
Příloha č. 1 

JAK PODPOŘIT DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROBLÉMY (možné 

přístupy a zohlednění dle druhu oslabení) 

- skupinové aktivity umožňující zapojení slabších žáků, určit roli žáka ve skupině, 

partnerské učení, práce s chybou 

- změna aktivit, střídání relaxace a koncentrace, monitorování stavu dítěte 

- stanovit jasná a srozumitelná pravidla ověřování učiva (testy, příprava na testy, možnosti 

opravy) 

- provádět mapování dovedností žáka – mapa učebního pokroku 

- využívat formativní hodnocení jako metodický nástroj, s motivační složkou a schopností 

vyhodnocovat vlastní výsledky 

 

 podpůrný přístup k dětem s poruchou pozornosti, chování: 

 věnovat dítěti zvýšenou pozornost, průběžně ho monitorovat, pozitivně motivovat, 

při odklonu pozornosti důsledně vracet k činnosti, (aktivizovat, motivovat, volit 

různé činnosti včetně relaxace), tolerovat osobní tempo 

 adresně poskytovat informace (hovořit přímo k žákovi, zopakovat informaci), 

pomoct se zahájením činnosti, ověřit, zda žák zachytil informaci a porozuměl jí 

(žák ji řekne svými slovy, ne ANO X NE), ujišťovat dítě o správném postupu 

 vést žáka, aby se přihlásil a požádal o pomoc, pokud si neví rady 

 jasné označit konec činnosti a upozornit na přechod k jiné práci 

 volit jednoduché, stručné pokyny, po krocích, nejlépe vždy jen jeden, trvat na 

dokončení práce, zhodnotit ji 

 kontrolovat správnosti zápisu v sešitě, upozornit na chyby (i věcné), vyžadovat 

opravu 

 kontrolovat, zda má žák na začátku hodiny připravené potřebné pomůcky a 

uklizené pracovní místo 

 kontrolovat zapsání domácího úkolu do ŽK, úkolníčku 

 komunikovat s rodiči prostřednictvím komunikačního deníku 

 rozvíjet psychosociální dovednosti žáka, snažit se o respektované začlenění dítěte 

do třídního kolektivu 

 

 podpůrný přístup k dětem s poruchou čtení: 



 Před samotným čtením zařazovat úkoly na tzv. seznámení se s textem 

(vyhledávání, případně označování, barevné rozlišování písmen, délek slabik, slov 

podle kritérií, počítání řádků, odstavců, postřehování konkrétních slov…) 

 hlídat, zda si žák ukazuje v textu (záložka, okénko, prsty…) 

 připomínat žákovi zvolenou metodu čtení 

 volit větší velikost písma a zajišťovat dostatečnou kvalitu textu (kontrast, font…) 

 nenechávat číst dlouhé úseky ani za domácí úkol, přizpůsobit množství povinné 

četby 

 mírněji hodnotit čtení s ohledem na specifické chyby (viz tabulka specifických 

chyb) 

 ověřovat porozumění textu po krátkých úsecích 

 

 podpůrný přístup k dětem s poruchou psaní: 

 kontrolovat psací náčiní žáka, vyžadovat používání vhodného psacího náčiní 

(trojhranný program, násadky, měkký hrot pera) 

 vyžadovat psaní na odpovídající formát (šíře linek) a využívání pomocných linek a 

podložek 

 vyžadovat dodržování formální úpravy (dodržování okrajů, datum, podtrhávání 

důležitých údajů…) 

 tolerovat horší písmo a úpravu a poskytovat více času na vypracování úkolu 

 zavést psaní nespojitým písmem (Comenia script) 

  respektovat již naučené písmo (cizinci) 

 k zápisu využívat vlastní notebook (nácvik psaní všemi deseti)  

 

 podpůrný přístup k dětem s dysortografií: 

 rozlišovat specifické a nespecifické chyby (dle druhu oslabení), specifické chyby 

nezapočítává do hodnocení (viz tabulka specifických chyb) 

 vést k autodiktátu (slova dělit na slabiky, slabiky na písmena, diakritiku psát vždy u 

příslušné slabiky) 

 

 podpůrný přístup k dětem se sociokulturním znevýhodněním: 

 snažit se o začlenění žáka do kolektivu třídy (učitel zná jeho slabé i silné stránky) 



 nespoléhat  na domácí přípravu a zajistit podporu přípravy na vyučování jiným 

způsobem (doučovací kroužky, spolupráce s Člověkem v tísni, Inbází…) 

 zvýšeně tolerovat, pokud žák nemá v pořádku pomůcky a snaží se mu poskytnout 

náhradní (možnost využití přídavků na děti pro potřeby školy – divadla, školy 

v přírodě, cvičební a výtvarné potřeby) 

 zaměřit se na důvody případné absence, včas a opakovaně iniciovat setkání s rodiči 

a vedením školy, včas kontaktovat sociální odbor péče o dítě, pokud žák do školy 

nedochází 

 volit jednodušší způsob výkladu, vysvětlovat významy slov, pečlivě vyslovovat a 

volit pomalejší tempo řeči (cizinci) 

  



Příloha č. 2 

Učitelka: 43 let, praxe 14 let, PedF UK – učitelství pro 1. stupeň, plný úvazek 22 hodin – 

19h 1. stupeň, 3h – 2. stupeň 

Asistentka pedagoga:  33 let, praxe 4, 5 roku, FF UK – kulturologie, PedF Jihočeská 

univerzita – arteterapie, artefiletika  

Úvazek asistentky pedagoga ve třídě:  19 hodin, doplnění úvazku – artekroužky, sdílený 

asistent pro tři žáky – žákyně s vývojovou dysfázií, žák se sociokulturním znevýhodněním 

a sníženým intelektem, žákyně se značnou poruchou pozornosti (matka brala v těhotenství 

heroin) a sociální, emoční nezralostí 

Doba spolupráce: 4, 5 roku 2. – 5. ročník, polovina 1. ročník – nová třída – odchod na 

mateřskou dovolenou 

Třída: 25 žáků, 17 chlapců, 8 dívek, velmi náročná třída, mnoho silných osobností, 9 žáků 

s individuálním vzdělávacím plánem 

Učitelka pozvala do třídy tři zájemce o práci asistentka pedagoga dříve než se rozhodnou, 

aby si mohli vyzkoušet, jak se ve třídě mezi dětmi cítí a zda jim vyhovuje způsob práce 

učitelky a její osobnost. Vycházela z myšlenky, že alespoň částečně může eliminovat 

někoho, komu by nesedla osobnost učitele nebo způsob práce ve třídě. Eventuálně děti, se 

kterými by měl asistent pedagoga pracovat. Jeden ze tří lidí po návštěvě třídy se rozhodl, že 

by mu práce a spolupráce s učitelkou nevyhovovala. Jeden se neozval vůbec. Třetí osoba se 

rozhodla pro spolupráci a do třídy nastoupila. Ve třídě byla od počátku 2. ročníku až do 

konce 5. ročníku. Potom začala se stejnou učitelkou v první třídě, z níž letos v lednu odešla 

na mateřskou dovolenou. 

První rok byl rokem hledání a poznávání. Učitelka byla poprvé v roli spolupracujícího 

s druhým dospělým ve třídě. Asistentka pedagoga byla ve své roli také poprvé, ale s dětmi 

již pracovala, většinou v zájmových kroužcích nebo dětských domovech na Ukrajině jako 

dobrovolnice. Efektivita práce asistentky pedagoga nebyla plně využita v začátcích díky 

prvotní zkušenosti učitelky s asistentkou pedagoga. Pravidla pro spolupráci se nastavovala 

celý první rok. Učitelka a asistentka pedagoga se postupně (v průběhu druhého ročníku) 

dohodly na svých kompetencích a jasně je vymezily i dětem. Děti hledaly skuliny mezi 



systémem kompetencí hlavně na začátku, když nebyly jasně stanoveny. Stanovily pravidelný 

rozvrh individuálních hodin pro potřebné žáky ze třídy. Již ve druhém pololetí 2. ročníku 

učitelka s asistentkou pedagoga vyzkoušely možnost párového učení, jehož byla asistentka 

pedagoga schopna díky svým předchozím zkušenostem. Třídu si dělily podle vzdělávacích 

potřeb dětí. Ve třídě byla velmi rozdílná úroveň žáků – velmi nadaní žáci, ale také žáci se 

závažnějšími vzdělávacími i výchovnými problémy. 

Od třetího ročníku do pátého ročníku měly pravidelně stanovený režim individuálních hodin, 

pravidelnou hodinu dělené matematiky – učitelka probírala s polovinou třídy metodu FIE a 

geometrii, asistentka pedagoga probírala s dětmi aritmetiku. Děti se samy rozdělily do 

skupin na začátku roku podle toho, zda potřebují matematiku opakovat a procvičovat a na 

ty, kteří jsou v ní dobří a potřebují nadstandardní úlohy. Na individuální hodiny i párovou 

výuku se asistentka pedagoga připravovala sama. Zavedly schránky pro žáky 

s individuálními vzdělávacími plány ve třídě, v nichž byl sdílený prostor pro učitelku, 

asistentku pedagoga, speciálního pedagoga a doučovatelku. Zde se nechávaly všechny 

materiály se vzkazy a deníky, do nichž se zapisovaly důležité informace a postřehy 

z individuálních hodin. Ty sloužily k hodnocení a také k možnosti navázat na práci jiného 

člověka, který měl s dítětem pravidelné individuální hodiny, např. speciální pedagožka 

nechávala ve schránkách práci, kterou dělala asistentka pedagoga s dítětem na 

individuálních hodinách.  

Asistentka pedagoga s učitelkou si také dohodly systém práce. Co kdo bude dělat a co koho 

baví. Silná stránka asistentky pedagoga byla výtvarná výchova a rukodělné práce. Asistentka 

pedagoga byla velmi tvůrčí a vynalézavá. V těchto aktivitách vymýšlela aktivity a 

připravovala materiály na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti a na školy v přírodě. 

Hodně hodin sama odučila. Kreslila diplomy, pamětní listy, obaly na sešity. Asistentka 

pedagoga uměla velmi dobře pracovat na počítači, a proto veškerá tato práce byla svěřována 

jí. Učitelku naučila i mnoho nových věcí. Velmi efektivně díky svým znalostem mohla 

asistentka pedagoga pomáhat učit informatiku. Učitelka vymýšlela výlety a školy v přírodě. 

Výlety podle učebních plánů a školy v přírodě na témata určitých knih vybraných jí, 

asistentkou pedagoga nebo dětmi. 

Spolupráce obou dvou byla dlouhodobá a obě zúčastněné se cítily ve třídě spokojené. Po 

prvním společném roce se jim podařilo práci velmi zefektivnit. Našly si cestu, v níž byly 

učitelka i asistentka pedagoga spokojeny s jasně rozdělenými kompetencemi a rozdělenou 



prací. Měly prostor pro sdílení a diskuzi, aby si řekly své názory, co se jim líbí a nelíbí. 

Někdy pociťovaly nevýhodu, že jejich nápadů je velmi mnoho a děti jsou někdy jimi 

přehlceny. Někdy by uvítaly „brzdu“, která by je usměrnila a zredukovala jejich aktivity ve 

třídě. 

 

  



Příloha č. 3 

 „Co vidíte jako nutné pro dobrou spolupráci asistenta pedagoga a učitele?“ 

V první řadě je to stejná vzdělávací i výchovná vize, tedy směr.  

„Můžete uvést nějaký příklad?“ 

„Samozřejmě. Mám třeba na mysli… chci vést děti k samostatnosti, k dodržování 

pravidel atp. Strategie jak se k vizi blížíme je na každém z nich a může být různá.“ 

„Co vidíte jako další pro základ dobré spolupráce?“ 

„Komunikace je určitě základem dobré spolupráce. Mluvit spolu o tom, co budeme 

dělat, co se aktuálně děje ve třídě, reflektovat výuku. A v neposlední řadě nesmíme 

zapomínat na partnerskou úroveň spolupráce. Já třeba vycházím z toho, že pozice 

asistenta a učitele je na stejné rovině. Uvědomuji si, že obě pozice mají stejný 

pedagogický cíl a to si málokdo uvědomuje.“ 

„Jak vidíte roli učitele a asistenta pedagoga ve třídě?“ 

„Třída s asistentem pedagoga klade na učitele nové nároky. Učitel se musí naučit pustit 

svou třídu, přistoupit na to, že již není na svou třídu sám. Musí být ochoten delegovat 

věci, které dělal vždy sám na někoho jiného. Musí být otevřený pomoci od druhých. 

Musí tolerovat chyby nezkušeného a pomáhat mu je napravit. Jednoduše řečeno, musí 

mu sám dát podporu a taky důvěru.“  

„Co se dá udělat preventivně pro dobrou spolupráci dopředu? Ještě než asistent nastoupí?“  

„Za prvé správně vybrat asistenta k učiteli, aby fungovaly předchozí body. Ideálně 

umožnit učiteli si vybrat svého pedagoga, kterému věří a ví, že je s ním na stejné 

názorové lodi. 

Pokud nemá nikoho takového?“ 

„Pokud učitele svého asistenta nemá, měl by učitel být osobně u výběru a rozhodující 

slovo při finálním výběru by měl mít on. Hlavně na začátku spolupráce je nutné si 

nastavit „vizi“, dohodnout na formě spolupráce na roli asistenta ve třídě.“ 

„Co se dá udělat v průběhu spolupráce?“ 



„Tam vidím jako hlavní neustále spolu komunikovat. Bavit se o konkrétních hodinách, 

znovu připomínat vizi, upravovat roli asistente dle potřeby třídy, učitele, ale i asistenta, 

aby se všechny osoby ve třídě cítili komfortně a spokojeně.“  

„Co vnímáte jako úskalí spolupráce asistenta pedagoga a učitele? Kde jsou ty rezervy, 

mezery?“ 

„Neděje se to, co jsem řekl. Hlavně nedostatečná komunikace a nezměněné myšlení 

učitele. Ruku v ruce s tím jde špatně placená pozice, která nepřivádí do škol lidi, kteří 

roli asistenta pedagoga jsou schopni zvládnout. Mnoho lidí přijímající tuto roli 

předpokládají, že si to ve třídě odsedí a udělají jen to, co jim učitel řekne. Nejsou 

samostatní. Pak se stanou dalším dítětem ve třídě, což učiteli nepomáhá a spíš mu 

přidělává práci.“ 

„Co byste doporučil pro zlepšení efektivity spolupráce mezi asistentem pedagoga a 

učitelem?“ 

„Základní věcí jsou systémové úpravy, tím myslím kvalitnější lidé na pozici asistenta. 

Dále vytvořit a zavést kariérní řád, ve kterém je pozice asistenta pedagoga první 

učitelskou úrovní, kterou by měl každý učitel projít. Dalším bodem by bylo tuto pozici 

adekvátně finančně ohodnotit. V neposlední řadě propojit fakulty připravující učitele 

s praxí tím, že každý pedagogický obor bude mít klinický rok, kdy se student stane 

asistentem pedagoga.“  

„Jak to myslíte klinický rok?“ 

„Ideálně těsně před koncem studia 4. ročník by budoucí učitelé a učitelky pracovali ve 

školách jako asistenti pedagoga.“ 

„Myslíte, že je to systémově řešitelné?“ 

„Pokud by se tímto někdo začal zabývat, možné by to bylo.“ 

„Dobře. Děkuji Vám za Vaše úvahy děkuji za rozhovor.“ 

„Nemáte za co.“ 

  



Příloha č. 4 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Příloha č. 5   

   

Datum: 31. 10. 2017   

Počet žáků:  

17 chlapců/7 dívek 
  

Předmět: Český jazyk   

Vyučovací hodina: 4.   

Průběh hodiny: 

 
  

Učitelka Asistentka pedagoga Žáci 

Mluví k dětem: „Kdo jde 

do cukrárny?“ 

 

Stojí bokem, neúčastní se 

této diskuze, stává se 

„tichým pozorovatelem“, 

nechá mluvit učitelku, která 

v tuto chvíli dává důležité 

informaci ohledně 

rekapitulace měsíce. 

 

Žáci se hlásí, kdo do 

cukrárny jde, kdo nejde. 

Mají velkou radost, jsou v 

euforii. 

 

Následují informace 

ohledně motivační hry, 

kterou mají každý měsíc v 

jiných skupinkách. 

(Skupiny rozvrhuje 

učitelka). 

 

Rozdává hrací plán na 

listopad – políčka. 

Další hodinu je pověřena jít 

s vybranými dětmi do 

cukrárny. 

 

 

„Skupiny na listopad se 

dozvíte až na konci 

listopadu, kdy se budou 

sčítat políčka. Takže tento 

měsíc se nemůžete 

vzájemně motivovat, 

pomáhat si. Protože 

sestavení skupinky se 

dozvíte až při hodnocení.“ 

 

 

Žáci jsou zaskočeni, jelikož 

se tato situace ještě nestala. 

Někteří žáci začínají 

spekulovat. „To bude 

vždycky v každé skupině 

jedna holka, to je jasný!“ 

 

„Úkol na prosinec zní: 

Vyberte si jednoho 

člověka, o kterém si 

myslíte, že se s ním 

dostanete do cukrárny. 

Člověka, kterému 

důvěřujete a získáte 

políčka. V tomto výběru 

nehraje roli kamarádství.“ 

 

  



 

 

  

 

Opakování : „Co je to 

pranostika? Co je to 

přísloví? 

„Máte za úkol na na 

chodbě nalézt druhou část 

přísloví.“ 

„Až přísloví najdete, 

přinesete mi ho ke 

kontrole. Vy právě 

pracujete na vytváření 

vlastní země. Vaším 

úkolem bude vymyslet vaší 

zemi i nějakou 

pranostiku.“ 

 

Mezitím A rozhazuje na 

chodbě papírky, které U 

připravila na opakování 

přísloví. 

 

Žáci odpovídají správně na 

dané otázky. 

Žákům se tato aktivita 

nelíbí, ale není zřejmé proč. 

Většina totiž nahlas zvolala : 

„Néééé!!“ 

Usuzuji, že tento způsob 

práce je velmi častým. 

V poslední fázi hodiny 

žáci pracují ve skupinách 

na vymýšlení své vlastní 

země. Učitelka obchází 

skupiny a ujišťuje se, že 

každý pracuje. Také 

zadává úkoly asistentce 

pedagoga ohledně dozoru 

žáků na chodbě a o 

případné řešení konfliktů 

či nedorozumění vzniklých 

ve skupinách. 

 

Asistentka pedagoga 

obchází skupiny a plní 

úkoly, které jí zadala třídní 

učitelka. Je vidět, že spolu 

již spolupracují déle, jelikož 

třídní učitelka nemusí 

asistentce pedagoga ani 

říkat úkol celými větami, 

asistentka pedagoga ihned 

chápe, co má být jejím 

úkolem. 

 

Žáci ve skupinách pracují, je 

vidět, že tento způsob práce 

jim vyhovuje. 

Vzniká tu ale konflikt s 

jedním integrovaným 

chlapcem, který je 

impulzivní a stále mu ještě 

činí skupinová práce 

problémy. Asistentka 

pedagoga si ho bere stranou 

a snaží se s ním klidným 

tónem hovořit a celou situaci 

vysvětlit. Přistupuje třídní 

učitelka, která s žákem ještě 

jednou promluví a 

společnými silami třídní 

učitelka ve spolupráci 

s asistentkou pedagoga 

situaci uklidní. 



Příloha č. 6 

Pracovní náplň:  

Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálně-pedagogická činnost vykonávaná 

v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem žáka podle rámcových pokynů 

speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele. 

Poskytování podpůrných prostředků žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

v součinnosti s pedagogickými postupy zvolenými vyučujícím.  

Asistent pedagoga odpovídá za zohledňování obtíží a vzdělávání žáka dle individuálního 

vzdělávacího plánu, spolupodílí se na vzniku individuálního vzdělávacího plánu a jeho 

vyhodnocování. Odpovídá také za koordinaci podpůrných aktivit ve třídě (individuální, 

skupinová práce s dětmi) a za plnění další pedagogické práce stanovené nadřízenými 

pracovníky (např. dohled na dítě s speciálními vzdělávacími potřebami na obědě, ve školní 

družině…). 

Asistent pedagoga spolupracuje s učiteli a vyhodnocuje podpůrné aktivity. Samostatně nebo 

po dohodě s učitelem si připraví kompenzační cvičení, promyslí možnosti motivace žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Jindy naopak připraví činnost pro ostatní děti, aby 

se vyučující mohl věnovat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Řeší s vyučujícím 

případné problémy. Po dohodě s pedagogem plánuje setkání s rodiči a dalšími 

spolupracujícími odborníky. Spolupracuje se speciálním pedagogem, plánuje postup 

reedukace, společně volí výchovně-vzdělávací prostředky. 

Přímá vzdělávací práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:  

Asistent pedagoga ve výuce pomáhá formou individuální práce s určenými žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami.  

Asistent pedagoga pracuje s dětmi individuálně/ skupinově tiše, aby nerušil ostatní děti; 

využívá další pracoviště školy. 

Asistent pedagoga může žákovi při individuální práci vykládat látku nebo s ním opakovat 

již naučené. Může se pokusit látku dítěti vysvětlit jinak, aby ji dítě pochopilo. Při 

individuální práci s žákem projeví vlastní iniciativu a zkouší hledat nové efektivní způsoby 

práce s dítětem. 

Asistent pedagoga při objasňování učiva využívá více smyslů, názorné pomůcky, činnostní 

učení.  



Asistent pedagoga pomáhá s orientací v úkolech, úkoly složené z více kroků učí rozdělovat 

a řešit postupnými kroky; učí žáka vytvářet si strukturu. 

Asistent pedagoga dohlédne na to, že žák dokončí práci, v rozsahu, který zadal učitel, nebo 

asistent ještě před započetím činnosti. Pokud se předem nedohodli na zkrácení úkolu, 

asistent dohlédne, že jej žák dokončí celý. 

Asistent pedagoga vede žáka k pečlivé práci a vlastní kontrole. Když udělá žák chybu, 

asistent ho zastaví. Společně proberou, jak má vypadat správné řešení.  

Asistent pedagoga podporuje dítě, aby zvládlo činnosti a úkoly samostatně. 

Asistent pedagoga hledá, co žáka motivuje k činnosti, udržuje koncentraci pozornosti žáka, 

monitoruje situaci ve třídě, předchází negativním jevům (včasná relaxace, dopomoc, 

zaměstnání dítěte). 

Asistent pedagoga dohlíží na včasnou přípravu pomůcek, které patří na vyučovací hodinu. 

Asistent pedagoga dohlíží na zápis domácích úkolů, v případě pracovního listu dohlédne na 

vlepení do sešitu. 

Asistent pedagoga nabízí dopomoc všem dětem (příchozím po nemoci, s komplikovanou 

rodinnou situací…). 

Asistent pedagoga připomíná žákům odchod na nápravy. 

Přímá výchovná práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:  

Asistent pedagoga během přestávek vykonává dozor u příslušné třídy, nad příslušnými žáky. 

V případě neadekvátního chování žáky zabaví, tzn. nabídne činnosti, aktivity pro smysluplné 

trávení volného času. 

Asistent pedagoga reaguje průběžně na žákovo chování, připomíná mu třídní a školní 

pravidla, vysvětluje vzniklé situace a hledá s ním jejich správná řešení. 

Asistent pedagoga se snaží vhodnými prostředky zapojit dítě do kooperace se spolužáky. 

Asistent pedagoga vede žáka k samostatnosti obecně (sebeobsluha, plnění školních 

povinností…). 

Další pedagogická činnost: 

Asistent pedagoga spolupracuje a komunikuje se zákonnými zástupci žáka v souladu 

s názorem třídního učitele; je-li to žádoucí, vede komunikační deník. 

Asistent pedagoga se účastní pedagogických porad, třídních schůzek a konzultací. 



Asistent pedagoga se účastní vzdělávacích akcí určených pro asistenty pedagoga. 

Organizační opatření:  

Asistent pedagoga zváží po dohodě s vyučujícím, zda je nutné či žádoucí sedět v blízkosti 

žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytvoří si pevně daný rozvrh některých hodin, 

kdy odchází s dítětem mimo třídu. Po dohodě řídí některé činnosti ve třídě, aby vyučujícím 

umožnil rovněž se individuálně věnovat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pracovní náplň asistenta pedagoga je různorodá. Záleží na domluvě s konkrétním 

pedagogem. Ne vše z náplně asistent pedagoga je potřeba vykonávat, záleží na domluvě a 

také na konkrétní skupině a konkrétních dětech. Je potřeba se domluvit, co kdo bude dělat a 

zajišťovat. Náplň práce asistenta pedagoga vychází z potřeb skupiny a také z potřeb žáků 

s individuálním vzdělávacím plánem. Zohlednění podpůrných opatření, případně 

individuální vzdělávací plán samotných. Také pracuje se třídou, aby pedagog se mohl 

věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho vyplývají podmínky 

spolupráce. 

 

 

 

 

  


