Logické uvažování, hledání souvislostí, porozumění textu – vyšší rozsah 

omezení“ (A/7). 

„Nespolupráce ze strany rodičů, neprobíhá domácí příprava, neplní domácí 

úkoly“ (A/3). 

„Pomalejší výstup, delší rozhodování, pomalejší přístup k výuce“ (A/6). 

„V chování k žákům a často nerespektuje spolužáky ani učitele. Ve třídě je mnoho 

rušivých podnětů a je obtížné udržet soustředivost. Slabá domácí výchova (rodiče často 

neví, co mají dělat nebo nemají dostatek času). Špatné chování, často jen na sebe před 

žáky upozorňuje a žáci ho radši ignorují nebo si to nechají líbit a žák s poruchou si myslí, 

že je vše normální“ (A/5). 

 

C. Kategorie: Sebehodnocení asistenta a jeho přístup k inkluzi 

Subkategorie: Náplň práce 

Již jsme zmiňovali, kdo a jak určuje náplň práce asistenta pedagoga. Po 

informantech se požadovalo stručně charakterizovat, jak v praxi vypadá jejich náplň práce 

a vystihnout, jaké jsou hlavní činnosti z mnohdy obsáhlého výčtu v příloze „Pracovní 

náplň“ příslušné pracovní smlouvy. 

„Pedagogická asistence při výchově a vzdělávací činnosti žáka, spolupráce 

s pedagogy, individuální práce s dětmi a žáky, pomoc při přípravě na vyučování, 

organizace činnosti podle pokynů vyučujícího, účast na pedagogických poradách a dalších 

akcích školy“ (A/1). 

„Pomoci žákům s IVP, a  jiným znevýhodněním. Být nápomocen pedagogům (A/5). 

„Podpora žáka při vzdělávání, podpora žáka při komunikaci se spolužáky, 

konzultace s učitelem“ (A/3). 
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„Zápis do třídní knihy, pořádek ve třídě, na lavicích, rozdělení služby, tabule, 

květiny, rozdávání sešitů, pomůcek, zápis dnešního datumu, pomáhání s přípravou na 

výuku, kontrola domácích prací, kontrola a zápis nepřipravenosti“ (A/6). 

„Pomáhám žákovi se školními věcmi. Kontroluji zápisky. Pokud chybí, vše fotím 

nebo dopisuji. Snažím se, aby lépe zapadal do kolektivu“ (A/2). 

A/7 odkazuje na odpovědi u otázky „Jaké činnosti spadají do vaší přímé 

pedagogické činnosti“ a dodává „podpora pedagoga, administrativní činnosti, aktivizace 

žáků, výpomoc při organizaci výuky, komunikace se zákonnými zástupci“. 

Pro představu uvádíme konkrétní pracovní náplň jednoho z dotazovaných asistentů. 

Jedná se o přepis, ve kterém pro ochranu osobních údajů zůstanou některé položky 

nevyplněny: 

 

Pracovní náplň 
Útvar  
Druh práce Asistent pedagoga 
Jméno  
Platová třída 8. 
Položka katalogu 

prací 

2.16.5. 
 

8. platová třída 

Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo 

vychovatele zaměřená na speciální vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby dítěte, 

žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů. 

 

- pedagogická asistence při výchovné a vzdělávací činnosti žáků, spolupráce s pedagogy, 

individuální práce s dětmi a žáky 

- pomoc žákům a jejich rodičům při aklimatizaci na školní prostředí, 

- zapojení kulturně specifického prostředí žáků do vzdělávacího procesu ve škole, 

- pomoc žáků při přípravě na vyučování, 

- spolupráce s učitelem při komunikaci s rodiči žáků a s komunitou v místě školy, 

- řídí se pracovním řádem pro pedagogické pracovníky, pracovní náplní, směrnicemi školy 

a pokyny nadřízených 

- organizuje činnost žáků podle pokynů vyučujícího, 



 

35 
 

- sleduje prospěch a chování svěřených žáků, spolupracuje v tomto směru s pedagogy, 

- vede předepsanou dokumentaci a administrativu spojenou s evidencí pedagogické 

činnosti a výsledků dětí a žáků 

- zpracování plánů a programů výchovné činnosti, 

- pečuje o inventář školy, 

- vykonává dohled nad žáky, 

- zajišťuje bezpečnost žáků při všech činnostech organizovaných školou, 

- navrhuje výchovná opatření 

- podílí se na organizaci hovorových hodin pro rodiče svých žáků, 

- spolupracuje s rodiči, ostatními vychovatelkami, třídními učitelkami, 

- zúčastňuje se pedagogických rad, metodických sdružení školní družiny a dalších akcí a 

porad 

- systematická asistence pedagogovi při výchovné práci v oblasti společenského chování, 

základních pracovních, hygienických a jiných návyků: 

o výchovnou činností prohlubuje u žáků pracovní, hygienické a komunikační 

dovednosti a návyky 

o záměrně procvičuje společenské chování dětí 

o dbá na dodržování zásad osobní hygieny, v případě potřeby zajistí umytí 

znečistěných dětí 

o denně procvičuje a upevňuje prvky sebeobsluhy, vede žáky k samostatnosti 

o asistuje při stolování 

o sleduje vzhled ošacení a obuvi dětí, podává podnět k řešení pedagogům 

o pomáhá dětem při úklidu a třídění školních pomůcek, potřeb i hraček 

o dohlíží na pořádek a estetičnost ve svěřených místnostech 

o dbá pokynů řídícího pedagoga, spolupracuje s ním, plní výchovně vzdělávací 

úkoly 

o individuálně pracuje s žáky 

- v péči o děti se zaměřuje na: 

o speciálně pedagogické metody výuky čtení, psaní a počítání 

o podporu smyslového vnímání, pozornosti, koordinace, myšlenkových operací, 

způsobů chování v rámci multisenzoriální výchovy 
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o trénink úpravy chování 

o aktivizace izolovaných schopností 

o rozvoj grafomotoriky 

o speciální logopedické činnosti 

o alternativní komunikační programy 

o výuku prostorové orientace 

o výuku znakové řeči 

o psychoterapeutická sezení. 

 

Asistent pedagoga v souladu s pokyny vyučujícího zajišťuje výchovně vzdělávací činnost 

v běžné hodině, poskytuje žákovi podporu o přestávkách a v rámci veškerých 

volnočasových aktivit organizovaných školou jej doprovází, s pomocí speciálního 

pedagoga se pokouší o přiměřenou reedukaci a kompenzaci obtíží, vyplývajících 

z individuálního zdravotního znevýhodnění, podílí se na přípravě veškerých materiálů a 

pomůcek k edukační činnosti pedagoga a asistuje při dalších činnostech podle konkrétních 

potřeb žáka. 

Mezi konkrétní činnosti asistenta pedagoga mj. patří asistence při přípravě a úklidu 

pomůcek na vyučování, zápisu textu, opakování a prohlubování učiva, práci, která 

vyžaduje větší koncentraci pozornosti a grafomotorickou přesnost, přípravě a manipulaci 

s většími předměty a pomůckami, vysvětlování principů práce s kompenzačními 

pomůckami, dodržování pravidel bezpečnosti, výletech, exkurzích a školách v přírodě. 

 

Týdenní pracovní doba 20 hodin je rozdělena na 18 hodin přímě a 2 hodiny nepřímé 

činnosti. 

 

Datum ředitel školy zaměstnanec 
   
 

 

 

……………………………………… 

razítko, podpis 
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Subkategorie: Potřebné vlastnosti 

Profese asistenta pedagoga vyžaduje určité kvalifikační předpoklady stanoveny 

v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Podle obecného úsudku můžeme 

vymezit další tzv. osobnostní předpoklady pro práci asistenta pedagoga. Teplá (Teplá, 

2015) uvádí, že důležitými vlastnostmi jsou např. zodpovědnost a důslednost, empatie 

k jinakosti, intelektuální úroveň, komunikativnost, trpělivost, schopnost pracovat v týmu, 

laskavost, optimismus a mnoho dalších. Naši informanti uváděli charakteristiky jako 

trpělivost, kladný vztah k dětem, empatie, důslednost, vstřícnost, chápavost, vlídnost, 

lidský přístup, psychická odolnost a přizpůsobení se potřebám žáka. Další předpoklady 

podle dotazovaných asistentů jsou: 

„Umět rychle reagovat, kreativita v metodických pomůckách, komunikace, 

trpělivost, být všímavý, vytvářet dobré vztahy ve třídě“ (A/5). 

„Kladný přístup k dětem, sociální cítění, trpělivost, ochota pomáhat, ochota 

naslouchat, ochota spolupracovat, měl by být nestranný, nezaujatost, mírnost, rozvaha, 

zájem o druhé“ (A/1). 

Subkategorie: Osobní sebereflexe 

Vlastní sebereflexe je velmi důležitá pro osobní i profesní rozvoj. Zhodnotit 

vykonávání své práce vede k uvědomění si vlastních kvalit ale i nedostatků, na kterých 

může asistent zapracovat. Práce asistenta pedagoga je pomáhající profesí a stejně jako 

učitelství životním posláním, proto bychom k ní takto měli přistupovat. Asistenti můžou 

svými dovednostmi a znalostmi velkou měrou přispět do edukačního procesu žáků se SVP 

i žáků ostatních. Když opomeneme, jak důležitý je asistent ve vzdělávání žáků se SVP, 

musíme dodat, že je také někým, kdo má pro začleňované děti pochopení, řeší s nimi i 

rodinné záležitosti, přispívá k jejich dobré náladě a je jim při potřebě vždy nápomocen. 

Přínos asistenta pedagoga při vzdělávání žáků v rámci třídy jsme zjišťovali v našem 

výzkumném šetření a nabídli následující možnosti: sociální podpora ve třídě, didaktické 

vedení ve vyučovací hodině, psychická podpora ve třídě, pomoc při mobilitě, pomoc při 

sebeobsluze a jiné. Všech sedm informantů si vybralo možnost psychická podpora ve třídě. 

Tak vidíme, že asistenti uplatňují u žáka nejen výchovně-vzdělávací funkci, ale také svou 

osobní a lidskou stránku. S počtem šesti odpovědí byli varianty sociální podpora ve třídě a 
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didaktické vedení ve vyučovací hodině. Tři asistenti uvedli pomoc při mobilitě a dva pomoc 

při sebeobsluze. Informant A/1 vyplnil k možnosti „jiné“, že přínosem je pomoc při 

udržení kázně o přestávkách a v některých hodinách, což můžeme vnímat jako velké 

pozitivum. Učitel má často na starosti velkou skupinu dětí, ve které má každý své 

individuální potřeby, proto se hodí další dospělá osoba ve třídě, jež bude ku pomoci učiteli. 

Ne jen asistent pedagoga může obohatit své žáky, ale i žák se SVP nás může 

v mnohém inspirovat. Ve výzkumném šetření odpovídali informanti právě na to, jak je 

obohacuje práce asistenta pedagoga. 

„Učí mě trpělivosti vzhledem k diagnóze žáka se SVP, který má IVP + asistenta. 

Motivuje mě k hledání nových a lepších přístupů v této oblasti vzdělávání. Jsem ráda, že se 

mohu podílet na inkluzi u žáků se SVP, vidím smysl a přínos v práci s dětmi“ (A/1). 

„Vidět úspěchy znevýhodněných žáků, začlenit žáky se znevýhodněním a připravit 

tak společnost do budoucna“ (A/5). 

„Jsem ráda, že mohu pomoci“ (A/2). 

„Mám radost z každého úspěchu žáka. Baví mne práce s dětmi“ (A/6). 

„Nové zkušenosti“ (A/4). 

„Profesní seberealizace, příjemný kolektiv“ (A/7). 

„Ráda pracuji s dětmi, mám radost z každého úspěchu a posunu žáka, se kterým 

pracuji“ (A/3). 

I přes všechny tyto pozitiva nelze opomenout, že se jedná o práci, která je mnohdy 

psychicky náročná. Velké vyčerpání, dlouhodobý stres a pochybnosti o vlastní profesi 

můžou vést až k syndromu vyhoření. „Nejčastěji se s vyhořením setkávají lidé, kteří 

pracují s jinými lidmi. Nemusíme tedy zdůrazňovat, že se týká i asistentů pedagoga.“ 

(Uzlová, 2010, s. 55) Z našich dotazovaných asistentů se nikdo se syndromem vyhoření 

nepotýkal, informant A/6 navíc svoji odpověď odůvodnil tím, že pracuje jako asistent 

krátce. Ve výzkumu nás dále zajímalo, zda podle asistentů u této profese vyhoření může 

nastat a důvody, které k němu vedou: 

„Ano. Někdy je úmorné některé věci často opakovat“ (A/6). 

„V každé profesi může k tomuto problému dojít, záleží na více aspektech“ (A/1). 

„Přijít to může. Ač se to nezdá, je to práce psychicky náročná“ (A/2). 
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„Myslím si, že může u této profese hrozit, stejně jako u jiných tzv. pomáhajících 

profesí“ (A/3). 

„Tato práce je velmi psychicky náročná. Asistent pedagoga tráví všechen pracovní 

čas s náročnými žáky a poté čas doma při přípravě pomůcek. Nevím přesně, jestli může 

dojít k syndromu vyhoření, nezažila jsem ho, ale určitě náročná tato práce je, ale také 

potřebná“ (A/5). 

Subkategorie: Inkluze a možné překážky 

„Pro inkluzivní přístup ke vzdělávání je rozhodující postoj školy. Důležitá je 

vstřícnost a otevřenost školy ke všem dětem, připravenost prostředí, odborná vybavenost a 

pozitivní přístup pedagogických pracovníků, jejich ochota vzdělávat se a zkoušet nové 

věci.“ (Uzlová, 2010, s. 19) I takto bychom mohli charakterizovat inkluzivní školu. 

Proinkluzivní prostředí by mělo být podmínkou školy, která zaměstnává asistenty 

pedagoga. Bez plnění cílů spadajících pod inkluzi nelze plnohodnotně uchopit pozici 

asistenta pedagoga, popř. dalších speciálních pracovníků. Pokud některý z cílů inkluze není 

správně plněn, tak se asistentům nemusí zdát prostředí, ve kterém pracují, proinkluzivní 

stejně jako dvěma asistentům z našeho výzkumného šetření. Dále se mohou vyskytnout v 

práci asistenta pedagoga určité překážky, které zabraňují správnému fungování profese. 

Z hlediska vedení školy to může být nepředstavení asistenta ostatním pedagogickým 

pracovníkům, nevymezení podmínek práce (nevyčlenění pracovního místa), neposkytnutí 

dokumentace vztahující se k žákovi se SVP. Od učitele může jít o rizika typu nevyřešené 

oslovování asistenta žáky, nezájem o spolupráci nebo využívání asistenta pro vlastní 

pracovní povinnosti. U žáka/žáků se pak můžou objevit problémy jako vzpírání se pomoci 

asistenta, nedodržování stanovených pravidel chování, přílišná demotivovanost žáka apod. 

Z výzkumného šetření vyplývá, že čtyři asistenti žádné překážky ve své praxi neshledávají, 

a jeden uvedl, že překážky od žáka měl pouze první ½ rok, než si na něho žák zvykl. 

Asistent 5 odpověděl, že překážkou od třídního učitele je: „neseznámí s diagnózou všech 

žáků“ a od žáků: „často nerespektují, nespolupracují“. Asistent 1 shledává překážkou od 

žáka: „opakující se lenost, rychle se unaví (nadváha)“. 
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3.4 Závěry šetření 
Na základě výzkumných otázek jsme rozdělily a shrnuly výsledky, které jsme 

získali pomocí semistrukturovaného rozhovoru s asistenty pedagoga. Volba otázek se 

opírala o obecná pravidla práce asistenta pedagoga v procesu edukace na základní škole. 

VO 1: Jak je realizována spolupráce asistenta s učitelem? 

Vše začíná už vhodným výběrem asistenta pedagoga a jeho včasným seznámením 

s třídním učitelem a ostatními pedagogy, kteří se podílí na vzdělávání žáka se SVP. 

Asistent pedagoga má fungovat jako podpora jinému pedagogovi při vzdělávání žáka/žáků 

se SVP, a zároveň má poskytovat individuální pomoc žákům. Aby byl tento cíl naplněn, je 

potřeba vzájemné spolupráce asistenta s učitelem. Za základ dobré spolupráce jsou 

považovány dostatek prostoru pro konzultace, společné přípravy vyučovacích hodin a 

zájem o maximální rozvoj žáka se SVP. Z výzkumu vyplynulo, že nejvíce využívaná 

forma spolupráce jsou nepravidelné konzultace dle potřeby a společná příprava na 

vyučovací hodinu. Tyto aspekty nám zajistí správnou podporu žákovi se SVP a předejde se 

větším nedorozuměním při asistenci u žáka, nejčastěji v době vyučování a o přestávky. Co 

se týče organizace asistentovi práce v hodině, většinou asistenti pracují s přiřazeným 

žákem, ale v případě potřeby i s ostatními žáky ve třídě. Asistent tak opravdu zastává 

plnohodnotnou pedagogickou práci v rámci celé třídy. 

VO 2: Jak asistenti hodnotí svůj přínos pro vzdělávání žáků se SVP? 

Při správném uchopení je asistent pedagoga jednoznačně přínosem pro vzdělávání 

žáků se SVP. Tak to vidí i asistenti, kteří se podíleli na výzkumu, a přínos vnímají zejména 

v psychické podpoře pro žáka/y. Dále si uvědomují své didaktické vedení ve vyučování a 

celkovou pomoc při socializaci žáků. Kladný přínos asistence žákovi se SVP se potvrzuje i 

tím, že se téměř pokaždé zlepší žákův školní výkon. Žák se pod individuálním vedením 

snaží být více samostatný, začíná spolupracovat, komunikovat a plní lépe pokyny dané 

učitelem. Ve valné většině nastává i pokrok ve výsledcích hodnocení. Z výzkumu 

vyplynulo, že za přetrvávající problémy v učení často může nedostatečná příprava doma 

s rodiči, snížená inteligence a charakterové vlastnosti, zejména lenost či agrese. Asistenti 

mají mnohdy možnost tzv. zúčastněného pozorování celé třídy. Tak mohou objevit, jak 
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skryté nadání a potenciál u žáků, tak patologické jevy. Odstraněním nežádoucích jevů a 

podpořením správných návyků mohou dopomoci k celkově lepšímu klimatu třídy. 

VO 3: Jaké faktory přispívají ke správnému naplňování pozice asistenta pedagoga? 

Hlavními pilíři, na kterých je postavena pozice asistenta pedagoga, jsou spolupráce 

s pedagogem, s žákem a jeho zákonnými zástupci, dostatečné metodické vedení, inkluzivní 

prostředí a dobře stanovená náplň práce. Důležité při nástupu asistenta do práce je, aby se 

seznámil s veškerou dokumentací vztahující se k žákovi, aby byl představen 

pedagogickému sboru a bylo mu vyhrazeno pracovní místo. Výzkumné šetření ukázalo, že 

tyto náležitosti byly z velké většině splněny. Kromě spolupráce asistenta s učitelem a 

žákem se nesmí opomenout ani kontakt a spolupráce se zákonnými zástupci žáků se SVP. 

Zájem o vzdělávání svého dítěte ze strany rodičů je klíčovým faktorem pro rozvíjení 

kompetencí u žáka a dobrou spolupráci s asistentem. 

Pro zajištění inkluzivního vzdělávání je potřeba, aby také asistent pedagoga 

splňoval jisté podmínky, mezi něž patří kvalifikační a osobní předpoklady. Výzkum 

ukázal, že asistenti jsou většinou z řad středoškolsky vzdělaných lidí a měli by disponovat 

vlastnostmi jako trpělivost, kladný vztah k dětem, empatie, důslednost, zodpovědnost, 

vstřícnost a chápavost. Od asistenta se vyžaduje určitá dávka kreativity a vlastní aktivity 

při vytváření metodických pomůcek a plánování metodických postupů pro vyučovací 

hodinu.   

Správné naplňování pracovní pozice je pro asistenty dobrým předpokladem, že se 

vyhnou syndromu vyhoření. Žádný z dotazovaných asistentů syndromem vyhoření nikdy 

netrpěl, ale většina uznává, že u této profese může hrozit kvůli psychické náročnosti. Je 

proto více než dobré, aby asistent měl potřebné metodické vedení ve formě konzultací 

s ostatními pedagogy, odborných seminářů, kurzů a dalšího rozvoje v oblasti speciální 

pedagogiky.  
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Závěr 
S každou novou pracovní pozicí vyvstává mnoho otázek ohledně její realizace. 

Předmětem této bakalářská práce bylo nastínit pracovní pozici ze speciálněpedagogické 

oblasti – pozici asistenta pedagoga. Při výzkumném šetření, které probíhalo formou 

semistrukturovaného rozhovoru s asistenty a formou pozorování, bylo dosaženo všech 

stanovených cílů. Byla vymezena náplň práce a charakterizovány jednotlivé pedagogické 

činnosti, byla popsána spolupráce s učitelem, žákem i zákonnými zástupce, byly zkoumány 

a definovány pojmy jako inkluze, metodické postupy a metodické vedení, sebereflexe a 

syndrom vyhoření. Vše bylo porovnáno s legislativním uchopením v příslušných  zákonech 

a vyhláškách. 

Téma asistentů pedagoga a inkluzivního vzdělávání se může zkoumat z mnoha úhlů 

pohledu. Výsledky výzkumu v bakalářské práci mohou být dobrým základem i inspirací 

pro další bádání v tomto oboru. Můžeme rozšířit výzkumný vzorek také na pedagogy, kteří 

učí děti se SVP, nebo na rodiče těchto dětí. Také se samostatně můžeme zaměřit na práci 

asistenta s žákem a používané metodické postupy podle vyučovacích předmětů. 

Být asistentem pedagoga vyžaduje velkou píli a empatii při práci s žákem/žáky se 

SVP, je potřeba oplývat komunikačními dovednostmi, dokázat improvizovat a umět 

zachovat klidnou hlavu v zátěžových situacích. Jedním z nejdůležitějších metodických 

postupů, které je potřeba u žáků uplatňovat, je motivace a zaměření pozornosti. Pozice 

asistenta pedagoga je vnímána samotnými asistenty jako velmi užitečná pomoc pro děti, 

jež by se jinak nemohly vzdělávat v běžných základních školách, a zároveň jako velká 

podpora pro pedagogy, kteří jsou spíše zaměřeni na práci s žáky bez větších vzdělávacích 

obtíží. 

Na základních školách je stále více dětí, které se vzdělávají podle individuálního 

vzdělávacího plánu, tudíž probíhá edukační proces podle speciálních vzdělávacích potřeb. 

Současně s tím nám roste přidělování podpůrných opatření, jejichž součástí je zajištění 

asistenta pedagoga. Pokud situace bude pokračovat tímto způsobem, pozice asistenta 

pedagoga bude zanedlouho samozřejmostí každé základní školy a neodmyslitelně patřit ke 

vzdělávání žáků se SVP. Doufáme, že zmíněné okolnosti přinesou přijmutí a podpoření 

pozice asistenta pedagoga i širokou veřejností, a že dojde k naplnění původní myšlenky o 

inkluzivním vzdělávání. 
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Seznam použitých zkratek 
ADD – porucha pozornosti bez hyperaktivity 

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou 

AP – asistent pedagoga 

IVP – individuální vzdělávací plán 

MP – mentální postižení 

PO – podpůrná opatření 

PPP – pedagogicko-psychologická poradna 

RVP – rámcový vzdělávací program 

RVP ZS – rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

SPC – speciálně pedagogické centrum 

SPU – specifické poruchy učení 

SVP – speciální vzdělávací potřeby 

ŠVP – školní vzdělávací program 

ŠVP PV – školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
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Příloha 1 – Záznamový arch 

Pozice asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání 

Jmenuji se Natálie Škuthanová a jsem studentkou 3. ročníku Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy. Pro vypracování mé bakalářské práce prosím o vyplnění anonymního 
záznamového archu, který se zabývá problematikou naplňování profese asistenta pedagoga 
v prostředí inkluzivní školy. Předem děkuji za váš čas strávený vyplňováním zadaných 
otázek. 
(U otázek bez poznámky „jedna možnost“ můžete zaškrtnout více možností) 
Všechna pole jsou povinná 

Pohlaví:  
 
Věk: 
 
Nejvyšší dosažené vzdělání: základní/střední/bakalářské/magisterské 
 
Pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou: 
 
Kolik roků/měsíců pracujete celkem jako asistent pedagoga: 
 
Kolik činí váš úvazek: 

 

SPOLUPRÁCE A METODICKÉ VEDENÍ (s ředitelem, třídním učitelem, výchovným 

poradcem, případně jinými pedagogickými pracovníky, s rodinou žáka, s žákem) 

 

1) Jakým jste typem asistenta podle podpůrných opatření? (jedna možnost) 

□ Sdílený asistent 

□ Asistent pedagoga 

□ Školní asistent 

 

2) Byl/a jste představen/a ředitelem školy ostatním pedagogickým pracovníkům? ANO/NE 

 



 

 
 

3) Byl/a jste seznámen/a s veškerou dokumentací vztahující se k žákovi?     ANO/NE 

    Pokud ano, zaškrtněte možnost/i: 

□ Plán pedagogické podpory 

□ Individuální vzdělávací plán 

□ Osobní a rodinná anamnéza 

□ Zpráva z vyšetření od PPP 

 

4) Byl/a jste seznámen/a s rodiči žáka?     ANO/NE 

 

5) Jaké formy komunikace probíhají mezi vámi a rodiči žáka? 

□ Písemná komunikace 

□ Individuální schůzky 

□ Skrze třídního učitele 

□ Telefonicky 

□ Třídní schůzky 

□ Při předávání žáka rodičům 

□ Jiné:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6) Jaké formy práce realizujete mezi vámi a třídním učitelem? 

□ Pravidelné konzultace 

□ Nepravidelné konzultace dle potřeby 

□ Neverbální komunikace během vyučovací hodiny 

□ Společná příprava vyučovací hodiny dle potřeby 

□ Jiné:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 

 
 

7) Jaké metodické vedení je vám poskytováno od třídního učitele, výchovného poradce, 

ředitele? 

□ Společné pedagogické porady 

□ Možnost dalšího vzdělávání (semináře, školení,…) 

□ Pokyny od třídního učitele 

□ Konzultace s výchovným poradcem 

□ Jiné:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8) Jak hodnotíte spolupráci mezi vámi a žákem? (jedna možnost) 

□ Velmi dobrá 

□ Dobrá 

□ Uspokojující 

□ Špatná 

 

 

9) Máte dostatek prostoru na konzultaci ohledně problémů týkajících se žáka?     ANO/NE 

 

10) Jak probíhá organizace, spolupráce s třídním učitelem ve vyučovací hodině? 

□ Asistent pracuje s žákem v lavici 

□ Asistent část hodiny pracuje s žákem, pak se věnuje ostatním dětem 

□ Střídává práce asistenta, v případě potřeby pracuje s žákem a jinak pracuje s třídou 

□ Asistent pracuje s žákem mimo třídu v oddělené místnosti 

□ Jiné:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 

 
 

11) Shledáváte nějaké nedostatky v komunikaci s třídním učitelem, výchovným poradcem, 

rodiči či žákem? (Rozepište) 

 

  



 

 
 

PRÁCE S ŽÁKEM (charakterizovat přímou a nepřímou činnost, specifikovat formy 

podpory a vedení žáka asistentem) 

 

1) Kolik činí podíl přímé/nepřímé pedagogické činnosti z vašeho úvazku? 

□ Přímá pedagogická činnost:………………… 

□ Nepřímá pedagogická činnost:……………… 

 

2) Jaké činnosti spadají do vaší přímé pedagogické činnosti? (Rozepište) 

 

 

 

 

 

 

 

3) Kde všude probíhá asistence u žáka? 

□ V době vyučování 

□ O přestávky a ve školní jídelně 

□ V mimoškolních aktivitách 

□ V družině 

□ V dětském klubu 

 



 

 
 

4) Jaké činnosti se vám zdají ve vaší profesi nejdůležitější? Naplňujete je podle svých 

představ? (Rozepište) 

 

 

 

 

 

5) Jaké metodické postupy se vám u žáka osvědčily? 

□ Motivace 

□ Zaměření pozornosti 

□ Střídání činností 

□ Relaxace 

□ Prostor pro komunikaci 

□ Jiné:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6) Jak vnímáte váš vztah s žákem? (jedna možnost) 

□ Pozitivně 

□ Neutrálně 

□ Negativně 

 

 

 



 

 
 

7) Došlo k jakémukoliv zlepšení ve školním výkonu žáka od té doby, co mu asistujete? 

□ Ano, v čem:………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

□ Stav zůstává stejný 

□ Zhoršení stavu 

 

8) Kde žák stále selhává i přes vaši asistenci, proč si myslíte, že tomu tak je? (Rozepište)  



 

 
 

SEBEHODNOCENÍ ASISTENTA A JEHO PŘÍSTUP K INKLUZI (představy o AP, 

preferované vlastnosti u AP, co by se mohlo zlepšit, je prostředí mé práce nakloněno 

inkluzi, nedostatky u mne, třídního učitele, potýkání se se syndromem vyhoření, představa 

práce AP jako plnohodnotné kariéry) 

 

1) Stručně charakterizujte vaši práci asistenta pedagoga (náplň práce)? 

 

 

 

 

 

 

 

2) Jaké vlastnosti se domníváte, že by měl mít asistent pedagoga? 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3) Zdá se vám prostředí, ve kterém pracujete, proinkluzivní?     ANO/NE 

 

4) Shledáváte nějaké překážky v pozici asistenta pedagoga? ANO/NE 

□ Od vedení školy: ……………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………… 

□ Od třídního učitele: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

□ Od žáka:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

5) Domníváte se, že asistent pedagoga je ve třídě přínosem při vzdělávání žáka/ů? 

ANO/NE    Pokud ano, v čem? 

□ Sociální podpora ve třídě 

□ Didaktické vedení ve vyučovací hodině 

□ Psychická podpora ve třídě 

□ Pomoc při mobilitě 

□ Pomoc při sebeobsluze 

□ Jiné:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 
 

6) Jak vás osobně obohacuje práce asistenta pedagoga? (Rozepište) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Potýkal/a jste se se syndromem vyhoření a myslíte si, že u této profese může hrozit? 

Pokud ano, z jakých důvodů? (Rozepište) 
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