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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je analyzovat podmínky komunikace mezi učitelem a asistentem 

pedagoga v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. Práce má dvě části, teoretickou a 

praktickou. 

V první kapitole teoretické části vymezuji důležité pojmy související s inkluzivním 

vzděláváním. Druhá kapitola popisuje pozici asistenta pedagoga a jeho náplň práce.  

V poslední kapitole se věnuji pedagogické komunikaci a spolupráci učitele a asistenta 

pedagoga. 

Cílem praktické části je analyzovat podmínky komunikace mezi učitelem a asistentem 

pedagoga v současné MŠ a ZŠ. Zkoumám spolupráci a komunikaci asistenta pedagoga a 

učitele za použití metod hloubkového rozhovoru s asistenty pedagoga a učiteli a pozorování 

jejich interakce ve třídě MŠ a ZŠ. 

 

Klíčová slova: Inkluzivní vzdělávání, asistent pedagoga, spolupráce učitele a asistenta 

pedagoga, komunikace  
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to analyse the conditions of communication between a teacher and a 

teaching assistant in kindergartens and primary schools. The thesis consists of two parts, 

theoretical and practical. 

In the first chapter of theoretical part, I define important terms related to inclusive education. 

Second chapter describes the position of teaching assistants and the contents of their work. 

The last chapter of the theoretical part is dedicated to pedagogical communication and 

cooperation between teachers and teaching assistants. 

The practical part inquires into the cooperation and communication between the teacher and 

teaching assistant using the method of in-depth interviews with teaching assistants and 

teachers and observing their interaction in kindergarten and primary school classes.  

 

Keywords: inclusive education, teaching assistant, cooperation between teacher and assistant, 

communication. 
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Úvod 

Úřední věstník evropské unie doporučuje pedagogickým pracovníkům prosazování 

počátečního i dalšího vzdělávání, výměny a aktivity vzájemného učení, vzájemné poradenství, 

jakož i odborné vedení a mentorování pro pedagogické pracovníky. Předpokládám, že tento 

proces probíhá v širší, zejména odborné veřejnosti. Je tomu tak i mezi pedagogickými 

pracovníky v prostředí mateřských a základních škol? 

Kvalitní pedagogická komunikace je jedním ze základních pilířů efektivního výchovně 

vzdělávacího procesu. Můžeme se jí zabývat z perspektivy žáků, učitelů, rodičů. V posledních 

letech se díky inkluzi tato řada rozrostla o další pedagogické pracovníky a to o pozici asistenta 

pedagoga. Přítomnost a působení asistentů pedagoga ve třídách staví učitele do nových situací 

a klade nové požadavky na jejich práci. Asistent pedagoga by měl rozšiřovat možnosti 

učitele a to nejen při práci s dětmi nebo žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Otevřená a 

funkční komunikace mezi učitelem a asistentem pedagoga je tedy základní předpoklad 

úspěšného zavádění principů inkluze do praxe. 

V teoretické části přibližuji termíny, které se bezprostředně týkají inkluzivního vzdělávání. 

Definuji dopodrobna náplň práce asistenta pedagoga a požadavky na jeho kvalifikaci a 

osobnostní předpoklady. Dále se zabývám doporučeními odborné veřejnosti k fungující 

spolupráci asistenta pedagoga a učitele, zmiňuji hlavní rizika jejich komunikace. 

Empirická část si klade za cíl prozkoumat obsahové oblasti komunikace ve vztahu učitele a 

asistenta pedagoga analyzovat příčiny nedostatečné komunikace a porovnat doporučení 

odborníků s jejich realizací v praxi MŠ a prvního stupně ZŠ. K jejímu zpracování jsem 

použila metodu kvalitativního výzkumu. 
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TEORETICKÁ ČÁST  

Abychom porozuměli tématu a získali co nejreálnější představu o aktuálních možnostech a 

formách komunikace učitele s asistentem pedagoga v hlavním vzdělávacím proudu, je 

důležité provést rešerši dostupných informací o systémové podpoře vzdělávání. Tento přístup 

nám rovněž umožní hlouběji pochopit, jaké jsou skutečné podmínky, ve kterých vzájemná 

komunikace mezi těmito pedagogickými pracovníky probíhá, stejně jako vlivy, kterým je 

vystavena. Chci-li skutečně analyzovat konkrétní situace, které sebou komunikace těchto 

pedagogických pracovníků v inkluzivním vzdělávání přináší, musím vysvětlit několik 

základních termínů, ještě před tím, než obrátím pozornost ke klíčovým otázkám mého 

výzkumu. V teoretické části tedy definuji pojmy: Integrace, inkluze, inkluzivní vzdělávání, 

asistent pedagoga, pedagogická komunikace. 

1 Integrace a inkluze 

V této kapitole na základně dostupných zdrojů vysvětlím princip rovných příležitostí 

ve vzdělávání, tedy proinkluzivní postoje. Začneme prvním, v dnešní době již překonaným 

stupněm inkluze a to integrací.  Slovo integrace je latinského původu a doslova znamená 

znovuvytvoření celku. V pedagogickém slovníku je integrované vzdělávání definováno takto: 

„Přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů 

vzdělávání a do běžných škol. Cílem je poskytnout i žákům s těžkými a trvalými zdravotními 

postiženími společnou zkušenost s jejich zdravými vrstevníky, a přitom respektovat jejich 

specifické potřeby. (…) Má různé stupně: od oddělených speciálních tříd na běžné škole až 

po individuální zařazení žáka do libovolné školní třídy.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, 

s. 87) 

Při integraci je třeba dodatečně upravit prostředí školy nebo školky, i dítě se musí přizpůsobit 

prostředí, které s ním primárně nepočítalo. (Welcome, 2019, s. 14) 

1.1  Od integrace k inkluzi 

Inkluze bývá často prezentována jako synonymum k integraci. Nabízí se přesnější výklad 

pojetí inkluze jako vyššího stupně integrace. V každém případě významní odborníci tento 

rozdíl explicitně vymezují. (Lechta, 2016, s. 37) 
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Anderliková (2014, s. 45) ve své knize Cesta k inkluzi píše, že integrace určuje člověka 

na základě defektu. Zatímco integrace zkouší začlenit jedince, kteří byli dosud vyčleněni, 

inkluze akceptuje rozdílnost všech a očekává od skupiny, že si je rozdílnosti vědoma a plně 

s ní počítá. 

Zásadní rozdíl tkví v tom, že do konceptu inkluzivní edukace je zařazena o dost širší 

populace, než jsou žáci s postižením, narušením či omezením. Lechta (2016, s. 37) i kolektiv 

autorů Welcome (2019, s. 13) se shodují, že rozmanité vzdělávací potřeby dítěte ovlivňuje i 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Jde o více podmínek a předpokladů, např. kulturní prostředí, 

cizí jazyk, nadání, sociální znevýhodnění, původ v rodině menšin či migrantů. Jde tedy i 

o děti nadané, děti ulice, děti z odlehlých oblastí, děti etnických a kulturních minorit. Inkluze 

akceptuje různorodost národnosti, pohlaví, rasy, jazykového původu i sociálního pozadí. 

V rámci inkluze by tedy každá škola měla být „školou pro všechny“. Inkluze pokládá 

rozmanitost za velkou výhodu vzdělávání.  

Podle Lechty lze předpokládat, že se edukační systém přizpůsobí všem žákům.(Lechta, 2016, 

s. 37 - 38) Inkluze se odvolává na lidská práva a požaduje, aby školy odpovídaly potřebám 

dětí. Očekává spoluúčast a spoluutváření každého jedince ve společnosti. (Anderliková, 2014, 

s. 45) 

Průcha a Valterová (2013, s. 87) definují inkluzi takto: „Podstatou je změněný pohled 

na selhání dítěte v systému, resp. selhání vzdělávacího systému v případě konkrétního dítěte. 

Při neúspěchu je třeba hledat bariéry v systému, který není dostatečně otevřen k potřebám 

jednotlivce.“ V dalším odstavci bude uvedeno, jakým způsobem se společnost snaží 

o odbourávání těchto bariér. 

1.2  Společné neboli inkluzivní vzdělávání  

Naše společnost je přirozeně velice rozmanitá a odlišovat se je normální. Pokud si tuto 

myšlenku osvojí děti na všech úrovních vzdělávacího systému, včetně předškolního 

vzdělávání, lze jen těžko zpochybňovat pozitivní dopad na celou společnost. Takto lze 

srozumitelně shrnout doporučení, která vydala rada Evropské unie v roce 2018 k podpoře 

rozvoje inkluzivní společnosti. První princip Evropského pilíře sociálních práv formuluje 

význam inkluzivního vzdělávání takto: „Každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a 

odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl dovednosti, které mu umožní 
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účastnit se plně na životě společnosti a úspěšně zvládat změny na trhu práce“. 

(https://ec.europa.eu) 

V této se souvislosti se realizuje inkluzivní vzdělávání i u nás a přináší s sebou nové aspekty 

výchovně vzdělávacího procesu. Stanislav Štech (2019, s. 29) na svých webových stránkách 

uvádí, že mezinárodní srovnání potvrdilo, že Česká republika zvolila velice specifickou cestu. 

Český model aplikace společného vzdělávání patří do kategorie tzv. kompenzačního přístupu. 

Mezi jeho silné stránky patří povinné individuální vyšetření, respektive posouzení a 

konzultace v širším týmu odborníků, stejně jako právně garantovaná a v zákoně popsaná 

podpora. Přináší však  i rizika, třeba v  přístupu založeném na  “identifikaci” žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky němu se často stává, že běžné školy spojují 

zvýšenou podporu žáků ve vzdělávání pouze s oficiálním rozhodnutím. Doporučení 

pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo Zprávy z vyšetření ukázaly, 

že komunikace mezi rodiči, školskými poradenskými zařízeními a školami je velice náročná. 

(www.stanislavstech.cz) 

Podle kolektivu autorů Welcome (2019, s. 18) nemusí být realizace inkluzivního vzdělávání 

v praxi tak náročná, pokud splňuje dvě zásadní podmínky: 

 Přijetí filozofie inkluzivního vzdělávání všemi pracovníky školy nebo školky; 

 Osvojení metod a forem práce, umožňující diferenciaci a individualizaci 

ve vzdělávání. 

Autoři dále píší, že aby děti vzájemně akceptovaly své odlišnosti, je třeba začít co nejdříve, 

tedy podporovat inkluzivní vzdělávání již v raném věku. Mateřská i základní škola jsou tedy 

prostředí, která by měla vytvářet podmínky pro inkluzivní vzdělávání. Dítě se zde učí chápat 

různost jako jednu ze základních charakteristik společnosti, učí se akceptovat, že každý má 

své individuální vzdělávací potřeby. Inkluzivní strategie zdůrazňují rozvoj sociální interakce 

mezi dětmi v kolektivu. Učitelé tedy musí aktivizovat a podporovat zdravé vztahy mezi dětmi, 

musí dokázat využít specifických charakteristik dětí k podpoře ostatních. 

1.3  Strategie vzdělávací politiky ČR 

V lednu 2019 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ustanovil expertní 

skupinu, jejímž hlavním úkolem je příprava dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 
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2030+. Tento dokument by měl obsahovat vizi, priority a cíle vzdělávací politiky v České 

republice. Při přípravě tohoto dokumentu experti využívají všechny komunikační prostředky 

k otevření dialogu nejen s odbornou, ale i širokou veřejností o vizích a výzvách současného 

školství. Aktuálně externí expertní skupina vymezila dva strategické cíle a čtyři strategické 

linie. Cílem je zaměřit více vzdělávání na získání potřebných kompetencí pro aktivní 

občanský, profesní i osobní život. Dále snížit vzdělanostní rozdíly a zvýšit spravedlnost 

v přístupu ke vzdělání. 

Zatímco čtyři základní strategické linie představují následující prvky:  

 Proměna obsahu a způsobu vzdělávání; 

 Podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání; 

 Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce; 

 Zvýšení financování a zajištění stability vzdělávání. 

Zde je patrné, že inkluzivní myšlení je již neodmyslitelnou součástí našeho vzdělávání. 

Například jedna z klíčových tezí zmíněného procesu nese název Úspěch pro každého žáka. 

Nicméně máme již dostupné údaje, které hodnotí uplynulé období společného vzdělávání, 

tedy inkluze v české republice. Ráda bych zmínila analýzu společného vzdělávání, kterou 

na svém webu zveřejnil Stanislav Štech a ve zkrácené formě je uvádí EDUin, o. p. s., 

informační centrum o vzdělávání. Analýza poukazuje na některé nedostatky ve vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale zároveň ukazuje na nepodloženost řady 

kritik inkluze. Cituji zde čtyři údaje, které úzce souvisí s mou diplomovou prací. 

 V MŠ výrazně narůstají počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejedná se 

pouze o děti s vadami řeči nebo poruchami učení, ale jde o projevy poruch 

chování nebo o příznaky psychických nemocí. 

 Školským poradenským zařízením stále chybí více odborných pracovníků. 

 Individuální vzdělávací plán není sám o sobě významným faktorem zvýšené zátěže – 

zákon ukládal pro žáky se SVP vypracovat IVP i před inkluzí. 

 Vzhledem k povaze úvazků asistentů pedagoga je pravděpodobné, že většina asistentů 

je již sdílená, tedy řazena do tříd k více žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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Některé kraje mají nejen značný nedostatek asistentů pedagoga, ale také nejsou 

dostatečné kapacity jejich kvalitního vzdělávání. (EDUin, 2019) 

V této kapitole jsem popsala rozdíly mezi integrací a inkluzí a přiblížila strategii vzdělávací 

politiky v naší zemi. Závěrem této kapitoly lze říci, že konkrétní podmínky pro inkluzivní 

vzdělávání nejsou v České republice ideální. Jaké místo zaujímá v zatím proměňujícím se 

vzdělávacím systému asistent pedagoga, o tom pojednává následující kapitola. 
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2 Profese asistenta pedagoga 

V českém vzdělávacím systému se setkáváme se třemi typy asistentů. Asistentem pedagoga, 

osobním asistentem a školním asistentem. Tyto pozice jsou často zaměňovány. V této kapitole 

se zaměřím výhradně na pozici asistenta pedagoga v mateřské a základní škole a na náplň 

jeho práce v obou zmíněných prostředích. 

Zapojení asistenta pedagoga do procesu vzdělávání je zásadní podpůrnou složkou na cestě 

ke zkvalitnění výuky, k zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tím pádem tedy 

k inkluzivnímu vzdělávání v celé míře. (Němec, Šimáčková - Laurenčíková, Hájková, 2014, 

s. 9) 

Kendíková (2017, s. 37) píše, že asistent pedagoga je pedagogický pracovník a zaměstnanec 

školy. Jeho statut je konkretizován v legislativě zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v zákoně č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících. Tuto poměrně novou profesi dnes chápeme jako podpůrné 

opatření při vzdělávání dětí a žáků se SVP. 

Náplň práce asistenta pedagoga se odvíjí od typu postižení či znevýhodnění, podléhá 

specifikům školy nebo školského zařízení. Činnosti s touto prací spojené se realizují 

ve třídách, učebnách, v zahradě, herně, na hřišti nebo v tělocvičně. A to ve spolupráci 

s učitelem. (Horáčková, 2015, s. 8) 

V prvním odstavci paragrafu 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, je funkce asistenta pedagoga definována takto: 

„…poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření…, pomáhá jinému 

pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a 

aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně 

poskytování školských služeb.“ 

2.1  Vzdělanostní a osobnostní předpoklady asistenta pedagoga 

Ze Standardu asistenta pedagoga cituji: „Pokud asistent pedagoga, nemá minimálně ukončené 

střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního 

vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením, nebo ukončené střední vzdělání 
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s maturitní zkouškou získané ukončením jiného vzdělávacího programu středního vzdělávání 

v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném 

na pedagogiku, studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga, může vykovávat 

pouze pomocné výchovné práce.“ (Morávková Vejrochová, 2015, s. 29) 

Přesné požadavky na kvalifikaci podle platného znění části první zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících, § 20, odst. 1 uvádím v příloze 2. 

Vedle dosaženého vzdělání bychom neměli zapomínat také na osobnostní předpoklady, 

dovednosti a rysy. Vlastnosti, které zde uvedu, jsou klíčové pro práci asistenta v mateřské i 

základní škole. Osoba AP by měla disponovat sociálním cítěním, měla by mít přirozený a 

kladný postoj k životu a lidem. Dalším předpokladem aktivního přístupu k této práci je ochota 

pomáhat.  

Němec a Martinovská (2018, s. 14) jmenují další dovednosti, kterými by měl asistent 

pedagoga disponovat v prostředí MŠ. Měl by mít pozitivní vztah k dětem, být empatický, 

trpělivý, důsledný. Co se asistentů v základní škole týče, trpělivost a důslednost při práci 

se žáky zmiňuje také portál pro asistenty pedagoga. Trpělivý asistent dokáže s méně nadaným 

žákem procvičovat danou látku tak dlouho, jak žák potřebuje. Na důslednost je apelováno 

zejména při práci se staršími žáky. (www.asistentpedagoga.cz)  

Asistent pedagoga by se měl rád dále vzdělávat, měl by mít dobrou fyzickou kondici. Uzlová 

(2010, s. 45) uvádí, že tato práce vyžaduje motivovaného člověka, který je nejen vstřícný a 

laskavý, ale do jehož osobnostního portfolia patří kreativita a flexibilita, schopnost týmové 

práce a zodpovědnost. Měl by dokázat vymezit své hranice k dítěti, učiteli i rodičům, 

vyvažovat svou roli. Nebýt dominující ani příliš podřízený. 

Kulštrunková a kolektiv kladou v osobnostní charakteristice asistenta pedagoga důraz 

na zaujetí pro svou práci, organizační schopnosti, nenásilné a přirozené chování a 

v neposlední řadě schopnost spolupráce pod vedením učitele a schopnost týmové práce. 

(In Morávková Vejrochová a kol., 2015, s. 51) 

2.2  Náplň práce asistenta pedagoga v mateřské škole 

Zatímco pedagogický zákoník určuje kvalifikaci asistenta pedagoga napříč vzdělávacím 

systémem, v náplni jeho práce se objevují specifika úměrná prostředí, ve kterém provádí svou 

pedagogickou činnost. Jinak vypadá jeho práce v mateřské škole a jinak ve škole základní. 
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Rozhodně však v obou zmíněných platí tvrzení Horáčkové (2015 s. 12), že má-li být 

spolupráce a komunikace s učitelem co nejefektivnější, je základní podmínkou jednoznačné 

vymezení náplně práce vedením školy. 

Do mateřských škol přicházejí asistenti s různou kvalifikací. Na jedné straně to mohou být 

bývalé učitelky s delší praxí ve školství, nebo asistentky s vysokoškolským vzděláním a 

na straně druhé asistentky s vzděláním nižším. Je tedy důležité zohlednit kvalifikaci 

při stanovení náplně práce asistenta pedagoga. Oba druhy mají v MŠ své místo. Jedni mohou 

provádět složitější individuální úkoly (logopedie, rozvoj grafomotoriky) a druzí pomáhají 

učiteli s doprovodem dětí, dohledem ve třídě nebo v jídelně, s oblékáním nejmenších dětí 

při odchodu na vycházku.  

Pro náplň práce asistenta je zásadní s jakým předchozím vzděláváním do MŠ přichází. Již 

od  nástupu je vhodné zapojovat asistenta nejen do  práce s dítětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ale i do práce s ostatními dětmi ve třídě. (Němec a Martinovská, 

2018, s. 37) 

Němec a Martinovská,(2018, s. 46) uvádějí, že konkrétní role asistenta pedagoga v průběhu 

dne v provozu mateřské školy může oscilovat na velmi široké škále: Partner k volné hře, 

vítání dětí, pomoc s  přechodem od  rodičů, zajištění a kontrola bezpečí dětí, pomoc 

při hygieně, toaletě, podpora při úklidu hraček, doplňování docházky, zvedání telefonu, 

individuální činnosti s dětmi, které mají podpůrná opatření, v neposlední řadě rozhovory 

s dětmi, hra. Zapojení dětí s podpůrnými opatřeními v co nejširší možné míře do aktivit, 

dopomoc dítěti, podpora spolupráce ve skupině, podpora společenského a sociálního kontaktu 

s dětmi. Podpora správných stravovacích návyků, sebeobsluhy a mnohé další.  

Němec (2018, s. 51) určuje základní pravidla pro práci asistenta pedagoga. Za prvé 

zdůrazňuje, že asistent pedagoga není osobním asistentem dítěte, ale je asistentem pro učitele. 

Dále apeluje na to, aby asistent ve třídě pracoval tak, aby měl učitel dostatek času na dítě 

se speciálními vzdělávacími potřebami a aby asistent podporoval začlenění dítěte 

do kolektivu. Asistent v nejvyšší možné míře rozvíjí samostatnost dítěte, zná individuální 

plán, plán činnosti učitele a podle těchto plánů s dítětem pracuje.  
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2.3  Náplň práce asistenta pedagoga v základní škole  

Při práci na prvním stupni základní školy, kdy se z dítěte stává žák, se náplň práce asistenta 

pedagoga z pečovatelské roviny přesouvá do výukového prostředí. Těžiště hlavní praktické 

činnosti asistenta pedagoga v základní škole se nachází ve vyváženém působení ve všech 

oblastech. Při pomoci pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, 

při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází. 

Podporuje žáka při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomáhá při výuce a při přípravě na ni. 

Mezi další činnosti patří pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a 

pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou. (Kendíková, 2017, s. 38) 

Ze Standardu práce asistenta pedagoga (2015, s. 61) lze získat poměrně podrobný popis 

dalších činností asistenta pedagoga: 

 Asistent má a využívá základní znalostí a dovednosti s informačními technologiemi; 

 Asistent pomáhá žákům při sebeobslužných činnostech a při vytváření základních 

pracovních a hygienických návyků; 

 Asistent si osvojuje nejen nové poznatky a praktické dovedností formou tzv. hospitací 

jako prostředků vzdělávání, ale i základy zpětné vazby a reflexe své práce; poskytuje 

pedagogům podporu v přípravě výuky; 

 Asistent pomáhá žákům s přípravou pracovního místa, uzpůsobuje ho specifickým 

potřebám žáka, účastní se aktivně školních i mimoškolních akcí; s ostatními pedagogy 

sdílí informace o žácích a jejich vzdělávacích potřebách. 

2.4  Školská poradenská zařízení 

Při zavádění funkce asistenta pedagoga mají svou roli školská poradenská zařízení. Zmíním se 

o nich stručně v této kapitole. Je třeba rozlišovat pracoviště rané péče, pedagogicko-

psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. Jednotlivé poradny se dělí dle územní 

působnosti a typu postižení. Jejich úkolem je doporučení služby asistenta pedagoga vzhledem 

ke speciálním vzdělávacím potřebám dítěte nebo žáka. Bez vyjádření školského poradenského 

zařízení nemůže vedení školy požádat o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga.  
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První zmíněné, tedy pracoviště rané péče navštěvuje rodiny v jejich přirozeném prostředí a 

přináší odborné metody pro práci s dítětem. (Mazánková, 2018, s. 68) Pedagogicko-

psychologické poradny pracují obvykle s dětmi a žáky s méně závažnými znevýhodněními 

nebo s problémy v chování. Pedagogická centra se většinou specializují na děti a žáky 

s nějakým konkrétním postižením. Němec uvádí, že odborníci z obou zařízení navštěvují 

minimálně jednou ročně školy, ve  kterých jsou vzdělávány děti, které jsou u  nich 

registrovány. (Němec, Martinovská, 2018, s. 32 - 33) 

Němec a Martinovská (2018, s. 32) uvádějí, že dle školského zákona je pozice AP vedena 

jako tzv. podpůrné opatření. Aby mohla MŠ nebo ZŠ získat tuto podporu, je podmínkou, aby 

dítě se speciálními vzdělávacími potřebami prošlo diagnostickým vyšetřením. Školské 

poradenské zařízení toto doporučení zahrne do výsledné zprávy z vyšetření.  

Doporučení speciálně pedagogického centra obsahuje důvod zřízení pozice asistenta, rozsah a 

obsah jeho činnosti a návrh na další podpůrné služby. Zpráva dále navrhuje výši pracovního 

úvazku. Školské poradenské zařízení ve zprávě doporučí individuální vzdělávací plán, který je 

závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

2.5  Individuální vzdělávací plán  

V této kapitole přiblížím roli individuálního vzdělávacího plánu. Podle Uzlové (2010, s. 19) 

jsou rozdílné vzdělávací potřeby dětí přijímány jako přirozená součást společnosti a jsou 

naplňovány pomocí individuálních vzdělávacích programů.  

Horáčková (2015, s. 46) uvádí: „Individuální vzdělávací plán umožňuje žákovi pracovat 

podle jeho schopností, individuálním tempem a bez stresujícího porovnávání se spolužáky. 

Učiteli umožňuje pracovat se žákem na úrovni, které aktuálně dosahuje.“  

V základní škole je hlavním dokumentem a konkrétní oporou v práci asistenta individuální 

vzdělávací plán, dle kterého se zpravidla žáci, kterým je asistent doporučen, vzdělávají. Tento 

dokument vytváří škola na základě doporučení poradenského zařízení. Je to závazný 

dokument, který je nedílnou součástí dokumentace žáka ve školní matrice. Obsahuje 

informace o konkrétních podpůrných opatřeních, časové a obsahové rozvržení vzdělávání 

žáka, úpravy obsahu, metod a forem výuky a hodnocení, možné výstupy. (Kendíková, 2017, 

s. 23 - 24) 
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Je užitečné připomenout, že škola je povinna na základě žádosti zákonných zástupců a 

doporučení školského poradenského zařízení žákovi s přiznanými podpůrnými opatřeními 

od druhého stupně individuální vzdělávací plán vypracovat. (www.msmt.cz) Podpůrná 

opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do pěti stupňů. 

Stupně podpůrných opatření přikládám v příloze č. 3. 

Individuální vzdělávací plán zpracovává učitel a nese za něj hlavní zodpovědnost. 

Podle Horáčkové (2015, s. 46) nejsou pro jeho tvorbu stanovena jednotná formální kritéria. 

Aby byl však efektivní a funkční musí naplňovat konkrétní obsahové požadavky. Dále, 

obzvlášť u nově přijatých dětí, je nutné plán upravovat v průběhu celého roku podle potřeby 

dítěte či žáka, zohledňovat aktuální situace v přístupu k dítěti nebo žákovi. 

Kendíková (2017, s. 72) apeluje na to, aby se asistent pedagoga aktivně podílel na vytváření, 

revizích a doplňování individuálního vzdělávacího plánu. Právě asistent je ten, kdo má 

možnost pozorovat dítě nebo žáka v interakci s ostatními, často s ním i s jeho zákonnými 

zástupci díky intenzivní práci navazuje úzký vztah. Dále doporučuje, aby participoval 

na hodnocení dětí a žáků, kterým poskytuje podporu. Pravidelně vypracované zprávy mohou 

být užitečným dokumentem monitorujícím vývoj každého jednotlivce. 

2.6 Metodická podpora asistentů pedagoga a její stěžejní oblasti 

V této kapitole uvedu výčet možností metodické podpory asistentů pedagoga. Podle Uzlové 

(2010, s. 61 - 62) se profesní zkušenosti asistentů pedagoga výrazně liší napříč celým 

systémem. Liší se také různé typy a stupně postižení, se kterým se asistent setkává. Z těchto 

důvodů je metodická podpora velice důležitá. Obvykle se jí asistentům dostává 

prostřednictvím speciálních pedagogů z pedagogicko-psychologických poraden a speciálních 

pedagogických center, ale lze jí také zajistit učitelem nebo speciálním pedagogem ve škole, 

kde asistent působí.  

Pokud má mateřská nebo základní škola s funkcí asistentů dlouhodobé zkušenosti, mívá 

vytvořena pravidla pro metodickou podporu jeho práce, to znamená, že je zde definováno, 

kdo asistenta vede, jak často a jakým způsobem. Cenným zdrojem metodické podpory je jistě 

odborná literatura, která vychází z projektu systémové podpory vzdělávání, ale i pracovníci 

neziskových organizací. Pokud je asistent aktivní, chce se posouvat ve své profesi dál, tyto 

zdroje mu v současné době nabízí poměrně bohatý informační servis. 

http://www.msmt.cz/
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Podle Horáčkové (2015, s. 20) bývá vedením škol často zanedbáváno další vzdělávání 

asistentů. Důvodem jsou často krátkodobé smlouvy asistentů, ale také nedostatek prostředků 

na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Píše také, že dobře připravený a asistent se 

může v dané problematice orientovat lépe než většina členů pedagogického sboru a nabízet 

tak své zkušenosti učitelům. Pro takovou funkční spolupráci a vzájemné sdílení je nezbytné, 

aby učitel vnímal asistenta jako rovnocenného partnera. 

Považuji za důležité upozornit alespoň na nejdůležitější oblasti, ve kterých kolektiv autorů 

Standardu práce asistenta (2015, s. 74) doporučuje metodickou podporu asistentům pedagoga: 

 Tvorba, realizace a hodnocení individuálního vzdělávacího plánu; 

 Základní orientace v rámcových a školních vzdělávacích programech; 

 Psychohygienické zásady vyučování; 

 Individuální možnosti a schopnosti žáka nebo dítěte a jejich vhodné formy podpory; 

 Využití vhodných metodických materiálů, didaktických a kompenzačních pomůcek.  

Uzlová (2010, s. 62 - 63) ve své práci zmiňuje důležitost supervize. Tato organizovaná 

příležitost k sebereflexi nabízí příležitost podívat se na svou práci s odstupem, dává možnost 

zkusit nové cesty. V podpoře asistentů se uplatňuje většinou supervize skupinová. 

V současnosti se setkáme se supervizí především v sociálních službách, ve školách se zatím 

prosazuje postupně.  

V této kapitole jsem popsala profesi asistenta pedagoga, jeho činnosti v mateřské a základní 

škole a provedla průzkum možností jeho metodické podpory. Po shrnutí informací lze 

konstatovat, že náplň práce asistenta pedagoga v mateřské škola má svá specifika, rozdílná 

od školy základní. Při práci na prvním stupni základní školy se náplň práce asistenta pedagoga 

z pečovatelské roviny přesouvá do výukového prostředí. Metodická podpora asistentů je 

ve vzdělávacím systému dostatečná. V přílohách mé práce uvádím odkazy, které mohou být 

asistentům v hledání metodické podpory užitečné. 

Aby spolupráce asistenta a učitele splňovala všechna potřebná kritéria, je nezbytná nejen výše 

uvedená podpora, ale samozřejmě také efektivní komunikace mezi asistentem pedagoga a 

učitelem, které se budu věnovat v následující kapitole. 
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3 Pedagogická komunikace učitele a asistenta pedagoga 

V této kapitole se již konkrétně zaměřím na interakci asistenta pedagoga a učitele. 

Gavora (1988, In Nelešovská 2005, s. 26) definuje pedagogickou komunikaci takto: 

„Pedagogická komunikace je výměna informací mezi účastníky výchovně-vzdělávacích cílů. 

Pedagogická komunikace se řídí osobitými pravidly, která určují pravomoce jejich 

účastníků.“ Vzhledem k tomu, že působení asistentů ve třídě je poměrně mladá záležitost, 

v odborných publikacích nalezneme spíše informace o komunikaci ve vztazích učitel a žák, 

učitel a třída, žák a třída, skupina žáků a žák atd. Nicméně lze určitě aplikovat vybrané složky 

pedagogické komunikace i na další účastníky výchovně vzdělávacího procesu. 

Podle Vališové a Kasíkové (2011, s. 227 - 228) klade současná pedagogika důraz 

na komunikativní pojetí výchovy. Odklání se od výchovy manipulativní, zdůrazňuje 

kooperaci a spolupracující vztahy, orientuje se na dítě, žáka. Pedagogická komunikace má své 

ovlivňující, popřípadě limitující faktory. Můžeme mezi ně zařadit prostor třídy, ve kterém se 

komunikace odehrává. Dále časové omezení, které je určováno jak rozvrhem provozu 

v mateřské škole, tak rozvrhem hodin ve škole základní. Pedagogickou komunikace v každém 

případě ovlivňuje i obsah tematických celků v mateřské škole, na prvním stupni obsah 

vyučovací hodiny. 

3.1  Vztah asistenta pedagoga s učitelem a jejich spolupráce 

Než přejdu k nejdůležitějším oblastem komunikace asistenta pedagoga a učitele, věnuji část 

kapitoly doporučením, jak nastavit vzájemný vztah a spolupráci. Němec, Šimáčková -

 Laurenčíková a Hájková (2014, s. 19) upozorňují, že kvalita a intenzita spolupráce učitele a 

asistenta pedagoga závisí nejen na předchozí průpravě, ale i na míře času společné přípravy a 

na úrovni komunikačních dovedností pedagogů a asistentů pedagoga. 

Spolupráci asistenta pedagoga s učitelem rámcově popisuje Informace MŠMT k zabezpečení 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence, 

č. j. 14453/2005-4 (Věstník MŠMT č. 10/2005): „Doporučuje se, aby vzdělávací činnost řídil 

učitel vyučovacího předmětu, který koordinuje působení dalších spolupracovníků – dalšího 

učitele nebo vychovatele ve třídě a asistenta pedagoga tak, aby vzdělávání svěřených žáků 

včetně žáka/žáků se zdravotním postižením probíhalo co nejúčinněji.“ 
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Vztah učitele a asistenta by měl být respektující a partnerský. Je jasně dané, že 

za pedagogickou činnost je zodpovědný učitel. Plánuje aktivity, rozhoduje o tom, co a kdy se 

s dětmi bude dělat. Asistent pedagoga je tím, kdo poskytuje podporu učiteli. Jeho přítomnost a 

podpora by měla zajistit učiteli více možností pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Jejich vzájemná komunikace ovlivňuje významně třídní klima. A pokud je zdravá, 

přispívá k pozitivní atmosféře ve třídě. Podle Mazánkové (2018, s. 67) je otevřená 

komunikace asistenta a učitele základním předpokladem pro efektivní zapojení asistenta 

pedagoga do práce s dětmi. Pro zlepšení jejich vztahu, doporučuje učitelům a asistentům 

pedagoga jako přínosné občasné prohození rolí. Myslí si, že pokud asistent pedagoga vyniká 

v nějakém směru nad učitelem, např. je nadanější na zpěv, není důvod, proč by ve chvílích 

zpívání nemohl převzít vedení. 

Němec a Martinovská (2018, s. 71 - 72) doporučují, aby si oba společně domluvili mantinely 

práce a vyjasnili si hned v počátcích spolupráce vzájemná očekávání. Zároveň radí učitelům, 

aby si asistenta pedagoga tak trochu „vychovávali.“ Zdůrazňuje, že neexistují úplně 

jednoduchá pravidla pro všechny situace ve třídě, ale obecně je nejvhodnější, když o řešení 

problémových situací rozhoduje učitel a s jejich realizací pak pomůže asistent pedagoga. 

3.2  Spolupráce asistenta pedagoga a učitele v mateřské škole 

Podle Němce a Martinovské je v mateřské škole pozice asistenta zřizována jako podpůrné 

opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejím základním posláním je ale 

pomoci učiteli. A to tak, aby měl co nejvíce času na práci s dětmi. Aby byla vzájemná 

spolupráce plodná, hraje důležitou roli ředitel nebo externí supervizor. Vedení školy v samém 

začátku určuje pozice a kompetence obou pracovníků. V mateřské škole pak většinou tří. 

(Němec, Martinovská, 2018, s. 21) 

Podle Uzlové (2010, s. 50) je pro kvalitní spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga 

důležité vymezení kompetencí a oboustranná informovanost. Užitečným nástrojem jsou 

pravidelné pracovní schůzky. Při těchto setkáních konzultují průběh a výsledky společné 

práce, určují způsoby zapojení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do výuky, 

reflektují vzájemné postřehy a plánují realizaci dalších procesů. Němec s Martinovskou 

(2018, s. 74) je rozdělují na akutní konzultace a průběžné konzultace. Akutní konzultace 

slouží k diskusi nad aktuálním problémem dítěte. Při nejbližší příležitosti (např. během spaní 
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dětí po obědě) je nutné sdílet informace o aktuální situaci. Průběžné konzultace nemusí být 

dlouhé, je vhodné si z nich dělat záznamy, které pak obvykle pomohou lépe sledovat vývoj 

práce se skupinou dětí. Podmínky spolupráce v mateřské škole se tedy možnostmi průběžných 

konzultací liší od školy základní, kde bývá náplň dne ohraničena časovými limity 

vyučovacích hodin a přestávek.  

3.3  Spolupráce asistenta pedagoga a učitele v základní škole 

I když asistent pedagoga bývá přidělen do třídy, kde se vzdělává žák se  speciálními 

vzdělávacími potřebami, mělo by se předcházet situacím, kdy se asistent pedagoga zaměří 

pouze na tohoto žáka. Hlavním cílem působení asistenta pedagoga ve třídě je pomoc a 

podpora učiteli. Jeho práce by měla učiteli umožnit získat více času pro práci s žákem 

se speciálními vzdělávacími potřebami. (www.asistentpedagoga.cz) 

Portál pro podporu a inspiraci v práci s dětmi v inkluzivní škole doporučuje učitelům 

efektivně využívat asistenta pedagoga prostřednictvím čtyř způsobů vzájemné spolupráce. 

 Jeden učí, druhý podporuje. Učitel učí celou třídu, zatímco asistent pomáhá cílové 

skupině se zapojením do aktivit v hodině. Asistent dále zaznamenává a jasně 

formuluje učitelovy instrukce.  Kontroluje žáky při přepisování do sešitu. Tomu 

předchází společné plánování. 

 Jeden učí, druhý pozoruje. Učitel učí, zatímco asistent cíleně pozoruje žáky. Získává 

hodnotné informace, rozpoznává potřeby žáků, hodnotí jejich výkony. Všechna 

získaná data může použít k plánování další výuky. 

 Jeden učí, druhý „se nechává unášet“. Jde o rozšiřující model výše uvedeného. 

Učitel učí, zatímco asistent monitoruje dění ve třídě, flexibilně reaguje na potřeby 

žáků, vysvětluje, ujasňuje, opravuje.  

 Oba učí. Situace, která klade na oba nejvyšší nároky. Musí společně plánovat a sdílet 

učební styly. To vyžaduje vzájemné sladění. Jedná se tedy o tandemové učení, kterému 

předchází společné plánování. Hodina má podobu tzv. výukové konverzace. 

(www.inkluzivniskola.cz) 
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3.4  Nejčastější chyby a rizika vzájemné spolupráce  

V této kapitole zmíním nejčastější chyby a rizika vzájemné spolupráce. Podle Němce a 

Martinovské (2018, s. 71, 76 – 79) vzniká mnoho chyb ve spolupráci učitele a asistenta 

pedagoga z nevyjasněných očekávání. Učitel si může myslet, že asistent pedagoga přesně ví, 

co dělat a očekává od něj přirozené zapojení a aktivitu, asistent naopak může vyčkávat 

na pokyny učitele, může mít obavu, aby svým vstupem učitelovu práci nekomplikoval. 

Dále se může vyskytovat model komunikace, kdy asistent pedagoga nerespektuje autoritu 

učitele.  Toto stává se v případě, kdy má asistent delší praxi ve školství nebo větší zkušenosti 

v práci s dítětem s postižením. Autoři dále varují před variantou, kdy asistent pedagoga 

v dobrém úmyslu přílišnou aktivitou a plánováním omezuje učiteli prostor pro jeho vlastní 

iniciativu. Naopak riziko nastává i v případě, kdy je asistent pedagoga v práci pasivní, 

nezapojuje se do práce učitele s dětmi. Další chybou v této spolupráci je, pokud učitel svěří 

dítě se speciálními vzdělávacími potřebami výhradně do péče asistenta pedagoga, dochází tak 

vlastně k segregaci. Rizikem může být, pokud má učitel pro asistenta pedagoga příliš náročné 

úkoly. Učitel může snadno propadnout pocitu, že asistent pedagoga disponuje stejnými 

znalostmi jako speciální pedagog. Pokud učitel, který již dříve pracoval se zkušenými 

asistenty, mylně předpokládá, že nový asistent pedagoga si při práci poradí sám, neposkytuje 

mu dostatečné vedení a vystavuje vzájemnou spolupráci dalším rizikům. Na závěr můžeme 

jako jedno z hlavních rizik zmínit stav, kdy není jasně vymezena role asistenta pedagoga 

v  týmu školského zařízení a asistent pedagoga si není jistý náplní své práce ani svými 

kompetencemi.  

3.5  Komunikace asistenta pedagoga a učitele  

V následujících dvou kapitolách se věnuji doporučeným zásadám dobré komunikace 

mezi  asistentem pedagoga a učitelem. Podle Morávkové - Vejrochové (2015, s. 56) může 

asistent pedagoga smysluplně a dobře vykonávat svou práci, je-li nastavena komunikace 

mezi  ním a učitelem efektivně. Základem je informovanost asistenta.  

Horáčková popisuje specifika komunikace asistenta pedagoga a učitele v desateru dobré 

spolupráce. Role asistenta pedagoga je podle ní jasně vymezena a komunikována 

v trojúhelníku vedení školy – učitel – asistent. Zdůrazňuje důležitost pozitivního postoje 

asistenta pedagoga i učitele k inkluzivnímu vzdělávání a doporučuje asistenta pedagoga 
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seznámit se zásadami každého učitele a nechat ho podílet se na hodnocení dítěte. Učitel by 

měl dokázat najít správnou míru „zviditelnění“ asistenta pedagoga a jeho zapojení do úkolů. 

(Horáčková, 2015, s. 26 - 27) 

Němec a Martinovská (2018, s. 74) se ve své publikaci doporučují zvýšený zřetel na samotné 

uvedení asistenta do pracovního procesu v mateřské škole. V něm hraje samozřejmě 

komunikace stěžejní roli. 

Dle těchto autorů by adaptace asistenta pedagoga v mateřské škole měla probíhat zpravidla 

v délce tří měsíců. Učitel se zde dostává do role mentora, který provází asistenta adaptací až 

k funkčnímu plnění jeho podpůrné role. Vzájemně pak reflektují a formulují dílčí kroky 

celého procesu. Je nutné, aby docházelo k propojování teorie a praxe s konkrétními činnostmi 

v průběhu dne. Po tomto období se doporučuje naplánovat společně další etapu, formulovat 

konkrétní, zhodnotitelné a časově vymezené cíle.  

3.6  Zásady dobré komunikace učitele a asistenta pedagoga 

Podle Němce a Martinovské se tato doporučení týkají uvedení asistenta pedagoga do mateřské 

školy, nicméně po podrobném prostudování je zřejmé, že je lze aplikovat i na uvedení pozice 

asistenta pedagoga do třídy základní školy. 

 Učitel při počáteční komunikaci poskytuje asistentovi pedagoga základní informace 

o obsahu vzdělávání v mateřské škole. Je nezbytně nutné asistenta pedagoga alespoň 

rámcově seznámit se školním vzdělávacím programem. Nový člen pedagogického 

týmu by měl znát vizi mateřské školy a měl by mít základní povědomí o principech 

předškolního vzdělávání. 

 Učitel předává asistentovi pedagoga důležité informace o dětech, u dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami dává k dispozici plány pedagogické podpory nebo 

individuální plány. 

 Asistent pedagoga by měl být seznámen s rodinou dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zejména pokud dítě potřebuje používat specifické pomůcky nebo musí 

dodržovat nějaká zdravotní opatření. Toto doporučení se vzhledem k udržení 

profesionálního vztahu s rodinou doporučuje spíše zkušenějším asistentům pedagoga. 
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 Učitel představí asistenta pedagoga rodičům dětí ze své třídy. Obvykle stačí stručná 

informace o novém zaměstnanci, který je zde jako podpora pro pedagogickou práci. 

Samotné představení asistenta pedagoga dětem je velice důležité. Nedoporučuje se 

zdůrazňovat asistentovu vazbu na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, taková 

situace vede k posílení sociální izolace těchto dětí. Optimální je představit dětem 

asistenta pedagoga jako pomocníka učitele, který pomáhá se vším, s čím je potřeba. 

Dle zvyklostí v dané mateřské škole je vhodné domluvit si způsob, jakým budou děti 

asistenta pedagoga oslovovat. (Němec a Martinovská, 2018, s. 21) 

Mezi rizika při nastavení komunikace patří přehlížení nebo nepřijetí asistenta pedagoga 

učitelem. Podle autorů Standardu práce asistenta pedagoga toto riziko vyplývá zpravidla 

z nezvyklé situace, kdy se ve třídě objevuje další dospělý člověk.  

3.7  Obsahové oblasti komunikace učitele a asistenta pedagoga v ZŠ 

V této kapitole popisuji konkrétní oblasti komunikace, kterým se budu dopodrobna věnovat 

ve svém výzkumu. S myšlenkou, že informovaný asistent pedagoga je dobrý asistent, určuje 

Standard asistenta pedagoga čtyři obsahové oblasti komunikace asistenta pedagoga a učitele. 

 Oblast prakticky informační. Učitel popisuje asistentovi připravený plán výuky, 

oznamuje mu veškeré změny v rozvrhu, informuje asistenta o situaci ve třídě, společně 

pravidelně hodnotí práci asistenta pedagoga. Asistent ve spolupráci s učiteli poskytuje 

informace o aktuálním psychosomatickém stavu dítěte či žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami, informuje učitele o své případné absenci, o pověření jinými 

úkoly vedením školy, společně s učitelem hodnotí svou práci asistenta. 

 Oblast metodická. Učitel před vyučováním stanovuje konkrétní cíle a výstupy 

vzdělávání, stanovuje postup k jejich dosažení. Při vyučování krátce koordinuje 

společnou práci. Po vyučování spolu s asistentem hodnotí proces i výsledky výuky 

u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistent před vyučováním nabízí 

poznatky a zkušenosti za účelem stanovení postupů k dosažení cílů. Při vyučování 

reaguje a je součinný při koordinaci společné práce ve vyučování. Po vyučování spolu 

s učitelem hodností proces i výsledky u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Oblast vztahová. V této oblasti by měli oba aktéři zachovávat mlčenlivost, 

konzultovat dění ve třídě v bezpečném prostředí, nepoužívat celá jména žáků 
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na veřejných místech. Učitel konzultuje s asistentem sociální klima třídy a emoční stav 

žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistent konzultuje to samé. 

 Oblast obecně lidská. Vědomí hranice mezi vztahem profesním a soukromým. 

(Morávková Vejrochová a kol., 2015, s. 57) 

Třetí kapitola popisuje spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga. V první části se 

zabývám předpoklady pro zdravý profesionální vztah a funkční spolupráci obou 

pedagogických pracovníků. V další části vymezuji průběh spolupráce asistenta pedagoga a 

učitele v mateřské škole, následně pak na prvním stupni školy základní. Obsahem kapitoly 

jsou konkrétní návrhy organizace společné práce během vyučování. Zmiňuji nejčastější 

chyby  a rizika spolupráce učitele a asistenta pedagoga. V odborných textech a metodikách 

zacílených na práci asistenta pedagoga se setkáváme s převahou pojmů žák, výuka, 

vyučování, klasifikace. Je tudíž patrné, že doporučení pro vzájemnou spolupráci a komunikaci 

učitele a asistenta jsou zaměřena více na školní prostředí. Po provedené rešerši nacházím 

společné aspekty komunikace v obou typech školského zařízení. Obsahové oblasti 

komunikace se prolínají, nabízejí shodná doporučení a opatření pro ošetření komunikace 

učitele a asistenta pedagoga. 

Mám-li tedy shrnout teoretickou část své práce, za nejdůležitější její část považuji vymezení 

obsahových oblastí komunikace učitele a asistenta pedagoga. Každé pracovní prostředí má 

svá specifická pravidla komunikace. V mateřských a základních školách může však 

komunikace mezi dvěma dospělými lidmi zásadně ovlivňovat dítě v období jeho socializace, 

kdy se na základě jejich interakcí může dítě učit modelovat své vlastní způsoby chování. 

V celém procesu vzdělávání, kde se samozřejmě nejedná jen o děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami, je podstatná nejen forma komunikace, ale i obsah, který nadále 

určuje možnosti a kvalitu podpory rozvoje dítěte v kontextu očekávaných výstupů 

Rámcového vzdělávacího programu. Konkrétní obsah komunikace je tedy mezi asistentem 

pedagoga a učitelem zásadní. Doporučené oblasti, ve kterých spolu oba pedagogičtí 

pracovníci mají komunikovat, by se měly stát opěrným bodem jejich vzájemné spolupráce. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

4 Charakteristika výzkumu 

Efektivní komunikace mezi pedagogem a asistentem je hlavním předpokladem 

pro smysluplné využití pedagogických asistentů. Němec, Šimáčková - Laurenčíková, Hájková 

(2014, s. 19) uvádějí, že jen minimum pedagogů však prošlo nějakou průpravou 

pro vzájemnou spolupráci. Učitelé jsou tudíž odkázáni na improvizaci. V empirické části 

jsem se zaměřila na analýzu komunikace mezi učiteli a asistenty pedagoga. Cílem 

výzkumného šetření bylo zjistit, do jaké míry jsou vedením školy rozvrženy kompetence obou 

pedagogických pracovníků, jaké mají očekávání a představy související se společnou 

komunikací. Dále jsem zjišťovala, jak probíhá komunikace v jednotlivých oblastech. V oblasti 

prakticky informační, v oblasti metodické, v oblasti vztahové a v neposlední řadě v oblasti 

obecně lidské. Po pečlivém výběru informací z odborné literatury jsem stanovila následující 

výzkumné otázky: 

Výzkumná otázka č. 1: Jaká jsou očekávání a nároky obou pedagogických pracovníků 

ve vztahu k vzájemné komunikaci? 

Výzkumná otázka č. 2: Jaké postoje vyjadřují asistenti pedagoga i učitelé k vzájemnému 

předávání informací jako nástroji efektivní komunikace? 

Výzkumná otázka č. 3: Za jakých podmínek je komunikace mezi učitelem a asistentem 

pedagoga předpoklad úspěšného zavádění principů inkluze do praxe? 

4.1 Výzkumný vzorek a jeho popis 

Co se týče klíčových pojmů, v teoretické části je zakotven termín učitel a asistent pedagoga. 

Během předvýzkumu jsem však zjistila, že mezi dotazovanými budou pouze ženy, tudíž v této 

části práce již používám pojmy asistentka pedagoga, učitelka, respondentka. Respondentky 

jsou učitelky a asistentky pedagoga v MŠ a ZŠ. Jelikož pracuji na plný úvazek jako třídní 

učitelka na základní škole, rozhodla jsem se z důvodu dobré dostupnosti zaměřit na táborský 

region. Za účelem získat pestrou a různorodou škálu výpovědí jsem záměrně volila školská 

zařízení, která se liší obsahem, formou i kapacitou dětí a učitelů. Volila jsem mateřské a 

základní školy v okolí. Zařízení s předchozí zkušeností s asistenty pedagoga, se zkušeností 

s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a sociálním znevýhodněním, ale i 
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zařízení, kde profese asistenta pedagoga teprve získává svůj status. Výzkumné šetření bylo 

provedeno se třemi asistentkami pedagoga a třemi učitelkami v mateřské škole a se třemi 

asistentkami pedagoga a třemi učitelkami prvního stupně základní školy. Výzkumné šetření 

bylo prováděno během školních roků 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020. V dalším 

odstavci uvádím stručnou charakteristiku jednotlivých školských zařízení, ve kterých jsem 

vedla výzkumné šetření. V charakteristice jednotlivých škol určuji jejich polohu, kapacitu 

dětí, počet pedagogických pracovníků. Zmiňuji některá specifika, kterými se liší jedno 

od druhého. Školská zařízení označuji zkratkou a číslem. 

Vzhledem k tomu, že rozhovory a pozorování nebylo možno provádět s  ohledem na časové 

harmonogramy respondentek v chronologické posloupnosti, bylo nutné rozhovory s nimi 

po jejich shromáždění setřídit a přiřadit k jednotlivým školským zařízením, kde byla 

prováděna pozorování. Způsob organizace výzkumných dat ve vztahu k subjektům 

výzkumného vzorku společně se základní charakteristikou respondentek je vyjádřen 

v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1: Organizace výzkumných dat a charakteristika respondentů 

Školské 

zařízení 

Pozorování: 

č. terénní 

poznámky 

Označení 

rozhovoru 
Náplň práce Kvalifikace 

Délka 

praxe 

(roky) 

MŠ 1 3 

R1 
Asistentka 

pedagoga 

SŠ hudební konzervatoř, 

kurz Montessori 
3 

R4 Učitelka 
VŠ Pg., Učitelství pro 

mateřské školy 
9 

MŠ 2 2 

R2 
Asistentka 

pedagoga 
SŠ Ekonom., kurz AP 2 

R5 Učitelka 
VŠ Pg., Učitelství pro 

mateřské školy 
4 

MŠ 3 1 

R3 
Asistentka 

pedagoga 

VŠ Pg., Učitelství pro 

mateřské školy 
8 

R6 Učitelka SPgŠ 30 

ZŠ 1 4 

R9 
Asistentka 

pedagoga 
VŠ/Bc Arteterapie 3 

R11 Učitelka 
VŠ Pg., Učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 
3 

ZŠ 2 6 

R8 
Asistentka 

pedagoga 
VŠ Ekonom., kurz AP 3 

R10 Učitelka 
VŠ Pg., Speciální pedagog., 

učitel 1. stupně 
10 

ZŠ 3 5 

R7 
Asistentka 

pedagoga 
VŠ Pg./Bc, Vychovatelství 10 

R12 Učitelka 
VŠ Pg., Učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 
17 
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4.2 Metodologie výzkumu 

Vzhledem k charakteru výzkumného problému a cíle je vhodným rámcem metodologie 

kvalitativního výzkumu. Umožňuje získání skutečně detailních informací a poskytuje 

dostatečný prostor pro vyjádření dotazovaných. Švaříček a Šeďová (2007, s. 17) definují 

kvalitativní výzkum jako proces zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat 

komplexní obraz těchto jevů založený na hloubkových datech. 

4.3 Etické otázky výzkumu 

Dle Švaříčka a Šeďové (2007, s. 43) je třeba nezapomínat v rámci výzkumu na etické otázky. 

Zvažovat důsledky zejména uveřejněných závěrů náleží ke každému kvalitativnímu výzkumu, 

který zkoumá člověka a jeho působení. 

Respondentky byly požádány o souhlas k rozhovoru a jeho nahrávání, poučila jsem je 

o plánované délce rozhovoru. Ujistila jsem je, že po přepisu budou nahrávky smazány. Byly 

také seznámeny s možností kdykoliv od rozhovoru odstoupit. Pro zachování anonymity 

neuvádím ani jména dotazovaných ani názvy mateřských a základních škol, kde respondentky 

působí. 

4.4 Technika sběru dat – rozhovor a pozorování 

Jako základní výzkumnou metodu pro sběr dat jsem zvolila polostrukturovaný hloubkový 

rozhovor obsahující otevřené otázky. Když jsem sestavovala základní strukturu rozhovoru, 

formulovala jsem otázky a vystavěla je tak, aby umožnily do hloubky zkoumat, zda se realita 

v praxi obou pedagogických pracovníků přibližuje či vzdaluje teoretickým doporučením, 

případně zda dochází k výslovné shodě či naopak krajnímu rozporu. Užitečným výchozím 

zdrojem pro formulování otázek mi byla doporučení autorů Standardu práce asistenta 

pedagoga.  

Otázky se týkaly především obsahu komunikačních oblastí. Zajímalo mě nejen jejich 

počáteční očekávání od spolupráce asistentky pedagoga a učitelky, ale například i jejich 

samotné seznámení. Dotazovala jsem se respondentek na připravovaný plán, spolupráci 

v postupech k dosažení cílů a společné hodnocení. Hlavní výzkumné otázky se 

při rozhovorech dařilo dále rozvíjet a následně rozpracovávat. Mým záměrem bylo 
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poskytnout respondentům dostatek času a osobního prostoru pro popis podmínek vzájemné 

interakce. Při všech rozhovorech jsem se souhlasem každé respondentky pořizovala zvukový 

záznam. Respondentky byly vždy před zahájením rozhovoru informovány, že všechny osobní 

údaje budou chráněny a veškeré poskytnuté informace budou zveřejněny výhradně anonymně 

pouze pro potřeby této práce a nikde jinde. Rozhovory probíhaly individuálně, přibližně 

v délce 30 až 40 minut.  

Abych získala představu o zkoumaných jevech v čase jejich průběhu, rozhovory jsem se 

rozhodla doplnit o pozorování. Švaříček a Šeďová a kol. (2007, s. 160) označují zkušeného 

tazatele za dobrého pozorovatele, který se dokáže orientovat v neverbálních sděleních a je 

citlivý k účastníkům svého pozorování. Základním krokem k pochopení podstaty zkoumání je 

porozumění provázanosti rozhovoru a pozorování.  

Při pozorování jsem sledovala především vzájemnou komunikaci učitele a asistenta pedagoga 

se zřetelem na jejich vzájemnou interakci a následné reakce. Pozorovala jsem četnost pokynů 

pedagoga, sledovala, jaký rozsah má jeho práce s konkrétním dítětem a ostatními dětmi či 

žáky ve třídě. Stanovila jsem si dvě hlavní oblasti pozorování: Interakce učitel – asistent 

pedagoga a interakce asistent pedagoga – učitel. Zajímalo mě, jak často a jakými způsoby 

komunikace probíhá a čeho se týká. 

Metoda pozorování přináší jiný typ informací nežli rozhovor. Snažila jsem se sledovat 

neverbální komunikaci mezi asistentem pedagoga a učitelem, popsat jednání aktérů. Cílem 

bylo utvořit si vlastní názor na vzájemnou komunikaci konkrétních respondentů. 

V jednotlivých třídách MŠ jsem trávila celé dopoledne, ve třídách ZŠ jednu nebo dvě 

vyučovací hodiny. Podle Švaříčka a Šeďové (2007, s. 145) jsem zvolila nezúčastněné 

otevřené pozorování, což znamená, že jsem sledovala studovaný jev přímo v prostředí, kde se 

odehrává, tedy ve třídách MŠ a ZŠ, nicméně jsem nezasahovala do výuky. 

4.5 Technika zpracování dat 

Pro provedení analýzy dat jsem všechny nahrávané rozhovory doslovně přepsala. Data získaná 

z rozhovorů jsem analyzovala metodou otevřeného kódování, což je operace, kdy jsou získané 

údaje rozebrány, konceptualizovány. Získaná data jsem podle Švaříčka a Šeďové (2007, 

s. 211) rozdělila na jednotky. Ke každé vzniklé jednotce jsem přidělila kód. Jakmile jsem 

měla vytvořený seznam kódů, přešla jsem k jejich kategorizaci. 
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5 Prezentace výsledků šetření 

Rozhodla jsem se zjištěná data rozčlenit podle výzkumných otázek. V této kapitole hledám 

odpověď na první výzkumnou otázku, která zní: Jaká jsou očekávání a nároky obou 

pedagogických pracovníků ve vztahu k vzájemné komunikaci?  

U každé asistentky byly okolnosti přijetí do pracovního poměru odlišné. Většina respondentek 

měla v období nástupu do zaměstnání různou kvalifikaci. Také se individuálně různila jejich 

očekávání. Mezi  dotazovanými asistentkami významně převládalo očekávání orientované 

na  pomoc dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Pouze jedna respondentka uvedla, že 

kromě pomoci dítěte očekávala také pomoc a podporu učitelce. U respondentek 

s  pedagogickým vzděláním se očekávání dotýkalo i osobního rozvoje, ve smyslu profesního 

růstu. Měly zájem o nové zkušenosti, chtěly naplno využít svou kvalifikaci. Dotazované 

učitelky bez výjimky kladly důraz na pomoc asistentky pedagoga s kolektivem i individuální 

práci s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Otázky v rozhovoru zjišťovaly, 

za  jakých okolností asistentky nastoupily na svou pracovní pozici, jakou měly představu a 

očekávání od  komunikace s učitelkou. 

Dvě asistentky pedagoga neměly vůbec žádnou počáteční představu o této profesi. 

Během výzkumu mě zaujalo, že některé respondentky uvedly v souvislosti s očekáváním také 

obavy. U asistentek pedagoga se jednalo o obavu z nedostatečnosti vlastní kvalifikace pro tuto 

profesi. U učitelek se nejčastěji vyskytovala obava z odlišného výchovného stylu, obava 

z vyšší pedagogické kvalifikace asistentky pedagoga, která by mohla hodnotit její práci. 

V jednom případě se ukázala tato obava jako relevantní. „Určitě to, že jsem taky učitelka a 

předtím jsem pracovala se svou třídou, tak mám jiné představy o té práci a přestože vím, že 

ona je ten vedoucí, tak to někdy nezvládám a dávám jí dost nepokrytě najevo, že bych to 

udělala jinak.“ 

V jednom případě se učitelka obávala vzájemné antipatie. U čtyř učitelek ze šesti tedy 

očekávání provázely obavy, zatímco mezi asistentkami pedagoga obavy v souvislosti 

s očekáváním uvedly pouze dvě respondentky.  Z rozhovorů vyplývá, že tedy obavy a 

očekávání asistentek pedagoga nesouvisely s komunikací s učitelkou, ale byly směřovány 

výhradně k dítěti. Naopak ze strany učitelek se obavy týkaly výhradně komunikace 

s asistentkou. 
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Respondentky formulovaly nároky na komunikaci na základě zkušenosti s konkrétní 

asistentkou pedagoga. Před zahájením vzájemné spolupráce své nároky neformulovaly. Pouze 

jedna učitelka uvedla, jaký má na vzájemnou komunikaci nároky v obecně lidské rovině: 

„…abychom si sedly“ (MŠ 1). 

Nároky na vzájemnou komunikaci formulovaly na základě spolupráce během školního roku 

většinou jen dotazované učitelky. Pouze jedna asistentka pedagoga formulovala nárok 

na vzájemnou komunikaci: „Já jsem jí rovnou řekla, že jí tam budu k ruce a určitě nehodlám 

dělat nějaká rozhodnutí bez společné konzultace“. Formulovala ho pravděpodobně pouze 

proto, že nastupovaly obě ve stejnou dobu a učitelka neměla žádnou předchozí praxi. 

K nastavení pravidel jejich komunikace došlo až po společném absolvování kurzu Spolupráce 

asistenta a pedagoga. V ostatních případech nebyly nároky asistentů vyjádřeny. 

6 Postoje k vzájemnému předávání informací 

V této kapitole hledám odpověď na výzkumnou otázku č. 2: Jaké postoje vyjadřují 

asistentky pedagoga a učitelky k vzájemnému předávání informací jako nástroji efektivní 

komunikace? 

Kódování jednotek z rozhovorů a pozorování jsem v tomto případě provedla na základě 

doporučení autorů Standardu práce asistenta pedagoga. Rozdělují postoje ke komunikaci obou 

pedagogických pracovníků do čtyř obsahových oblastí komunikace mezi učitelem a 

asistentem: obecně lidské, prakticky informační, metodické a vztahové (viz kapitola 3.7 

Obsahové oblasti komunikace). V těchto oblastech sleduji základní kategorie postojů, které 

dále lze na základě zpracování výzkumných dat posuzovat v dílčích subkategoriích. Popsané 

kategorie a subkategorie jsou pro lepší přehled uspořádány v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2: Kategorie postojů ke komunikaci mezi asistentem a učitelem 

Oblast komunikace 
Postoj ke komunikaci 

(kategorie) 

Charakteristika postoje 

(subkategorie) 

Prakticky informační 

Vzájemný 
Úplný 

Neúplný 

Jednostranný 
Úplný 

Neúplný 

Skrytý - 

Metodická 

Vzájemný 
Úplný 

Neúplný 

Jednostranný 
Úplný 

Neúplný 

Skrytý - 

Vztahová 

Fundovaný - 

Neprofesionální 
Neetický 

Bezobsažný 

Skrytý - 

Obecně lidská 

Formální - 

Neformální - 

 

Postoj k obsahu v oblasti prakticky informační jsem rozdělila do tří následujících kategorií 

na základě toho, do jaké míry naplňují komunikační obsah této oblasti. Pokud v této oblasti 

probíhá komunikace učitelky a asistentky pedagoga vyváženě, označuji postoj jako 

vzájemný. Pokud probíhá pouze ze strany učitelky směrem k asistentce, případně pouze 

naopak, označuji postoj za jednostranný. 

Podle toho, zda je v komunikaci kompletně realizován doporučený obsah konkrétní oblasti, 

včetně hodnocení práce asistentky pedagoga, lze posuzovat postoj ve dvou předchozích 
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kategoriích dále jako úplný či neúplný. U úplného vzájemného či jednostranného postoje 

ke komunikaci v oblasti prakticky informační je naplňován veškerý doporučený obsah. 

U subkategorie neúplného postoje některé parametry chybí, tedy nejsou v postoji 

ke komunikaci tohoto typu obsaženy. 

Třetí kategorii postoje ke komunikaci v oblasti prakticky informační jsem označila jako postoj 

skrytý. Jedná se o případy, kdy postoj ke komunikaci v uvedené komunikační oblasti nelze 

jednoznačně identifikovat a posuzovat, a to ani na základě rozhovorů ani na základě 

pozorování. 

Při rozdělení oblasti metodické do kategorií a subkategorií jsem postupovala dle identických 

kritérií. 

Při definování kategorií postoje ke komunikaci v oblasti vztahové jsem zvolila jiný přístup. 

Tato oblast klade mimořádné nároky na odbornou i etickou stránku profesionální 

komunikace a kromě obsahu a formy klade důraz i na další aspekty, jako jsou prostředí, 

diskrétnost a zachování anonymity. 

Pokud jsou ve vztahové oblasti komunikace kompletně obsaženy doporučené parametry, pak 

hodnotím postoj ke komunikaci jako fundovaný. 

V případech, kdy jsou tyto parametry kompromitovány, lze postoj ke komunikaci 

charakterizovat jako neprofesionální. Pokud se neprofesionalita pedagogických pracovníků 

v komunikaci týkající se emočního stavu dítěte nebo žáka a sociálního klimatu třídy projevuje 

překračováním etických požadavků, kategorizuji dále takový postoj jako neetický. Pro postoj, 

ve kterém jsou etické požadavky na komunikaci ve vztahové oblasti naplněny, ale obsahová 

část komunikace je ve vztahu k emočnímu stavu dítěte nebo žáka a sociálnímu klimatu třídy 

nic neříkající, zavádím subkategorii bezobsažný. 

Postoj ke komunikaci v oblasti obecně lidské rozděluji do dvou základních kategorií, 

formální a neformální. 

Pokud obě zastávají formální postoj ke komunikaci, mají jasně vymezené mantinely 

mezi vztahem soukromým a profesním. Formální postoj často v komunikaci charakterizuje 

vykání. 

Neformální postoj v komunikaci učitelky a asistentky pedagoga charakterizuje např. tykání, 

vyšší míra důvěry, sdílení některých osobních témat. 



39 

Výzkumná data jsem hodnotila podle stanovených kategorií pro každé pedagogické zařízení 

zvlášť. Zajímalo mě, zda postoj ke komunikaci popisovaný respondentkami koresponduje 

se zjištěními během pozorování, zároveň zda jsou odpovědi učitelek a asistentek pedagoga 

ve shodě či rozporu. V průběhu kódování dat se rovněž zaměřuji na identifikaci pozitivních i 

negativních aspektů ve všech oblastech komunikace. 

6.1 Analýza dat v jednotlivých školských zařízeních 

V této kapitole rozepisuji konkrétní zjištění z rozhovorů a pozorování. Na konci kategorizace 

uvádím další doplňující zjištění, která hodnotím jako negativní či pozitivní. 

Na základě získaných dat, jsem se rozhodla definovat další dva pojmy a to cílevědomý 

pedagog a orientovaný asistent pedagoga. 

Cílevědomý pedagog si stanovuje konečné i dílčí cíle, ujasňuje asistentovi pedagoga význam 

pedagogické práce a umí jej přiměřeně objasnit. Musí znát obsah práce s dítětem, dokáže 

plánovat spolupráci a asistentem pedagoga. Vnímá asistenta pedagoga jako podporu pro své 

pedagogické činnosti nejen s intaktními dětmi, ale především s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Orientovaný asistent je aktivní, sám se iniciativně vzdělává.  Má ucelený přehled 

o vývojových etapách dětství. Je orientován na podporu učitele a na vzdělávání dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Orientuje se v Rámcovém vzdělávacím programu, 

zná ŠVP školského zařízení, ve kterém pracuje. 
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Mateřská škola 1 

Toto školské zařízení se nachází několik kilometrů od okresního města v menší obci, je 

v dosahu městské hromadné dopravy. Má dvě věkově smíšené třídy, kapacita je 39 dětí 

ve věku od dvou až do sedmi let.  Pracují zde dvě učitelky, jedna asistentka pedagoga a 

na částečný úvazek chůva, která je zároveň provozní v mateřské i základní škole. Jedná se 

o státní zařízení s prvky Montessori pedagogiky. 

Pozorování - terénní poznámka č. 3 

Chlapec s dětskou mozkovou obrnou přichází do školky, když už všechny děti sedí v kruhu a 

začíná řízená činnost učitelkou. Asistentka pedagoga přichází s ním, čekala na něj v šatně, kde 

měnila obrázky na nástěnce. Vypadá velice vyčerpaně, hned to potvrzuje, stranou říká 

učitelce, že byla na oslavě a spala jen pár hodin. Maminka chlapce chce mluvit s učitelkou, 

učitelka řekne dětem, ať dál sedí v kroužku a odchází s maminkou za dveře. Asistentka 

pedagoga si sedá na místo učitelky a ptá se dětí, jaký je dnes den, jaké je venku počasí a 

jestlipak vědí, co je dnes čeká. Učitelka stále nepřichází, asistentka pedagoga řekne dětem, 

aby se postavily, a začne s nimi cvičit různé protahovací cviky, mávají sluníčku, posílají si 

pohlazení. Když přichází učitelka, děti se zase posadí, učitelka dělá na asistentku pedagoga 

posunky, ze kterých je patrné, že pro ni rozhovor s maminkou dítěte byl náročný. Sedá si 

zpátky mezi děti a obrací se na asistentku pedagoga, zda by jí udělala kávu. Asistentka 

pedagoga odchází ze třídy pryč. Děti si ještě chvíli povídají s učitelkou v kruhu. Učitelka pak 

řekne, že si každý má vybrat nějakou aktivitu a sednout si ke stolečku. Sama si sedá 

ke  stolečku se dvěma holčičkami. Vytahuje smirkové destičky, zavazuje holčičkám oči a 

nechává je hmatem počítat body na destičce. Ostatní děti sedí buď u stolečku, mají různé 

pomůcky, třeba hru na koordinaci ruky oka, korálkové hry na jemnou motoriku, puzzle tvary a 

barvy. Chlapec s DMO sedí u stolečku zatím bez pomůcky a pozoruje ostatní děti. Učitelka 

s ním nekomunikuje. Přichází asistentka pedagoga s kávou, tu předává učitelce a sedá si 

k chlapci a ptá se ho, co by rád dělal. „Nic“ říká chlapec. „Chtěl bych se koukat na Matyáše a 

Ládíka.“ „To přeci nejde,“ říká asistentka pedagoga. „Musíme něco dělat, pojď, vyčistíme 

domeček morčátkům.“ Chlapec vypadá zklamaně, nicméně odchází s asistentkou do druhé 

části třídy, kde jsou dvě terária s morčaty, společně s asistentkou pedagoga vysypávají staré 

piliny a seno do pytle a mění oboje za nové. Chlapec dostává za úkol dojít do koupelny 
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s mističkou pro čerstvou vodu. „Ve který ručičce tu misku poneseš?“ Ptá se asistentka 

pedagoga. „To nevím ještě, asi dneska v tý zdravý,“ říká chlapec a odchází směrem 

ke koupelně. Asistentka pedagoga na něj volá: „Jen to zkus, když uděláš mokrou cestičku, tak 

jí spolu utřeme.“ Chlapec po chvíli vychází z koupelny a nese misku s vodou v obou rukách. 

Asistentka pedagoga se směje a říká mu, že na ní vyzrál. 

Pak se oba přesouvají zpátky ke stolečkům a asistentka pedagoga vyjímá z police magnetické 

bludiště. Chlapec se neustále rozhlíží po ostatních dětech, které pracují ve skupinkách. 

Asistentka pedagoga mu dává do ruky magnetické pero a on začíná přemisťovat kuličky 

bludištěm. V tu chvíli přichází druhá učitelka, učitelky si mezi sebou povídají o osobních 

věcech, některé děti je poslouchají. Ostatní děti nadále pracují u stolečků, učitelka, která měla 

ranní směnu, říká kolegyni a asistence pedagoga: „Šla bych ven dneska dřív, je tam 

hezky.“ Poté vyzvou děti k společnému úklidu. Děti uklízejí hračky a pomůcky a všechny 

odcházejí do šatny. Asistentka pedagoga pomáhá nejprve chlapci, potom ostatním dětem. 

Asistentka pedagoga s učitelkou v této fázi nekomunikují. Třída odchází na zahradu, děti se 

rozbíhají k hracím prvkům, učitelky a asistentka si sedají pod strom na zahradě a pozorují 

děti. Během toho si o nich povídají i přes skutečnost, že některé děti sedí s nimi, jedno 

dokonce učitelce na klíně. 

Analýza dat a interpretace dle stanovených kategorií v MŠ 1 

Oblast prakticky informační: Z rozhovoru s asistentkou pedagoga vyplývá, že obsah 

komunikace v této oblasti je naplňován pouze hodnocením asistentky pedagoga učitelkou. 

Respondentka uvádí, že na základě kritické výtky od učitelky zavedla zápisník monitorující 

činnosti dítěte. Asistentka pedagoga nebyla seznámena se specifikami postižení dítěte 

se speciálními vzdělávacími potřebami ani s plánem pedagogické podpory. Neví, na koho se 

obrátit v případě potřeby metodické podpory. Asistentka pedagoga sdělila, že neví, co je 

školní vzdělávací program, a dále, že učitelka pravidelně její práci nehodnotí. Neměla žádnou 

představu o individuální práci s dítětem ani o práci se speciálními pomůckami.  

Tento zásadní nedostatek v drobné míře kompenzovala hospodářka této mateřské školy, která 

disponuje osobní zkušeností s dítětem s DMO. Učitelka v rozhovoru nezmiňuje nic z obsahu 

prakticky informační oblasti komunikace. Na základě rozhovoru s asistentkou pedagoga i 

učitelkou lze postoj v oblasti prakticky informační kategorizovat jako skrytý. Během 

pozorování nebyla zaznamenána žádná obsahová jednotka komunikace patřící do této oblasti. 
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Oblast metodická: Asistentka pedagoga hodnotí pedagogickou činnost i ze strany učitelky 

doslova jako „hurá akce“. Z jejích odpovědí vyplývá, že učitelka nestanovuje žádné konkrétní 

cíle ani postupy k jejich dosažení. Koordinace společné práce při řízené činnosti neprobíhá a 

hodnocení procesu ani dosažení pokroků dítěte společně nehodnotí. Učitelka v rozhovoru sice 

připouští, že čas na hodnocení společné práce s dítětem mají, ale že sama neví, jak jsou 

rozděleny kompetence. Asistentku pedagoga při řízené činnosti ani volné hře nekoordinuje ani 

krátce, říká, že předpokládá, že asistentka ví, co má dělat.  Dále uvádí, že se intuitivně 

doplňují a že společný proces i výsledky u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami 

hodnotí.  

Na základě rozhovorů s asistentkou pedagoga lze postoj ke komunikaci v oblasti metodické 

hodnotit jako skrytý, z perspektivy učitele jako vzájemný neúplný. Během pozorování 

nebyla v oblasti metodické zaznamenána žádná komunikace. Postoj k pedagogické 

komunikaci v této oblasti tedy kategorizuji jako skrytý. 

Oblast vztahová: Asistentka pedagoga tvrdí, že emoční stav dítěte s učitelkou konzultuje, 

zároveň však z rozhovoru vyplývá, že tyto konzultace probíhají ve třídě za přítomnosti dětí. 

Postoj ke komunikaci v této oblasti lze tudíž hodnotit jako neprofesionální neetický. Učitelka 

v rozhovoru jednotky z obsahu této oblasti neuvádí, takže postoj kategorizuji jako skrytý. 

Během pozorování asistentka pedagoga s učitelkou hovořily o jednotlivých dětech v jejich 

přítomnosti.  Na základě toho kategorizuji postoj ke komunikaci v oblasti metodické jako 

neprofesionální neetický. 

Oblast obecně lidská: Asistentka pedagoga komunikaci v této rovině v rozhovoru označuje 

za prioritní. Několikrát zdůrazňuje, že si s učitelkou „lidsky sedly“. Současně zmiňuje obavu, 

že své tendence řešit v práci osobní problémy mohou být ohrožující pro vztah s učitelkou a 

definuje tím tedy jasné riziko jejich vzájemné komunikace. Její postoj lze hodnotit jako 

neformální. Z rozhovoru s učitelkou vyplývá, že asistentka pedagoga má její důvěru, 

komunikuje s rodiči. Postoj učitelky označuji rovněž za neformální.   

Z pozorování jsem usoudila, že komunikace probíhá velmi neformálně, učitelka a asistentka si 

během oblékání probírají osobní témata, mají nastavený společný metakomunikační klíč. 

Učitelka například dělá posunky, kterými naznačuje náročný rozhovor s rodiči. Obě zaujaly 

neformální postoj, nicméně role jsou vymezeny. Učitelka asistentku pedagoga úkoluje. 
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Jiná zjištění: Asistentka pedagoga zcela postrádá pedagogický takt a zaujetí. Nedisponuje 

pedagogickými, didaktickými ani metodickými dovednostmi. „Pořád dokola jsme cvičili, a já 

když dělám něco pořád dokola, tak mě to přestane bavit.“ Učitelka dává asistentce pokyny, 

které nejsou zaměřeny na dosažení pedagogických cílů. Například vaření kávy, komunikace 

s rodiči, se kterými nechce sama komunikovat. Společně konzultují klima třídy a emoční stav 

dětí v jejich přítomnosti.  

Z pozorování vyplynulo, že asistentka pedagoga ani učitelka nezkouší chlapce zapojit mezi 

ostatní děti. Převažuje zde segregační model dítě a asistentka pedagoga. Řízená činnost 

připomíná spíše vyučování ve škole, z rozhovoru vyplynulo, že asistentka pedagoga 

bez jakékoli metodické přípravy na půdě mateřské školy „učí dětí písmenka“. Učitelka v 

rozhovoru tvrdí, že počítá s tím, že se asistentka pedagoga v oboru orientuje, aniž by tento 

předpoklad ověřila. Tato zjištění pokládám za negativní. 

Orientovaná asistentka pedagoga: ne 

Cílevědomý pedagog: ne. 

Dílčí závěr výzkumu v MŠ1 

V této mateřské škole spolu respondentky otevřeně komunikují, ale v hlavních třech oblastech 

doporučené prvky komunikace selhávají a jejich vzájemná komunikace se míjí obsahem. Obě 

tato selhání kompenzují v rovině obecně lidské, kdy řeší v pracovní době osobní témata. 

V tomto školském zařízení tedy bylo zjištěno, že přátelská komunikace v této preferované 

oblasti může nést riziko překročení profesionální hranice, kdy oba pedagogičtí pracovníci 

mohou tolerovat své chyby bez reflexe a evaluace, v krajním případě vzájemně krýt 

svá  profesní selhání. 
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Mateřská škola 2 

Tato mateřská škola, které se nachází v centru města, je provozována jako státní zařízení. 

Školka je odloučeným pracovištěm základní školy a další mateřské školy. Jednu heterogenní 

třídu navštěvuje 24 dětí ve věku od dvou do sedmi let. Pracují zde dvě učitelky a dvě 

asistentky. V  letošním roce je v této třídě šest dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pozorování - terénní poznámka č. 2 

Děti se postupně scházejí, v jednom rohu třídy probíhá volná hra, děti si hrají na kadeřnictví. 

Další děti si kreslí u stolečku, dvě holčičky sedí na klíně učitelce. V 8.00 přichází do třídy 

asistentka pedagoga a hned za ní tři děti romského původu. Asistentka pedagoga se směje a 

říká učitelce: „Tak my jsme dneska jeli spolu autobusem.“ Pak se otáčí na děti a říká jim, ať si 

vezmou nějaké hračky a než bude svačinka, ať si hrají tak hezky jako včera odpoledne. Děti 

jdou do rohu třídy, přemísťují molitanové kostky na jedno místo a staví z nich pevnost. 

Přidávají se k nim ještě dva chlapci a jedna dívka. Když se všichni snaží vejít do „pevnosti“, 

kostky padají a stavba je rozbořená. Jedna holčička běží za asistentkou pedagoga a říká: 

„Nám to spadlo, nám to spadlo“. Asistentka pedagoga jí říká, že když se ohlédne, tak uvidí, 

že kluci už to opravují, že vypadají, že si poradí i bez dospělého a posílá jí, ať jde k nim 

zjistit, s čím může pomoc. Dívka běží zpátky k ostatním dětem a volná hra probíhá dál. 

Mezitím přicházejí ostatní děti. Učitelka pak zazvoní zvonečkem a děti zpívají písničku o 

uklízení a uklízejí u toho hračky. Když mají uklizeno, odcházejí do koupelny, kde si myjí 

ruce. Po příchodu do třídy si sedají ke stolečkům, na každém z nich je tácek s namazanými 

vekami  a mistička s nakrájenou paprikou. Děti svačí, asistentka pedagoga s učitelkou řeší 

nějaký formulář a diskutují nad tím, zda ho potřebují pro inspekci nebo ne. Po svačince děti 

samy uklízejí, odnášejí nádobí na vozík, se kterým pak odjíždí paní kuchařka. Učitelka 

zacinká na  zvoneček  a děti si sedají v kruhu, asistentka pedagoga si sedá mezi kluky, 

se kterými ráno přijela a říká jim, že si musí sednout mezi ně, aby se dokázali soustředit a 

nerušili se. Učitelka říká dětem, aby se spočítaly, každé dítě hlásí číslo, některé děti neví, 

ostatní jim napovídají, když dojdou k finálnímu počtu, učitelka se ptá, jaké je venku počasí, 

jaké je roční období atd. Chlapci vedle asistentky pedagoga jsou neklidní, zouvají si bačkory, 

smějí se, jeden z nich si prozpěvuje. Asistentka pedagoga se je pokouší tišit. Na to učitelka 

reaguje a ptá se jich, jaké roční období přijde po podzimu, jeden z nich odpovídá, že vánoce. 
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„Ano, vánoce se blíží,“ říká učitelka a ptá se: „V jakém ročním období vánoce 

jsou?“ Chlapec mlčí, asistentka pedagoga mu napovídá do ucha, že je to to období, kdy 

nosíme bundy a čepice a venku je sníh. Chlapec neví, kamarád ho předběhne a zavolá, že 

bude zima. Učitelka vyzývá děti, aby došly pro listí, které včera nesbíraly na zahradě. Děti 

přinesou košík listí, vysypou ho doprostřed kruhu, učitelka je vyzývá, aby si každý vzal 

do ruky jeden list, který se jim líbí. Pak děti, jedno po druhém, říkají, ze kterého stromu je 

jejich list. Asistentka pedagoga se ptá chlapců, proč ty listy spadly. Chlapci neví, asistentka 

pedagoga jim to vysvětluje, učitelka reaguje na jejich debatu a říká, že až se všichni vystřídají 

v ukazování listů, že si na listí a vítr společně zahrají. Když všechny děti ukáží své listy, 

odnesou je ke stolečku, rozestaví se na pokyn učitelky na koberci. Učitelka říká, že si každý 

se zavřenýma očima představí, že je lísteček a že nejprve fouká slabý větřík a on se tak trochu 

začíná pohupovat atd. Činnost končí velkým větrem, děti se smějí, padají, válejí sudy. 

Na  konci říká asistentka, že by bylo vhodné, kdyby se zase všichni postavili, protože už 

fouká jen jemný větřík a vše se zklidnilo. „Až z vás zase budou klidné lístečky, můžeme jít 

pomalu ke stolečkům,“ říká asistentka pedagoga a dává na stolečky igelitové ubrusy, posílá 

dívky pro vodovky a chlapce se třemi zavařovacími sklenicemi pro vodu. Chlapci jsou 

v koupelně nepřiměřeně dlouhou dobu, asistentka pedagoga se vydává za nimi, když se 

společně vrací, šeptá učitelce: „To nechceš vidět“. Děti si sedají ke stolečkům, asistentka 

pedagoga bere jednoho s kluků za ruku a říká: „My ještě nejsme hotovi v koupelně viď? Je 

tam úplná potopa, třeba ti Lubošek pomůže, co ty na to, Lubošku?“ Oba odcházejí 

s asistentkou pedagoga zpátky do koupelny, kde vytírají podlahu, asistentka pedagoga jim 

pomáhá. Pak nastává výtvarné tvoření, děti malují štětcem po listech a snaží se je obtisknout 

na čtvrtku. Asistentka pedagoga i učitelka pomáhají menším dětem, ukazují jim, jak přitlačit 

celou dlaní list, aby se obtiskl. Během této činnosti asistentka pedagoga s učitelkou 

komunikují minimálně, každá z nich individuálně reaguje na děti. Děti nosí obrázky 

na parapet pod oknem k zaschnutí, jeden chlapeček dostane za úkol posbírat nabarvené listí 

do pytle. Když je uklizeno, odchází děti na toaletu a poté do šatny. V šatně asistentka 

pedagoga i učitelka pomáhají nejmladším dětem, povídají si při oblékaní o sauně a službách 

wellness. Pak odchází celá třída na zahradu, kde probíhá volná hra. 
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Analýza dat a interpretace dle stanovených kategorií v MŠ 2 

Oblast prakticky informační: Z rozhovoru s asistentkou pedagoga vyplývá, že její práce 

není hodnocena. Ví sice, na koho se obrátit pro metodickou podporu, je seznámena 

s individuálním vzdělávacím plánem, ale nepodílí se na jeho tvorbě ani se k němu 

nevyjadřuje. Kategorizuji tedy komunikační postoj jako jednostranný neúplný. Učitelka tvrdí, 

že komunikace probíhá vyváženě. Seznamuje asistentku pedagoga s připraveným plánem. 

Hodnocení asistentky pedagoga probíhá, ale velmi nepravidelně. Postoj učitelky k obsahu 

komunikace v této oblasti kategorizuji jako vzájemný neúplný. Pozorování potvrzuje 

vzájemnou kooperaci. Jako příklad uvádím situaci, kdy probíhá společná konzultace 

nad formulářem z MŠMT. Na základě pozorování lze přiřadit postoj k obsahu komunikace 

v  oblasti prakticky informační do kategorie vzájemný. 

Oblast metodická: Asistentka pedagoga se průběžně s učitelkou domlouvá, avšak neprobíhá 

společné hodnocení dítěte. Z rozhovoru s učitelkou vyplývá, že učitelka stanovuje 

pedagogické cíle, koordinuje asistentku pedagoga během dne a hodnocení průběžně probíhá. 

Učitelka říká, že hodnocení dětí probíhá „tak přirozeně“. Uvádí, že s asistentkou pedagoga 

společně konzultují vývoj dětí, v případě nejasností se obě obrací na vedoucí učitelku, která 

má nejvíce zkušeností. Komunikační obsah této oblasti není tedy díky nedostatečnému 

hodnocení dítěte realizován v plném rozsahu, kategorizuji postoj obou jako vzájemný 

neúplný. Pozorování této dvojice přineslo poznání, že učitelka reaguje na potřeby všech dětí, 

velice plynule a nenásilně koordinuje práci asistentky. Jednotlivé komunikační složky této 

oblasti jsou tedy realizovány, postoj učitelky i asistentky je vzájemný. 

Oblast vztahová: Z rozhovoru vyplývá, že k předávání informací sice dochází, nelze však 

rozkódovat, v jaké kvalitě, takže kategorizuji postoj k obsahu komunikace ve vztahové oblasti 

jako skrytý. Postoj učitelky ke komunikaci kategorizuji jako fundovaný. Během pozorování 

komunikace v této oblasti nebyla zaznamenána, ale při výčtu situací je zřejmé, že jsou zvyklé 

v této oblasti komunikovat. Podle zásahů učitelky do interakce asistentky pedagoga a dítěte 

lze vyhodnotit, že na pozadí je postoj fundovaný. 

Oblast obecně lidská: Asistentka pedagoga již měla vazby v MŠ, kde vykonávala jinou 

činnost, její postoj je tím pádem determinován jako neformální. Rozhovor s učitelkou zjištění 

potvrzuje, i z její strany je postoj neformální, přičemž je zřejmé, že učitelka komunikaci 

v této rovině považuje za nejdůležitější. „My si tady hlavně lidsky sedneme, to je úplně 
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nad vším.“ Při pozorování bylo zřejmé, že v komunikaci převládá pozitivní naladění a to 

nejen ve vzájemném vztahu asistentky pedagoga a učitelky, ale i směrem k dětem. 

Komunikace probíhala profesionálně v přítomnosti dětí. 

Jiná zjištění: Asistentka pedagoga má blízký vztah s dětmi, ve třídě převládá pozitivní klima. 

Toto zjištění hodnotím jako kladné. 

Orientovaná asistentka pedagoga: ne 

Cílevědomý pedagog: částečně 

Dílčí závěr výzkumu v MŠ2 

Obě pozorované respondentky spolu otevřeně komunikují, nejvíce selhává komunikace 

v prakticky informační oblasti. Obě téměř naplňují obsah oblasti metodické. V  tomto 

školském zařízení bych vzájemnou komunikaci asistentky pedagoga a učitelky hodnotila jako 

poměrně vyváženou ve všech oblastech. Dodržují profesní etiku jak v obecně lidské oblasti 

komunikace, tak i v oblasti vztahové, o dětech hovoří v bezpečné zóně. 
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Mateřská škola 3 

Třetí z mateřských škol, ve kterých byl výzkum prováděn, je státním dalším zařízením 

v centru okresního města. Jedná se o odloučené pracoviště základní školy. Ve dvou 

homogenních třídách je v současnosti 52 dětí. Věková škála dětí se zde pohybuje od tří 

do sedmi let. Pracují zde dvě učitelky a dvě asistentky. 

Pozorování - terénní poznámka č. 1 

Ve třídě ráno probíhá volná hra, děti se postupně scházejí, maminky u dveří platí divadelní 

představení, asistentka pedagoga stojí mezi dveřmi a vybírá od nich peníze. Pak učitelka 

vyzve děti k úklidu a pozve je na koberec. Děti, učitelka i asistentka se posadí do kroužku, 

učitelka připomíná, že si včera slíbili, že každý zjistí, zda byl kdo jak nemocný a co děláme 

proto, abychom nemocem předcházeli. Posílá plyšové rajče a děti vypráví, kam chodí 

k doktorovi, že mělo neštovice, některé děti nechtějí nic říkat a posílají plyšáka dál. Když je 

povídání u konce, říká učitelka, že lidské tělo je dar, že se musíme o něj starat a že je důležité, 

abychom věděli, co se v našem těle nachází a proč je ten a ten orgán důležitý. Žádá asistentku 

pedagoga, aby jí donesla velký papír plakátového formátu. Asistentka pedagoga přináší papír, 

dává ho doprostřed kruhu. Učitelka se zeptá jedné holčičky, jestli jí nebude vadit, lehnout si 

na papír, že by jí děti obkreslily. Holčička vypadá šťastně, lehá si na papír a některé z dětí 

po částech obkreslují její postavu fixou na papír. Dále se učitelka ptá: „Kde pak máme 

srdíčko?“ Děti ukazují na sobě a pak vybírá, kdo ho půjde nakreslit. Asistentka pedagoga sedí 

s holčičkou se speciálními vzdělávacími potřebami, ta začíná být neposedná, vypadá to, že čas 

strávený sezením už je pro ni dlouhý. Asistentka pedagoga gestikuluje na učitelku a ta 

pohotově reaguje a ptá se holčičky, kde si myslí, že máme žaludek. Dívka říká, že neví, ale 

ukazuje si na bříško. Učitelka jí chválí a říká: „Pojď nám ho sem nakreslit“. „Já ale neumím 

žaludek,“ říká holčička. „Nakresli ho, jak si ho představuješ,“ říká asistentka pedagoga. „Já si 

ho vůbec nepředstavuju,“ odpovídá holčička. „Tak spolu uděláme takové velké kolečko, aby 

se tam vešlo hodně jídla, co myslíš?“ Navrhuje asistentka pedagoga, učitelka sedí a 

usmívá se, nechává těm dvěma prostor, ale ostatní děti už se začínají vrtět a povídat si 

mezi sebou. Žaludek je na papíře, ale dívka odchází z kruhu, asistentka pedagoga jde za ní. 

Sedají si spolu ke stolečku, asistentka vytahuje knížku Lidské tělo a ukazuje dívce žaludek na 

obrázku v knížce. Dívka chvíli udrží pozornost, ale pak se rozbíhá po třídě a začíná 
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přeparkovávat kočárky s panenkami. Asistentka pedagoga jí následuje a říká jí, že si bude 

moci vzít nějakou panenku ven. Holčička jí moc nevnímá, přemisťuje kočárky z místa 

na místo. V tu chvíli volá učitelka: „Jé, doneseš nám jedno miminko z kočárku, mohli bychom 

si i na něm něco ukázat.“ Holčička reaguje a přináší miminko učitelce a sedá si vedle ní. 

Asistentka pedagoga chvíli postává a pak si také sedá. Na papíře jsou nakresleny všechny 

důležité orgány, děti si stoupají, asistentka i holčička také. Učitelka zadává pokyny, děti 

na sobě ukazují, kde mají ledviny, žaludek, srdce a plíce. Pak se zhluboka nadechují a 

vydechují, dívka spolupracuje. Společně pak zpívají dvě písničky. Pak učitelka říká, že je 

třeba naplnit žaludek a že bude svačinka. Děti jdou ke stolečkům, asistentka oslovuje dvě 

holčičky a ptá se jich, zda vezmou dívku na svačinku k sobě. Kývají, berou ji za ruku a jsou 

společně svačit. Během svačinky si asistentka pedagoga s učitelkou stranou povídají, hodnotí 

řízenou činnost a chválí holčičku, že nakonec dost dlouho vydržela u tématu. Po svačince děti 

utírají stolečky a odnášejí hrnečky do myčky, která je ve třídě.  Učitelka děti seřadí u dveří a 

připomíná pravidla vycházky do vesnice. V šatničce se děti oblékají dost samostatně, 

asistentka pedagoga pomáhá těm nejmenším, dívka se speciálními vzdělávacími potřebami je 

oblečena mezi prvními, vypadá, že se moc těší ven. Na vycházce nechce vzít nikoho za ruku, 

ani s asistentkou pedagoga, asistentka pedagoga na tom trvá, dívka se rozčiluje a říká, že 

nebude nikam utíkat, ale nechce držet za ruku. V tu chvíli opět reaguje učitelka a nabízí dívce 

ruku, říká jí, že by s ní šla cestou na hřiště ona, ale zpátky že musí jít s asistentkou pedagoga. 

Dívka na dohodu přistupuje a jde s učitelkou první za ruku. Asistentka pedagoga zůstává 

vzadu. V tu chvíli k nám před školkou přichází druhá učitelka, která byla u zubaře, kolegyně 

jí říká, že s nimi nemusí jít, protože většina dětí je nemocných, že by mohla vyndat z půdy 

nějaké krabice s věcmi na velikonoce. Odcházíme na hřiště. Asistentka pedagoga s učitelkou 

na hřišti hovoří stranou o některých dětech, třídním klimatu a aktuálním emočním stavu 

některých dětí. Mezitím děti přicházejí střídavě za ní nebo a asistentkou pedagoga 

s  informacemi, vzájemnými nedorozuměními, tkaničkami. Když se tak děje, učitelky vždy 

konzultaci přeruší. Cestou zpátky do MŠ vše probíhá v klidu, dívka jde ale sama, 

s  asistentkou pedagoga ani s učitelkou už za ruku jít nechce. Děti se v šatně svlékají, umyjí si 

ruce a jdou ve třídě ke stolečkům. U stolu si samy nalévají polévku, dívka polévku nechce, 

asistentka pedagoga jí zkouší přesvědčit alespoň k ochutnání. To se nezdaří. Rizoto si dívka 

přidává, po obědě si děti připravují lehátka a ukládají se k odpočinku, pro dívku přichází 

maminka, asistentka pedagoga mi vysvětluje, že ležet na lehátku by nezvládla, tak chodí 
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třikrát týdně po obědě a dvakrát týdně spolu s asistentkou pedagoga dělají nějaké činnosti 

v  kuchyňce, zatímco ostatní děti odpočívají u pohádky.  Maminka se vyptává asistentky, jaký 

byl den, asistentka pedagoga říká mamince: „Dneska byla bezvadná, u všeho vydržela a 

cestou na vycházku šla za ruku s paní učitelkou“. Maminka děkuje a s dívkou odchází, 

asistentka pedagoga ještě dívku zastaví a říká, že jí moc mrzelo, že nedodržela dohodu a 

zpátky s ní nešla za ruku a že doufá, že to příště zvládne. 

Analýza dat a interpretace dle stanovených kategorií v MŠ 3 

Oblast prakticky informační: Asistentka pedagoga nabízí inspiraci, svoje postupy, metody, 

je aktivní. S učitelkou pravidelně hodnotí společnou práci. Diskutují o změnách v přístupu, 

čímž zaujímá ve vztahu k obsahu komunikace v této oblasti vzájemný úplný postoj. Učitelka 

provádí pravidelné hodnocení, informuje asistentku pedagoga, rovněž tedy splňuje kategorii 

vzájemného úplného postoje k obsahu komunikace. Z pozorování je zřejmé, že komunikace 

v této oblasti na pozadí probíhá, nebylo pozorováno nic, co by zpochybňovalo rozhovory 

s oběma respondentkami. Pozorování tedy potvrzuje vzájemný úplný postoj ke komunikaci 

v prakticky informační oblasti. 

Oblast metodická: Asistentka pedagoga má pravidelné schůzky s rodiči jednou za tři měsíce, 

hodnotí s nimi společné úsilí, učitelka se schůzek účastní. Jsou jasně vymezené jejich role 

vzhledem k dítěti. Společné hodnocení probíhá. Postoj kategorizuji jako vzájemný úplný. 

Z rozhovoru s učitelkou vyplývá, že činnosti jsou koordinované. Společně s asistentkou 

pedagoga hodnotí proces i dosažení cílů dítěte. Z dat získaných z rozhovoru s učitelkou 

vyplývá, že obsah komunikace v této oblasti je plně realizován, rovněž tedy kategorizuji její 

postoj jako vzájemný úplný.  

Na základě pozorování, kdy učitelka reaguje a koordinuje práci asistentky pedagoga, je 

zřejmé, že úkoly jsou rozdělené, mají daný metakomunikační klíč neverbální komunikace. 

Učitelka reaguje na interakci asistentky pedagoga a dítěte, nechává jim však dostatečný 

prostor, a pokud zaregistruje problematickou situaci tak intervenuje. Pozorování v tomto 

případě potvrzuje oboustranný postoj vzájemný úplný. 

Oblast vztahová: Asistentka pedagoga říká, že konzultují emoční stav dítěte, komunikace 

probíhá, s učitelkou i s rodiči.  Na základě dat jsem identifikovala postoj fundovaný. Učitelka 

v rozhovoru potvrzuje, že mají pravidelné porady. Vyhledávají si odborné informace, 
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metodiky, pravidelně jezdí na školení. Na základě získaných informací je její postoj 

fundovaný. Pozorováním bylo zjištěno, že hodnotí řízenou činnost, hodnotí dítě a jeho 

pokroky. Naplňují tedy obě dvě doporučený obsah komunikace ve vztahové oblasti. Jejich 

postoj je zde kategorizován jako fundovaný. 

Oblast obecně lidská: Podle asistentky pedagoga („tykáme si“, smích) kategorizuji postoj 

ke komunikaci jako neformální. Obě mají pedagogické vzdělání, asistentka pedagoga má 

občas výhrady k metodám učitelky, nesouhlas vyjadřuje neverbálně, metakomunikačním 

klíčem. Učitelka o této oblasti nehovoří, nicméně z rozhovoru s asistentkou a pozorování 

vyplývá neformální postoj. 

Jiná zjištění: Dítě upřednostňuje společnost asistentky pedagoga, asistentka pedagoga na to 

reaguje tak, že mu vysvětluje, že paní učitelka je i jeho učitelka. Metodickou podporu hledají 

společně, obě se iniciativně vzdělávají. Ředitelka zprostředkovává odbornou literaturu a 

aktuálně potřebné metodiky. Obě mají pedagogické vzdělání, takže občas dochází 

ke konfrontaci výchovných metod, nicméně obě zaujímají profesionální postoj. Tato zjištění 

hodnotím jako pozitivní. 

Orientovaná asistentka pedagoga: ano 

Cílevědomý pedagog: ano 

Dílčí závěr výzkumu v MŠ3 

Na základě zjištěných dat obě respondentky naplnily význam stanovených definic 

orientovaného asistenta pedagoga a cílevědomého učitele. Obě čerpají z obsahu všech 

komunikačních oblastí důležitých pro jejich vzájemnou spolupráci. Profesionálně se vyhýbají 

segregačním tendencím, kdy je dítě se speciálními vzdělávacími potřebami ponecháno 

výhradně v péči asistentky. Asistentka pedagoga zde pracuje jako podpora učitelce, obě se 

snaží o rovnoměrně vyváženou komunikaci s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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Základní škola 1 

Tato malotřídní základní škola, která má pouze první stupeň, je státním zařízením. Nachází se 

v malé obci s necelými pěti sty obyvatel v těsné blízkosti okresního města. Do této školy 

dochází 45 dětí. Pracují zde čtyři učitelé a dva asistenti pedagoga. Škola pracuje s prvky 

Montessori pedagogiky, praktikuje genetickou metodu čtení, matematiku metodou Hejného. 

Každý pátek zde probíhá lesní den. V každé třídě je jedno dítě se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Pozorování - terénní poznámka č. 4 

Jednalo se o první vyučovací hodinu, když jsem přišla do třídy, asistentka pedagoga už seděla 

v lavici s chlapcem a povídali si. Ve třídě nebyla volná židle ani místo, kam by se dala 

postavit, opřela jsem se u okna o topení. V 8 hodin vchází učitelka, je zároveň třídní, takže 

na začátku hodiny říká dětem, kdy pojedou do Prahy na Neviditelnou výstavu, co budou 

s sebou potřebovat a taky nabádá děti k tomu, aby se dohodly, kdo si vezme na podzimní 

prázdniny domů třídní křečky. V 8 hodin a deset minut požádá učitelka asistentku pedagoga, 

aby rozdala pracovní listy. Na papíře je krátká báseň o zvířatech v zoo, děti do ní mají 

písemně doplňovat párové souhlásky a pak odpovídat na otázky k textu. Učitelka říká 

asistence pedagoga: „Stačí, když zvládnete alespoň něco.“ Asistentka pedagoga sedí 

u chlapce, ten čte pomalu báseň a říká, proč doplnil tu a tu souhlásku. Asistentka pedagoga 

po něm požaduje, aby celou větou říkal zdůvodnění. Např. Ve slově lev slyším f, ale píšu v, 

protože si řeknu lvi. Oba šeptají. Žák doplňuje všechny souhlásky správně, i když často 

nedokáže říct proč. Za 10 minut se ve třídě hlásí první žáci, že už mají úkol splněn. Chlapci 

ve  chvíli, kdy má vyplněno vytéká z pera inkoust, takže místo odpovědí na otázky k textu 

odchází k umyvadlu. Snaží se být potichu, ale ruce a kalhoty od inkoustu mu natolik vadí, že 

se za chvíli rozčiluje na celou třídu. Asistentka pedagoga pronáší směrem k učitelce: „My se 

jdeme dát do pořádku“. Oba odchází ze třídy. Ještě slyšíme asistentku, jak říká, že je škoda, že 

maminka nekoupila pero Tornádo, jak jí asistentka radila. Vycházím za nimi, společně se 

snaží dostat inkoust z rukou na chlapeckých záchodech. Chlapec pláče, vulgárně se vyjadřuje 

k inkoustu, svým rukám a kalhotám. Asistentka pedagoga říká: „Budeš si chtít tady na chodbě 

chvíli odpočinout? Přinesu Ti svačinu.“ Chlapec kývá hlavou a sedá si do křesílka v rohu 

chodby. Asistentka pedagoga přináší pytlík piškotů a sedá si k němu. „Myslíš, že když Tě 
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dneska ten inkoust tak rozzlobil, že se dokážeš vrátit k těm otázkám u básničky?“ Chlapec 

odpovídá: „To ani za milion let“. Ze třídy začnou vycházet děti, je přestávka. V této škole 

nezvoní, učitelka určuje začátek i konec hodiny cinknutím na triangl. 

Analýza dat a interpretace dle stanovených kategorií v ZŠ 1 

Oblast prakticky informační: Asistentka pedagoga tvrdí, že učitelka jí na začátku roku 

seznámila s připraveným plánem výuky. Pokud má vedení aktuálně jiný záměr s činnostmi 

asistentky pedagoga, asistentka pedagoga učitelku informuje. Učitelka však pravidelně práci 

asistentky pedagoga nehodnotí. Asistentka pedagoga si sama hlídá, jakou látku probírají, není 

s ní před vyučováním seznámena. Z rozhovoru vyplývá, že postoj asistentky pedagoga v této 

oblasti spadá do kategorie vzájemný neúplný. Učitelka na otázku jak hodnotí pedagogickou 

činnost asistentky, odpovídá: „To nedělám.“ Potvrzuje postoj ke vzájemné komunikaci 

v kategorii vzájemný neúplný. Po nástupu asistentky neproběhla žádná metodická příprava 

na práci s asistentkou pedagoga, nebyly vyjasněny kompetence, chybí popis připraveného 

plánu výuky. V pozorování nebylo nic z obsahu této komunikační oblasti zaznamenáno. 

Oblast metodická: Asistentka hodnotí práci dítěte, ráno si učitelkou předávají informace. 

Z rozhovoru nevyplývá, že by učitel stanovil konkrétní cíle, nicméně oznamuje asistentce 

pedagoga, co se bude dít. Na základě rozhovorů je postoj obou k obsahu komunikace v této 

oblasti kategorizován jako vzájemný neúplný. Učitelka v rozhovoru doslova říká: „já jí 

nevedu, ona tak nějak vykrývá hluchá místa.“ Komunikace probíhá, avšak postoj kategorizuji 

jako vzájemný neúplný. Z pozorování vyplývá, že učitelka krátce koordinuje „ stačí, když 

zvládnete alespoň něco“. Zadává asistentce pedagoga úkoly. Pozorování indikuje postoj 

vzájemný, nelze však určit zda úplný nebo neúplný. 

Oblast vztahová: Z rozhovoru s asistentkou pedagoga implicitně vyplývá, že emoční stav 

žáka se speciálními vzdělávacími potřebami není konzultován, neprobíhá pravidelná 

komunikace v této rovině. Proběhl v minulosti pouze při zhoršení („…jak byl přetíženej…“). 

Učitelka hodnotí sociální klima třídy, zároveň přiznává, že na asistentku pedagoga přesunula 

zodpovědnost za školní úspěšnost žáka („…pustila jsem ho ze zřetele.“). Postoj kategorizován 

jako neprofesionální, bezobsažný. Během pozorování nebyla komunikace v této oblasti 

zaznamenána. 
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Oblast obecně lidská: Asistentka pedagoga s učitelkou si vykají, jejich postoj ke komunikaci 

je formální. Asistentka pedagoga v rozhovoru charakterizuje učitelku jako autoritativní. 

Domnívá se, že jejich vztah je pozitivní a chce působit profesionálně. Říká, že si drží odstup. 

Učitelka vnímá asistentku pedagoga jako kolegyni a i v této oblasti preferuje komunikaci 

pouze v profesionální rovině. Postoj obou je kategorizován jako formální. 

Jiná zjištění: Asistentka pedagoga sama převzala iniciativu a zkontaktovala rodiče a dítě ještě 

před zahájením školního roku. Má metodickou podporu ve škole u speciálních pedagogů. Toto 

zjištění hodnotím jako pozitivní. Naopak, jako negativní hodnotím zjištění, že asistentka 

pedagoga i učitelka spolupracují příliš intuitivně, chybí stanovení konkrétních cílů, učitelka 

nekoordinuje asistentku pedagoga. 

Orientovaná asistentka pedagoga: Zatím ne, ale postupně prohlubuje svůj vhled 

do odbornosti. 

Cílevědomý pedagog: ne 

Dílčí závěr výzkumu v ZŠ1 

V hlavních oblastech komunikace mezi respondentkami z této základní školy selhává. 

V oblasti prakticky informační je minimální. Komunikují spolu formálně, vykají si. Lze 

vnímat jako pozitivní zjištění, že před dětmi dodržují bezpečnou zónu, ale v metodické oblasti 

opomíjejí obsah. 
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Základní škola 2 

Jedná se o soukromou základní školu rodinného typu. Nachází se v centru okresního města. 

Děti se zde vzdělávají v programu Začít spolu. Škola má první i druhý stupeň, v každém 

ročníku je jen jedna třída a v té maximálně patnáct žáků. Ve škole pracuje dvanáct učitelů a 

jeden asistent pedagoga. Škola pracuje s genetickou metodou čtení a matematikou Hejného. 

Pozorování - terénní poznámka č. 6 

Je první hodina, učitelka přichází do třídy jako první, pozdraví děti a protože je pondělí, 

řeší se služba na tabuli. Pak celá třída hraje matematického krále. Děti stojí v lavicích, 

učitelka zadává dvojicím příklady. Žáci, kteří vypočítají příklad dříve, zůstávají stát, ti 

ostatní si sedají. Nakonec zůstávají dva žáci. Odpovídají stejně rychle. Učitelka zadává stále 

těžší příklady. Nakonec zvolí příklad k procvičení dělení dvouciferných čísel, jeden z žáků 

vyhrává a dostává papírový zlaťák, který si odnáší nalepit na nástěnku, kde jsou všechna 

jména dětí a u nich tyto zlaťáky. V tu chvíli vchází do třídy asistentka pedagoga, sedá si 

do lavice k jednomu žákovi. Učitelka má na magnetické tabuli připevněnou didaktickou 

tabulku zlomků. Připomíná zlomky a jejich vztahy a říká třídě, že budou chvíli společně 

zkoušet zlomky sčítat. Některé děti samy vstávají a berou si v poličce zlomkové sady a nesou 

si je do lavice. Asistentka pedagoga přináší krabičku s kostkami lego, obejde dvě děti, kterým 

poklepe na rameno a obě si teď sedají z druhé strany lavice k ní a k chlapci. Asistentka 

pedagoga vyrovnává lego kostičky na lavici. Učitelka píše na tabuli příklady na sčítání 

zlomku. Žáci, u kterých sedí asistentka, si k příkladům automaticky pokládají do sešitu 

kostičky lega se stejnou hodnotou. Dívka si ví rady, chlapcům asistentka pomáhá, vysvětluje, 

co která kostička označuje, staví kostičky k sobě. Ostatní žáci chodí k tabuli, kde počítají 

příklady. „Jde vám to?“, ptá se učitelka asistentky pedagoga. „Jo, celkem jo. Jdeme na to 

pomaleji,“ odpovídá asistentka pedagoga. „Chceš si zkusit příklad na tabuli?“ ptá se učitelka 

dívky. Dívka zavrtí hlavou, v tu chvíli se ozývá jeden z chlapců a říká: že jde. Počítá u tabule, 

učitelka mu dopomáhá. Když si sedá zpátky do lavice, říká asistentka: „No vidíš, jak pěkně ti 

to jde.“ Pak učitelka říká, že se blíží konec hodiny a dává dětem pokyn k tomu, aby si 

otevřely sešit práce. Děti do něj zapisují, co o hodině dělaly a jak jim to šlo. Asistentka 

pedagoga pomáhá všem třem dětem formulovat myšlenku. Společně píší: „Procvičoval jsem 

zlomky, nejdřív s legem a pak na papír. Docela mi to šlo, ale stejně to moc nechápu.“ Je 
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konec hodiny, začíná velká přestávka, asistentka pedagoga nabízí dětem, že si s nimi zahraje 

hru Dobble. 

Analýza dat a interpretace dle stanovených kategorií v ZŠ 2 

Oblast prakticky informační: Z rozhovoru s asistentkou pedagoga vyplývá, že žádné 

domluvy před vyučováním neprobíhají, činnost s dítětem si plánuje sama, hodnocení její 

práce neprobíhá. Neví, zda má škola zpracována metodická pravidla, či ne. Postoj k obsahu 

komunikace zde naplňuje parametry kategorie skrytý. Učitelka vypovídá, že schůzky 

neprobíhají, kvůli plánu výuky se nescházejí, cílevědomé plánování neprobíhá. Postoj 

ke komunikaci je i v jejím případě skrytý Během pozorování jsem zaznamenala 

koordinovanou spolupráci, přestože tato oblast zůstává nenaplněna. 

Oblast metodická: Z rozhovoru s asistentkou pedagoga vyplývá, že společná příprava 

neprobíhá, nicméně učitelka dává během vyučování asistentce jasné pokyny. Proces i 

výsledky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami hodnotí průběžně. Asistentka pedagoga 

používá individuální vzdělávací plán jako oporu, nicméně učitelka hodnotí žáka 

se speciálními vzdělávacími potřebami samostatně. Učitelka dává pokyny asistentce pedagoga 

před hodinou jen mimořádně. Její postoj naplňuje parametry kategorie vzájemný neúplný. 

Učitelka potvrzuje v rozhovoru, že pravidelné schůzky neprobíhají, nicméně asistentka 

pedagoga naplňuje parametr nabízejících zkušeností. Hodnocení žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami neprobíhá, komunikují pouze, pokud zjistí nějaký problém. Učitelka 

v minulosti sama pracovala jako asistentka pedagoga, koordinuje náplň činností asistentky 

v průběhu dne, ale zároveň připouští, že asistentka pedagoga sama vyhodnocuje, u kterých 

žáků je zrovna užitečná. Její postoj lze označit za vzájemný neúplný. Z pozorování je patrné, 

že probíhá koordinovaná komunikace, učitelka určuje tempo. Na pokyn učitelky si děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami, ve spolupráci s asistentkou pedagoga hodnotí 

po hodině svou práci do sešitu. 

Oblast vztahová: Z rozhovoru s asistentkou pedagoga vyplývá, že společné schůzky 

probíhají o přestávkách prostřednictvím neformálních hovorů, řeší se zde klima třídy a 

emoční stav žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistentka pedagoga provádí 

konzultace s rodiči. Postoj asistentky pedagoga je fundovaný. Učitelka potvrzuje, že emoční 

stav žáků se aktuálně řeší. („…Honzík rozhozenej…“). I její postoj naplňuje parametry 

kategorie fundovaný. V pozorování nebyla tato kategorie zaznamenána. 
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Oblast obecně lidská: Asistentka pedagoga komunikuje s důvěrou, hodnotí vzájemný vztah 

jako partnerský a komunikaci jako otevřenou. Její postoj je neformální. Učitelka tuto oblast 

komunikace preferovala ještě před vzájemným setkáním, „…hlavně abychom si sedly…“, 

vzájemné sympatie považuje za zásadní. Jedná se o neformální postoj. Z pozorování nebylo 

možné určit kategorie v  této oblasti. 

Jiné zjištění: Orientovaná asistentka pedagoga samostatně pracuje s individuálním plánem, 

kompenzuje nedostatky, je iniciativní. Toto zjištění hodnotím jako pozitivní. Jako negativní 

zjištění hodnotím, že neprobíhá žádná výměna informací ani před výukou ani po výuce. 

K jiným zjištěním řadím i postřeh, že obecně lidská oblast komunikace je učitelkou 

považována za nejdůležitější. 

Orientovaná asistentka pedagoga: ano 

Cílevědomý pedagog: částečně. 

Dílčí závěr výzkumu v ZŠ2 

Z vyhodnocených dat je zřejmé, že respondentky spolu komunikují otevřeně, naplňují 

společně obsah vztahové komunikační oblasti a to profesionálně, v bezpečné zóně. Učitelka je 

částečně cílevědomá, asistentka pedagoga se orientuje, je iniciativní. Učitelka, která má 

zkušenost jako asistentka pedagoga, patrně používá osvojený model své spolupráce učitele a 

asistenta pedagoga bez dalšího prohlubování znalostí metod vzájemné spolupráce. 
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Základní škola 3 

Poslední základní škola, kde byl výzkum prováděn, je státním školským zařízením, které se 

nachází deset kilometrů od okresního města v obci s necelými čtyřmi tisíci obyvatel. Ve škole 

pracuje 18 učitelů a jeden asistent pedagoga. V každém ročníku se organizuje pouze jedna 

třída. Kapacita dětí je 248. Probíhá zde výuka písma Comenia Script. 

Pozorování - terénní poznámka č. 5 

Sedám si ve třídě dozadu k jednomu chlapci. Asistentka pedagoga vchází do třídy společně 

s učitelkou, smějí se. Asistentka pedagoga si sedá ke svému vlastnímu stolečku u umyvadla, 

odkud vidí na celou třídu. Učitelka si sedá, zapisuje do třídní knihy a říká dětem, aby si zatím 

připravily malé sešity na matematický diktát. Začíná diktovat příklady typu: „Zapiš číslo, 

které má tři desítky a tři jednotky.“ Asistentka pedagoga jde rovnou k žákyni s dyskalukulií a 

potichu se ptá: „Víš si s tím rady?“ Holčička vrtí hlavou. „Vzpomeň si, jak jsme si povídali 

o rodinách jednotek a rodinách desítek,“ říká asistentka.“ „To si nepamatuju,“ říká žákyně.  

Asistentka pedagoga pronese směrem k učitelce: „Jani, my vůbec netušíme, tak si mám vzít 

banku?“. Učitelka přikyvuje. Asistentka pedagoga vyzve dívku, aby šla na koberec. Zbytek 

hodiny sedí asistentka pedagoga s dívkou na koberci, mají před sebou pomůcku z korálků a 

rozdělují korálky na desítky, jednotky a stovky. Čísla zapisují. Pak jí asistentka sama dává 

příklady a žákyně nejprve počítá korálky a pak zapisuje výsledky. S učitelkou ani s ostatními 

dětmi už asistentka pedagoga ani dívka nekomunikují. Zůstávám tedy ještě na další hodinu. 

Probíhá hodina Prvouky, děti se dívají na animované krátké filmy o koloběhu vody. 

Po skončení videí pokládá učitelka otázky, dívka se speciálními vzdělávacími potřebami je 

aktivní, hlásí se na každou otázku, učitelka ji vyvolává a ona správně odpovídá. Celá třída má 

za úkol zakreslit si obrázek s mrakem a vodou do sešitu. Dívka pracuje samostatně a 

ve stejném tempu jako ostatní žáci. Tuto vyučovací hodinu asistentka nekomunikovala ani 

s dívkou ani s učitelkou.  Asistentka pedagoga v rohu třídy stříhala barevné kostičky, které 

laminovala a vytvářela matematickou pomůcku zvanou Síť. 

Analýza dat a interpretace dle stanovených kategorií v ZŠ 3 

Oblast prakticky informační: Z rozhovoru s asistentkou pedagoga bylo zjištěno, že 

individuální vzdělávací plán je aktualizován jednou za pololetí, všechny ostatní parametry 
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obsahu této komunikační oblasti schází. Postoj patří do kategorie vzájemný neúplný. 

Učitelka říká, že proběhla koordinační schůzka v přípravném týdnu a každé pondělí ráno 

probíhá informační schůzka a plánování. Učitelka připouští, že není moc času na společné 

hodnocení činnosti asistenta. Potvrzuje oboustranný postoj ke komunikaci v kategorii 

vzájemný avšak obsahově neúplný. V pozorování jsem nic z doporučeného obsahu této 

komunikační oblasti nezaznamenala. 

Oblast metodická: Z rozhovoru s asistentkou pedagoga vyplývá, že probíhá intenzivní 

vzájemná koordinace, „…každou přestávku hledáme způsoby a cesty“. Tvrdí, že učitelka má 

vždy hodiny perfektně připravené. Společně hodnotí dítě se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Všechny jednotky této oblasti jsou tedy v komunikaci obsaženy, tudíž kategorizuji 

postoj v komunikaci jako vzájemný úplný.  Učitelka intervenuje, když žákyni kolísá výkon, 

motivuje jí. Z rozhovoru vyplývá, že nemají čas hodnotit proces po vyučování, protože 

asistentka pedagoga odchází do družiny se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pozorování zmíněná zjištění potvrzuje, nicméně probíhá vzájemná koordinace, poukazuje 

na orientovanou asistentku pedagoga. Ta pozná, kdy může nechat dívku pracovat v tempu 

třídy. Například v hodině Prvouky, dívka pracuje v plném rozsahu s intaktními žáky. Postoj 

v této oblasti kategorizuji jako vzájemný, ale zda je obsahově úplný nebo ne z pozorování 

nelze určit. 

Oblast vztahová: Společně komunikují o žácích v bezpečném prostředí („když děti 

poslouchají, tak si zalezeme“), postoj je fundovaný. Ale z rozhovoru s učitelkou vyplývá, že 

v této oblasti řeší vše za pochodu, nechává s důvěrou více iniciativy ve vztahové oblasti 

asistentce pedagoga. V pozorování nebyl obsah komunikace spadající do této oblasti 

zaznamenán. 

Oblast obecně lidská: Asistentka pedagoga doslova říká: „…lidsky jsme si sedly“. Asistentka 

pedagoga je otevřena, vybízí učitelku ke konzultacím, „budu jí tady k ruce a bez ní nebudu 

dělat žádná rozhodnutí“ a „Smějeme se tomu, jak mě kolegyně vyvolává“. Postoj asistentky 

ke komunikaci v této oblasti je neformální. Učitelka chová k asistentce pedagoga sympatie. 

Přestože připouští rozdíly v přístupu dětí, vnímá tento fakt jako autenticitu obou 

pedagogických pracovníků a přistupuje k němu profesionálně. Její postoj ke komunikaci 

v této oblasti je neformální. Pozorování získaná data potvrzuje. 
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Jiná zjištění: Zajímavé je, že tahle učitelka vyjádřila v očekávání obavy o to, že by asistent 

mohl hodnotit její práci. 

Orientovaná asistentka pedagoga: ano 

Cílevědomý pedagog: ano 

Dílčí závěr výzkumu v ZŠ3 

Komunikace asistentky pedagoga a učitelky je zde otevřená, obě mají etické postoje. 

Přátelskou komunikací naplňují důležité činnosti obsahu všech oblastí. Obě přistupují ke své 

spolupráci profesionálně, žádný komunikační obsah nezastiňuje další, vzájemná komunikace 

působí vyváženě ve všech oblastech. Je zde cílevědomý pedagog i orientovaná asistentka 

pedagoga. 
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6.2 Interpretace 

V této kapitole jsem zkoumala odpověď na výzkumnou otázku č. 2. Analyzovala jsem 

výzkumná data za účelem zjištění, jaké postoje vyjadřují asistentky pedagoga i učitelky 

k vzájemnému předávání informací jako nástroji efektivní komunikace v jednotlivých 

oblastech. Identifikované kategorie postojů ve zkoumaných oblastech komunikace jsou 

ve vztahu ke konkrétnímu školskému zařízení uspořádány v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 Identifikované kategorie postojů 

Školské 

zařízení 

Postoj 

Jiná zjištění 

Klady / nedostatky 
Oblast 

prakticky 

informační 

Oblast 

metodická 

Oblast 

Vztahová 

Oblast 

obecně 

lidská 

MŠ 1 Skrytý Skrytý 
Neprofesionální 

neetický 
Neformální 

Necílevědomý 

pedagog, 

neorientovaný AP 

MŠ 2 
Vzájemný 

neúplný 

Vzájemný 

neúplný 
Fundovaný Neformální 

Neprobíhá hodnocení 

práce AP. 

MŠ 3 
Vzájemný 

úplný 

Vzájemný 

úplný 
Fundovaný Neformální 

Orientovaný AP 

s pedag. vzděláním 

ZŠ 1 
Vzájemný 

neúplný 

Vzájemný 

neúplný 

Neprofesionální 

bezobsažný 
Formální 

Necílevědomý 

pedagog 

ZŠ 2 Skrytý 
Vzájemná 

neúplný 
Fundovaný Neformální 

Orientovaný AP s  VŠ 

vzděláním 

ZŠ 3 
Vzájemný 

neúplný 

Vzájemná 

neúplný 
Fundovaný Neformální 

Orientovaný AP 

s pedag. vzděláním 

 

Na základě porovnání dat získaných rozhovory s daty získanými pozorováním lze 

jednoznačně konstatovat, že učitelky i asistentky pedagoga považují za nejdůležitější rovinu 

komunikace v oblasti obecně lidské. 
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Obsah oblasti prakticky informační je u sledovaných dvojic velmi často opomíjen. Pouze 

s jednou výjimkou ve všech ostatních případech neprobíhá pravidelné hodnocení práce 

asistentky pedagoga. To je opomíjené. Ze strany učitelek je podceňován popis plánu výuky. 

Ve dvou školských zařízeních je obsah zcela skrytý (MŠ 1 a ZŠ2). Ve třech případech se 

o komunikaci v této oblasti pokoušejí, jejich postoj je vzájemný, ale neúplný. Pouze v jednom 

školském zařízení (ZŠ 3) doporučený obsah komunikace této oblasti učitelka s asistentkou 

pedagoga naplňují. 

Z obsahu v oblasti metodické učitelky nejčastěji zanedbávají komunikaci o konkrétních 

cílech a výstupech vzdělávání směrem k asistentce pedagoga. Asistentky pedagoga, až 

na jednu výjimku, nenabízí své poznatky a zkušenosti k dosažení těchto cílů a oboustranně, 

opět s jednou výjimkou (MŠ 3), je opomíjeno hodnocení a výsledky dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Celkově je společnému hodnocení věnována minimální pozornost. 

Ve většině případů (kromě MŠ 1) se komunikace v metodické oblasti soustředí na koordinaci 

společné práce během řízené činnosti nebo vyučování ze strany učitele a reakce a součinnost 

při koordinaci společné práce ze strany asistentky pedagoga. Komunikace v této oblasti 

v průběhu řízené činnosti nebo vyučování ve většině případů funguje, avšak neprobíhá 

příprava ani reflexe. Ve čtyřech školských zařízeních je postoj pedagogických pracovníků 

ke komunikaci vzájemný, ale neúplný, v jednom zařízení je skrytý a pouze jedno školské 

zařízení plně čerpá z obsahu komunikace v metodické oblasti. 

V oblasti vztahové na základě zjištěných dat, tam kde jsou nastavena pravidla 

pro fundovanou komunikaci, nejsou zaznamenány žádné základní nedostatky obsahu 

s výjimkou ZŠ 3, kde fundovaná komunikace vyplývá pouze z výpovědi asistentky pedagoga, 

avšak nebylo jí možné ani vypozorovat ani posoudit z výpovědi učitelky. Ve školských 

zařízeních, kde komunikace v této oblasti nespadá do kategorie fundovaná, byly 

identifikovány zásadní nedostatky v překračování etického rámce, kdy konzultace o dětech 

probíhaly za jejich přítomnosti. Ze získaných dat jsem zjistila, že dvě školská zařízení (MŠ1 a 

ZŠ1) mají zásadní nedostatky v této oblasti. Dvě školská zařízení plně naplňují obsah 

komunikace ve vztahové oblasti (ZŠ2 a MŠ3). Ve dvou školských zařízeních lze hodnotit 

postoj jako fundovaný, podle dat vyplývajících z výpovědi alespoň jedné respondentky, které 

však nebylo možno ověřit u druhé respondentky ani při pozorování. Tato zjištění lze shrnout 

do závěru, že obsah vztahové oblasti není plně využitý. 
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V oblasti obecně lidské je komunikace jednoznačně nejpreferovanější, zde nejvíce očekávají 

všechny respondentky. Pouze v jednom zařízení (ZŠ 1) komunikuje asistentka pedagoga 

s učitelkou formálně, nicméně formální komunikace dle zjištěných dat neovlivňuje její kvalitu 

ani vzájemnou spolupráci. V ostatních pěti zařízeních byla komunikace asistentky pedagoga a 

učitelky kategorizována jako neformální. Každopádně během výzkumu jsem zjistila, že 

interakce v této kategorii je velmi pestrá. Od případu, kdy asistentka pedagoga na pokyn 

učitelky vaří kávu (MŠ 1) až přes příklad, kdy učitelka a asistentka pedagoga přispívají 

vzájemnou interakcí k pozitivní atmosféře ve třídě (smějí se spolu), přes situace, kdy 

asistentka pedagoga a učitelka používají efektivní komunikační klíč, kdy si sdělují informace 

neverbálně posunky, náznaky v mimice. Až po případ, kdy ve dvou zařízeních (MŠ 3 a ZŠ 3) 

asistentka pedagoga využívá tuto oblast komunikace ke komentování nebo kritickému 

posuzování práce své kolegyně.  

Vzájemný rozpor v metodách výchovy nebo výuky by měl být konzultován na společných 

schůzkách a naplňovat tak obsah prakticky informační oblasti. To se však neděje a tato sdělení 

se profilují do obecně lidské oblasti komunikace. Dá se usuzovat, že tato oblast funguje jako 

jakýsi záchranný kruh pro selhávající komunikaci v ostatních oblastech. To mě přivádí k další 

otázce, zda je skutečně otevřená komunikace mezi učitelem a asistentem pedagoga 

předpoklad úspěšného zavádění principů inkluze do praxe základních a mateřských škol. Má 

vzájemná komunikace v oblasti lidské skutečně dominovat nad všemi ostatními, jak se 

domnívá většina respondentek? Je diskutabilní, zda z tohoto ryze subjektivního přesvědčení 

vyplývají záruky pro naplnění záměru inkluze dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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7 Komunikace učitele a asistenta pedagoga jako předpoklad úspěšné 

inkluze 

V této kapitole se zabývám výzkumnou otázkou č. 3: Za jakých podmínek je komunikace 

mezi učitelem a asistentem pedagoga předpoklad úspěšného zavádění principů inkluze 

do praxe? Při zpracování odpovědi využívám zpracovaná data, tříděná během zpracování 

prvních dvou výzkumných otázek, a dílčí závěry výzkumů v jednotlivých školských 

zařízeních. Cílem je identifikovat hlavní podmínky komunikace, které determinují zavádění 

principů inkluze do praxe jak v kladném tak záporném významu. 

V rozhovorech opakovaně zazněla fráze „sedly jsme si“ a „řešíme za běhu“. Z toho 

vyplývá, že téměř všechny respondentky považují za určující faktor společné komunikace dvě 

zásadní podmínky. Vzájemné přátelské naladění a dostatek času.   

Parametr „sedly jsem si“ identifikuji jako kladný. Při profesionálním přístupu obou 

pedagogických pracovníků může být pozitivní a přátelské naladění klíčovou podmínkou 

pro efektivní komunikaci. Je ale nutné konstatovat, že nedisponuje žádnou zárukou 

při naplňování stanovených cílů v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte v inkluzi. Kvalita 

vzájemné komunikace je tedy klíčovým nástrojem ovlivňujícím jejich spolupráci, ale i 

v negativní rovině. Přináší rizika a to nejen pro to, že se tato podmínka ukázala jako 

dominující faktor u všech respondentek. Pokud si asistentka pedagoga a učitelka osobnostně 

„sednou“ s neprofesionálním přístupem v práci s dětmi, budou se v něm utvrzovat a krýt si 

vzájemně svá selhání. „Přichází nepřipravena, unavená, nevyspalá, hned to potvrzuje, šeptá 

stranou kolegyni, že byla na oslavě a spala jen pár hodin“. Jejich vzájemné sympatie jsou zde 

kontraproduktivní ve vztahu k dítěti. 

Parametr „řešíme za běhu“ zmínila většina respondentek. Učitelky a asistentky pedagoga 

potřebují dostatek času na plánování společných činností, aktualizaci individuálního 

vzdělávacího plánu, zhodnocení společné práce, konzultaci o vývoji dítěte se speciálními 

vzdělávacími potřebami, zhodnocení klimatu třídy a mnoho dalšího. V praxi to vypadá tak, že 

většina konzultací probíhá souběžně s řízenou činností, volnou hrou nebo výukou ve škole. 

Většina dvojic má již nastavené komunikační kódy a klíče, podle kterých usuzují. 

Při pozorování jsem zaznamenala, že asistentky pedagoga nečekají na pokyn učitelek, samy 

vyhodnocují, kterou činnost budou vykonávat nebo se jen stručně ujistí u učitelky, požádají 

o souhlas. Plánované schůzky probíhají jen ve dvou zařízeních. V ostatních nemají učitelky 
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s asistentkami pedagoga k dispozici dostatečný čas hodnotit proces po vyučování nebo řízené 

činnosti. Jedním z důvodů je například ten, že asistentka pedagoga odchází do družiny 

se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. Z žádného rozhovoru nevyplynulo, že by 

byl vedením školy určen čas ke společným schůzkám, kde by byl naplněn obsah metodické 

oblasti komunikace a nemusel by se pak tzv. „řešit za běhu“. 

Neformální vztah učitele a asistenta pedagoga má většina respondentek. Je to jistě zjištění 

pozitivní, ovšem ve vzájemné interakci nesmí být překračována hranice profesní etiky a tento 

typ komunikace nesmí zastínit svou intenzitou komunikaci v ostatních oblastech. Otevřená a 

přátelská komunikace mezi učitelem a asistentem pedagoga může být předpokladem 

úspěšného zavádění principů inkluze do praxe, pokud se odehrává v dostatečně připraveném 

prostředí a pokud splňuje podmínky vymezené nejen Rámcovým vzdělávacím programem. 

Další, neméně klíčový předpoklad je pedagog, který je cílevědomý a asistent, který se 

orientuje.  

 

Shrnutí praktické části  

Oporou při hromadném vyhodnocování dat mi byly obsahové oblasti komunikace 

ze Standardu práce asistenta pedagoga. Obě fáze šetření ukázaly, že práce asistentek pedagoga 

je ve většině případů vnímána jako podpora dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Odpověď na první výzkumnou otázku „Jaká jsou očekávání a nároky obou pedagogických 

pracovníků ve vztahu k vzájemné komunikaci?“ lze shrnout do zjištění, že prioritou většiny 

dotazovaných jsou vzájemné sympatie a následná shoda v pracovních postupech. Co se týče 

druhé výzkumné otázky: „Jaké postoje vyjadřují asistenti pedagoga i učitelé k  vzájemnému 

předávání informací jako nástroji efektivní komunikace?“ z výzkumu vyplývá, že doporučený 

obsah vzájemné komunikace učitele a asistenta pedagoga, který uvádím v teoretické části, se 

v mnou zkoumaných školských zařízeních nedaří zcela naplňovat. Předpokládala jsem, že 

výzkumné šetření přinese významné rozdíly mezi podmínkami v mateřských a základních 

školách, ale po důkladné analýze tématu vzájemná komunikace asistenta pedagoga a učitele 

mi nezbývá než shrnout výsledky do společných doporučení pro oba typy školských zařízení. 

Zásadním problémem se ukázala nedostatečná informovanost o metodách a možnostech 

společné práce. Z tohoto zjištění vyplývají doporučení, která zároveň odpovídají na třetí 
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výzkumnou otázku a to: „Za jakých podmínek je komunikace mezi učitelem a asistentem 

pedagoga předpoklad úspěšného zavádění principů inkluze do praxe?“  

Jednoznačně je nutná příprava na spolupráci obou pedagogických pracovníků a dostatečná 

informovanost. Doporučila bych v těchto případech nejen další adekvátní vzdělávání asistentů 

pedagoga, ale také apelovala na  ředitele těchto školských zařízení, aby převzali zodpovědnost 

za komunikaci učitelů a asistentů pedagoga a za metodickou oporou v jasně vymezených 

kompetencích. Konkrétně alespoň požadavkem na doplňování vzdělání obou v metodikách 

vzájemné spolupráce a vymezení času oběma pedagogickým pracovníkům ke schůzkám a 

konzultacím s jasnou strukturou v pracovní náplni. V dlouhodobém horizontu je nezbytné 

sledovat nové trendy v inkluzivním vzdělávání, reagovat na ně, hledat užitečné opěrné body 

pro posilování efektivní a profesionální komunikace mezi pedagogickými pracovníky. Za 

těchto podmínek může být komunikace asistenta pedagoga a učitele klíčovým předpokladem 

úspěšné inkluze v  konkrétních školských zařízeních, ať už jde o školu mateřskou nebo 

o školu základní.  
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Závěr 

Cílem mé práce bylo analyzovat okolnosti komunikace asistenta pedagoga a učitele 

v podmínkách mateřských a základních škol. Jako opěrný bod výzkumu jsem použila 

publikaci Standard práce asistenta pedagoga, konkrétně obsahové komunikační oblasti, které 

autoři doporučují pro kvalitní spolupráci obou pedagogických pracovníků. Vyhodnotila jsem 

uvedený zdroj jako velice srozumitelný manuál pro cílevědomé zlepšování vzájemné 

komunikace asistenta pedagoga a učitele. 

Tématem jsem se začala zabývat v době, kdy jsem pracovala sama jako asistent pedagoga 

v základní škole, která měla pod sebou i školu mateřskou. Předpokládala jsem, že když bude 

výzkum probíhat ve dvou rozdílných typech školských zařízení, přinese na základě jejich 

specifik různá zjištění a pomůže výrazněji vymezit určité rozdíly.  

Během výzkumu se můj předpoklad nenaplnil. Nejrozsáhlejší mezery v obsahu komunikace 

mezi asistenty pedagoga a učiteli mají oba typy zkoumaných školských zařízení ve stejných 

komunikačních oblastech. Mohu jen polemizovat nad tím, zda by výzkum provedený 

s  větším vzorkem respondentů pouze z jednoho typu školského zařízení přinesl hodnotnější 

informace. 

Jisté ale je, že zjištěná data evokují další výzkumné oblasti. Kromě zkoumané komunikace 

jsou dalšími významnými determinantami kooperace asistenta pedagoga a učitele nepochybně 

rovněž podmínky přijetí asistentů pedagoga do  pedagogického týmu, připravenost učitelů a 

ředitelů na inkluzi, dostupnost metodické podpory a v neposlední řadě supervize týkající se 

spolupráce a komunikace celého pedagogického týmu. 
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Seznam zkratek 

AP  Asistent pedagoga 

ČR  Česká republika 
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IVP  Individuální vzdělávací plán 
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MŠ  Mateřská škola 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Pg.  Pedagogický 

SPC  Speciálně pedagogické centrum 

SVP  Speciální vzdělávací potřeby 

SZN  Sociální znevýhodnění 

ŠVP  Školní vzdělávací plán 

ZP  Zdravotní postižení 

ZŠ  Základní škola 
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PŘÍLOHA 1 - Rozhovory 

1 R10 - Asistent ZŠ 

Jaká je vaše kvalifikace? 

VŠ ekonomická a roční kurz asistenta pedagoga. Bylo to to jednou měsíčně, třeba celou 

sobotu a trval ten kurz jeden rok. 

S jakým záměrem jste byla na školu přijata? 

Pro chlapečka do MŠ. Pro chlapečka s dětskou obrnou. 

Byla jste tedy přijata jako asistent pedagoga nebo jako osobní asistent? 

Jako asistent pedagoga. Já jsem se do té školky šla podívat na praxi, kterou jsem měla 

povinnou k tomu kurzu. A tam zrovna byla ta asistentka důchodového věku a už ta práce byla 

nad její síly a oni mě začali přemlouvat, ať tam zůstanu a vlastně jí vystřídám. 

Takže to bylo během školního roku? 

Ano. 

Jakou jste měla představu a očekávání? 

Počítala jsem s tím, že budu pořád s ním., že mu prostě budu pomáhat, protože se mu hůře 

ovládá ruka a noha na pravé straně těla. Ale měla jsem určitě jiná očekávání než ta předchozí 

asistentka. Ta za něj všechno dělala, já jsem ho chtěla vést k samostatnosti. 

Řeklo vám vedení konkrétní pokyny k vaší práci? 

No dostala jsem papír.  Moc si nepamatuji, co tam bylo, něco jako, co ten klouček zvládá a co 

ne. Asi to bylo něco z poradny.  

Ukázal Vám někdo na začátku IVP? 

Ne, to jsem vůbec neviděla, to měly asi u sebe ty učitelky. 

A učitelky Vám byly představeny? Proběhla nějaká schůzka? 

To si moc nepamatuji, ale asi jo, předaly mi všechny ty informace o tom chlapečkovi. Ona tam 

ještě byla ta odcházející asistentka, tak ta mě zasvětila. 

A ty učitelky Vám řekly, jak si představují vaši vzájemnou spolupráci? 
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Ne, tam žádná domluva neproběhla. Všechno se dělalo za pochodu. Já jsem viděla, že některé 

dítě pláče, tak jsem k němu šla, nebo že se nějaká skupinka dětí nedokáže dohodnout. Taky 

jsem dost často musela brát ty děti ráno brečící maminkám. Maminka chvátala do práce, 

holčička nechtěla do školky, tak mě ta maminka požádala, abych jí vzala z její náruče. To je 

dost nepříjemný, protože to děláte proti vůli toho dítěte.  

A to bylo třeba něco, o co Vás požádaly učitelky? 

Ne, to prostě se mnou začaly normálně komunikovat ty rodiče samy. Oni tedy taky neměly moc 

rádi tu jednu učitelku, tak vlastně byli rádi, že je tam někdo nový, hlavně ty děti se ke mně 

měly. 

Bylo díky vaši přítomnosti ve třídě patrné, že se tomu chlapečkovi mohou ty učitelky víc 

věnovat? 

To ne. On byl vlastně jen můj. Ony si ho vůbec nevšímaly. Když třeba něco vyráběla celá 

třída, on nikdy moc nechtěl. Že by si k němu jedna z nich sedla a zkusila ho motivovat, to se 

fakt nestalo. 

Jak děti oslovovaly Vás a jak paní učitelky? 

Jim říkaly paní učitelko a mě jménem. 

Probíhala nějaká společná příprava Vás a učitelek na řízenou činnost? 

To vůbec. Já jsem většinou nevěděla, co budeme dělat. Prostě ony s těmi dětmi něco začaly a 

já jsem se přizpůsobila a sama jsem si vyhodnotila, u jakého dítěte zrovna budu, co budu 

dělat. Když třeba chodily ráno po elipse (MŠ s prvky Montessori) tak jsem jen seděla ve třídě 

a třeba něco stříhala. 

A jaká byla ta realita během dne? Co jste hlavně dělala? 

No byla jsem tam tak jako pro všechny, s kloučkem jsem chodila asi na dvacet minut vedle 

do třídy cvičit ty cviky na ruku a nohu.  Třeba když se šlo na procházku, tak jsem nejdříve 

pomohla jemu, ale pak všem. Spíš jsem tam byla pro všechny. 

Probíhaly nějaké schůzky, na kterých jste plánovaly ty činnosti nebo cíle, ke kterým 

směřujete? 
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To ne, to se vůbec nedělo. Hlavně jsem tam vlastně byla jen do konce roku, což dohromady 

byli tři měsíce a ředitelka mi řekla, že od září budu asistentka ve třetí třídě ZŠ a budu 

pomáhat holčičce s Aspergerovým syndromem. 

A tam to bylo jak? Bylo to lepší, třeba v té metodické oblasti? 

Tam mi učitelka vždy řekla, co se bude dít, dávala mi jasné pokyny, že mám jít s holčičkou 

třeba vedle a něco procvičovat. Nebo jsem i pracovala z jednou ze tříd. Jak máme ty 

malotřídky, tak učitelka potřebovala něco dělat s třeťákama a mě dala například zkontrolovat 

práci druháků. Ale ty pokroky jsme nijak nehodnotily, občas jsem si o přestávce tak 

neformálně řekly, čeho jsme si u holčičky všimly a tak podobně. 

Takže tady jste byla seznámena s IVP? 

Ano, tady jsem to četla, i jsem se vlastně do něj občas podívala. 

Probíhaly nějaké společné schůzky nad tím procesem výuky? Hodnotily jste společně 

pokroky toho dítěte? 

To ne.  Ona si to všechno dělala sama, je to nejen učitelka, ale zároveň ředitelka a pracovala 

předtím roky v poradně, tak ona tomu rozumí. 

A vy byste o to nestála? Ujasnit si jestli se třeba daří dosažení společných cílů? 

Já jsem ty cíle ani moc neznala. Mým úkolem bylo pomáhat jí hlavně s matikou, když se 

začala vztekat, že jí to nejde. Jinak učitelka si všechno vyhodnocovala sama. My jsme spolu 

občas řešili, co se zrovna děje ve třídě mezi dětmi, tak to chtěla můj názor. 

Myslíte sociální klima třídy? Mluvily jste třeba aktuálně o emočním stavu té holčičky? 

To ano. To když se něco dělo, a ona byla nějaká rozhozená, tak jsme si to vždycky řekly, že jí 

necháme si hrát nebo si trochu dělat co chce. Taky jsem to vždycky dávala vědět mamince, že 

se třeba během dne stalo něco, co bylo pro tu holčičku zásadní, tak aby to věděla.  

Co se dělo když ta žákyně nebyla přítomna? 

To jsem šla většinou třeba pomáhat do školky s oblékáním nebo jsem se i nabídla, že uklidím 

skládek s učebnicemi.  

Pracovala jste více s tou jednou holčičkou nebo se skupinou žáků? 
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Jak kdy, raději pracuji se skupinou, taky záleží na tom, jaký je to zrovna předmět. 

Při některých hodinách byla daleko více samostatná, svědčila jí skupinová práce, takže mě 

vůbec nepotřebovala. 

Jak byste tedy popsala tu komunikaci s tou učitelkou. 

Tady to bylo spíš o tom, že mi dávala během hodiny pokyny, někdy to stihla i před hodinou. 

Cítila jste, že ta komunikace je partnerská? 

Asi jo, tak ona měla tu hlavní zodpovědnost, takže já jsem se přizpůsobila. Navíc ten fakt, že 

je zároveň mojí nadřízenou taky určitě hrál roli. 

Jak vás tady v té třídě děti oslovovaly? 

Učitelce spíš vykaly, i když jim nabízela tykání, ale asi to bylo tím, že je zároveň ta ředitelka. 

Mě říkali jménem a někdy paní učitelko. 

Prohodily jste si někdy s učitelkou role? 

Ne. To nikdy. Já jsem dost s holčičkou odcházela vedle do místnosti, aby měla klid. To s tou 

další třídní učitelkou zůstávala vždycky ve třídě, nikam jsme neodcházely. 

Takže jste s tou holčičkou šla do dalšího ročníku, k jiné učitelce. A tam jste si na začátku 

stanovily pravidla spolupráce? 

Nic jsme si neříkaly, učitelka si ráda dělala všechno sama. Hlavně v tom čtvrtém ročníku mě 

vlastně ta holčička nepotřebovala. Měla jsem čím dál méně práce a připadalo mi, že jsem tam 

dost zbytečná. Nakonec jsem na další úvazek začala dělat hospodářku školy, takže jsem v těch 

hodinách byla dost málo. 

A jak byste popsala spolupráci s touhle učitelkou? 

No úplně si věříme, role jsme si tedy neprohazovaly, ale máme úplně partnerský vztah a 

komunikujeme otevřeně úplně o všem.  

Takže jste společně začátkem roku vypracovali  IVP ? 

Ne. Vůbec. To si všechno dělá sama učitelka. 

A co třeba hodnocení, radí se s vámi učitelka o tom, jak tu žačku hodnotit třeba na 

vysvědčení? 
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To ne. Máme slovní hodnocení a já jen pomáhám s korekturou pravopisu. Ale slovně jí 

hodnotím pořád a učitelka taky. Máme takovou žákovskou, kam si píše, co se jí povedlo, co už 

se naučila. Třeba když zvládla nějakou látku, tak si to tam píše, já jí tam dělám smajlíky.  

Jak tedy probíhá ta komunikace mezi vámi a učitelkou? 

No my si vlastně moc nic neříkáme. Třeba když začne geometrie, tak úplně přesně vím, co mě 

čeká a komu budu pomáhat, protože většina třídy je v tom dost slabá. Vlastně jsou ty hodiny 

taková moje improvizace, protože dělám to, co my připadá v tu chvíli důležité. 

Má škola zpracována vnitřní metodická pravidla pro práci asistenta? 

O tom jsem nikdy neslyšela. Nevím. 

A kam si můžete jít pro radu v té práci?  

No k učitelce, ona je speciální pedagog.  

Posílá vás škola na další vzdělávání? 

Jo, můžu si vybrat, kam pojedu, teď jsme byli na semináři o šikaně. 
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2 R 9 - Asistent ZŠ 

Jaké máte vzdělání? 

Jsem absolvent bakalářského studia na teologické fakultě, obor vychovatelství. 

Máte nějaký kurz asistenta? 

Ne, mám státnici ze speciální pedagogiky 

S jakým záměrem jste byla do školy přijata? 

Byla sem přijata se záměrem pracovat jako asistent pedagoga v malotřídce, druhý a třetí 

ročník, jako podpora pro dvě žákyně. Žákyně s Aspergerovým syndromem a dívka s epilepsií a 

dyskalkulií. 

Jaká jste měla od práce očekávání? 

Celkem velká. Hned jsem začala během prázdnin navštěvovat různé kurzy a semináře, těšila 

jsem se na to, že uplatním své zkušenosti s prací s dětmi a také jsem se těšila na výzvy spojené 

s péčí o děti se SVP. A dnes zpětně tvrdím, že si neumím představit, že bych tohle dělala a 

neměla tu specku. To mi moc pomohlo.  

Jaké jste měla očekávání od komunikace s učitelkou? 

Přála jsem si, abychom se v té třídě snesly. 

Měla jste možnost prostudovat si IVP? 

Ano, dostala jsem do ruky portfolia obou dívek, jejich školní historii i zprávy z poradny. 

Dosavadní učitelé mi předali informace o tom, co se jim u obou žákyň osvědčilo za metody. 

Jakým způsobem jste byla představena sboru, učitelce? 

To už si nevzpomínám, nějak neformálně asi při podepsání smlouvy. Třídní učitelka té třídy se 

mnou nastupovala ve stejný den. Byla o dost mladší než já, čerstvě vystudovaná, nikdy před 

tím neučila a já zase nikdy předtím nedělala asistenta. Nicméně s dětmi jsem pracovala už 

přes deset let. Ředitelka nás hned poslala do Českých Budějovic na kurz O kompetencích 

pedagoga a asistenta. 

Byl vám ten kurz užitečný? Jak byste ho zhodnotila? 
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Bylo to zajímavé, ale myslím, že podával trochu mylné informace. Učitelka si z něj odnesla, že 

obě můžeme ve třídě rozhodovat o všem, nicméně ona má za vše odpovědnost a nebyla za to 

ráda. Ale mě osobně ten kurz nikam neposunul. 

Co jste pak s touto informací dělaly v realitě? 

No já jsem jí rovnou řekla, že jí tam budu k ruce a určitě nehodlám dělat nějaká rozhodnutí 

bez společné konzultace. Ale ona ta realita byla nakonec nečekaně jiná. 

Můžete to rozvést? 

Ukázalo se, že sice má nějaké představy o didaktice, ale velice teoretické, byla dost bezradná, 

nevěřila si a děti to velice brzy poznaly. Byl problém je zaujmout, výuka byla omezena 

na frontální způsob. Děti v podstatě jen vyplňovaly písanky a pracovní sešity. Já jsem se 

věnovala těm dvěma dívkám, střídavě jsem si sedala od jedné ke druhé, ony o to docela dost 

soupeřily, tak jsem hledala cestu jak tu svou pozornost mezi ně rozdělit, navíc byly obě dvě 

náročné, co se týká emočních výkyvů nálad. Někdy jsme i odcházely ze třídy. 

A třídní učitelka zapojovala ty dívky do procesů s ostatními děti? Vyvolávala je? 

Právě, že vůbec ne. My jsme si lidsky velice sedly, ale tady jsme se dost rozcházely, protože ty 

dívky toužily po tom, být součástí té třídy a ona z nich vlastně měla strach, že to s nimi nebude 

umět. Úplně jí stačily ty dvě třídy a byla z toho unavená, pak začala hodně marodit. 

Co se dělo potom? 

Ona byla velice často nemocná, tak jsem suplovala, což bylo náročné, protože ty holky 

najednou zůstávaly trochu napospas, ale ve výsledku se ukázalo, že jim to oběma prospělo 

v tom sociálním chování. Mohly si určitě lépe upevnit nějaké učivo, ale zpětně mi přijde, že 

bylo důležitější, že se trochu osamostatnily. Ony tam předtím měly asistentku, která jim oběma 

vlastně posluhovala a byla k nim velice protektivní. Teď musely najednou fungovat samy 

za sebe. Já sem si vždy večer pro ně připravila specifickou práci, ale snažila jsem se, aby 

minimálně polovinu vyučovací hodiny pracovaly se třídou, začala jsem hodně vymýšlet 

skupinové práce a ukázalo se, že ty děti, které do té doby kolem nich tak našlapovaly, jim 

najednou chtějí pomáhat a ty holky jsou za to moc rády. 

Takže na suplování tam nebyl žádný jiný učitel. 
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Ne, je to malotřídní škola, dohromady nás tady je sedm i s ředitelkou. Tady dělá každý 

všechno. Ředitelka třeba občas vydává obědy nebo vytírá, provozní má úvazek ve školce, která 

je se školou spojená. Já taky někdy vydávám obědy. Vůbec mi to nevadí. No ale tady jsem si 

vyzkoušela učit a moc mě to bavilo, je pravda, že v některých předmětech jsem trochu plavala, 

třeba jsem vůbec neuměla naplánovat výtvarku tak, aby mi to zabralo ty dvě hodiny. Buď to 

měly všechny děti za hodinu nakreslený, nebo jsme po dvou hodinách ještě ani nezačaly 

uklízet. Ale myslím, že pak koncem roku už jsem to docela vychytala. Když máte ten témaťák, 

kterýho se držíte, tak to jde vlastně samo.  

A jaká je náplň vaší práce teď? 

Teď jsem s jinou učitelkou na třídě a s jednou z těch holek se SVP. K tomu tam mám pár dětí, 

které mají druhý stupeň podpory. Takže tak procházím po třídě a pomáhám s porozuměním, 

dohlížím na to, aby si po sobě prováděly kontrolu, s tím tedy mají problém.  

Jak komunikujete s učitelkou? 

Ona je dost samotářská, nikdy na třídě asistenta neměla, tak se toho bála, ale myslím, že mě 

tady snáší dobře. Dost spolu řešíme děti, komunikujeme vlastně každou přestávku, hledáme 

způsoby a cesty. Teď se nám tady rozjíždí taková dívčí válka ve třídě a já jako asistent mám 

dost příležitostí pozorovat a poslouchat ty holky jak se k sobě chovají, když není učitel 

v dohlednu. Tak to teď hodně řešíme, myslím, že spolu jednáme velice partnersky a vlastně 

pořád mluvíme o těch dětech.  

Takže konzultace probíhají za pochodu? Schůzky, třeba nad IVP neděláte? 

Za pochodu, hlavně o přestávkách. Občas si zalezeme, protože děti poslouchají, nad tím 

plánem si sedneme tak jednou za pololetí. Já jsem si spíš třeba řekla sama pro sebe, co bych 

s tou holčičkou chtěla zvládnout do vánoc a tak. Pak mám třeba radost, že jsme to zvládly, 

pak jsou vánoční prázdniny a ona se vrátí a neumí zase vůbec nic. (smích) 

Jak spolu komunikujete ohledně hodnocení? 

My máme slovní hodnocení, tady ve škole. Docela dost to probíráme. Učitelka píše 

vysvědčení, já to čtu, zakryju si jméno a zkouším poznat, kterého je to vysvědčení dítěte, když 

to poznám, tak si řekneme, že to je dobrý, že je to doopravdy o nich.  Jinak během pololetí 

není moc možnost hodnotit slovně tu jejich práci a to mi přijde škoda. Děláme reflexe různých 
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projektů a skupinovek, to jo. Ale ty svoje osobní pokroky nemají děti moc šanci posuzovat, 

tomu by se měl dát určitě větší prostor. 

Jak spolu komunikujete při hodinách? 

No moc ne, ona i já komunikujeme hlavně s dětmi. Ona má hodiny vždy perfektně připravené, 

když se zeptám, co budeme dělat, vím to první minutu hodiny a pak už to vše běží samo. 

Vidíte nějaká rizika v té komunikaci? 

 Asi, kdybychom se fakt nemohly snést, to by asi nešlo. Možná by mohl být problém, když ta 

asistentka bude rušit.  Já jsem hodně upovídaná, takže když probírají témata, ke kterým mám 

co říct, tak se hlásím s dětma a smějeme se tomu, jak mě kolegyně vyvolává.  
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3 R1 - Asistent MŠ  

Jakou máte kvalifikaci? 

Mám vystudovanou hudební konzervatoř a byla jsem na 14denním kurzu Montessori 

pedagogiky. 

A kurz asistenta pedagoga? 

Ne, Na ten nastupuji teď na podzim. 

Jak dlouho pracujete v MŠ jako asistent? 

Tři roky. 

S jakým záměrem jste byla do školky přijata? 

Že budu pomáhat kloučkovi s dětskou mozkovou obrnou. 

Měla jste s tímto postižením nějaké zkušenosti? 

Ne, žádné, Já jsem neměla ani žádné zkušenosti s dětmi. 

Co jste očekávala od té práce? 

Já jsem vůbec netušila, co se bude dít. Po škole jsem pracovala v restauraci, já jsem v životě 

třeba neslyšela, co je hrubá motorika. A s ním bylo třeba cvičit. 

A ukázal vám někdo ty cviky? 

Neukázal. Naštěstí tady provozní ve školce má syna se stejnými problémy, tak mi ukázala 

všechny ty cviky. Ukázala mi, jak se nandavají ty speciální boty s těma dlahama a další věci. 

Já jsem vůbec nevěděla, že mu musím tu nožičku vytáčet na jednu stranu a další věci. Já jsem 

s ním třeba cvičila a provozní seděla u mě a pomáhala mi, třeba říkala: „musí sedět rovně, 

musí mít zapřené nohy atd.“ Myslím, že tam byla hodně proto, že se bála, že to nějak pokazím, 

že mu ublížím. 

Co jste očekávala od komunikace s učitelkami? 

Doufala sem, že na mě budou hodný. 

Ujasnily vám učitelky nebo ředitelka co je náplň vaší práce ve třídě?  

Řekly mi nějaký pravidla, který mají děti. Ale vlastně jsem to asi všechno nepobrala. Ten 

začátek nebyl lehkej, ale ještě jsem měla takovou tu energii, to ten druhej rok byl o dost horší, 
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to jsem tady toho moc nepředvedla, taky jsem měla starosti doma. Taky jsem moc nevěděla, co 

už mám s tím chlapečkem dělat. Pořád dokola jsme cvičili a já když dělám něco pořád dokola, 

tak mě to přestane bavit. Ale teď jsme začali třeba navlékat korálky, tak to je dobrý. 

Během toho dne se tedy věnujete spíš jemu? 

On už je teď hodně samostatný, takže já mu fakt pomáhám jen s tím cvičením a pak uděláme 

třeba nějaký úkol, ale pak už s ním nedělám nic. 

A zbytek dne děláte co? 

Tak jako, co mi kdo řekne. Hodně kopíruju nebo uklízím. Taky jsem tu pro ostatní děti, ale to 

nemám moc ráda, to je takový chaotický. Podle mě ty asistenti dělají všechno, já třeba 

učitelkám vařím kafe. 

A co nějaká pedagogická činnost třeba grafomotorika? 

Já dělám s nima úplně všechno. Jenom logopedii nedělám. My jsme si to tady vlastně tak 

nějak rozdělily podvědomě, že já s nima hodně maluju a vyrábím. Jedna učitelka dělá hlavně 

matiku. 

Myslíte rozvíjení předmatematických představ? 

No oni tu mají ty aktivity na matiku, tu banku třeba, to mě fakt nebaví, ona to s nima dělá 

každej den. Já jsem spíš hudebka a výtvarka. My jsme si tady fakt sedly. Občas máme na něco 

jinej názor, ale tak ona je tady ta učitelka.  

Víte za kým jít, když si v té své práci nebudete vědět rady? 

To fakt nevím.  

A má ten klouček IVP? 

To nevím. Ale má speciální židli na sezení a taky má takový míčky. S těma mě taky naučila 

dělat provozní.  

Nicméně komunikaci s učitelkami hodnotíte pozitivně? 

Asi jo, no jedna učitelka mi vytkla, že si myslí, že toho dělám s ním málo, tak jsme zavedly 

takovej sešitek a tam píšu, co všechno děláme. To mě docela nakoplo. Ale my jsme si tady fakt 

sedly. 

A co by mohlo ohrozit tu vaši komunikaci? 
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No, že třeba si budu nosit rodinný problémy do práce a ta učitelka toho bude mít dost a bude 

mezi námi nějakej konflikt třeba.  

A jak se domlouváte třeba na tu řízenou činnost|? 

Já chodím třeba na ranní, jedna učitelka přijde a odvede si ty malinký a pak přijde ta druhá a 

jsme spolu na třídě. Vlastně nám tady zbydou předškoláci a já s nimi dělám třeba písmenka. 

Písmenka? 

No učím je písmenka.  

A jak to děláte? 

No jak mě napadá, prostě jim ho ukazuju, pak ho zkoušejí poznat. 

A nepatří písmenka spíš do školy? 

Voni to tady dělaji, a jde jim to.  

 Podle čeho určujete konkrétní činnosti? Můžu se podívat do ŠVP? 

To ŠVP má asi u sebe učitelka, to jsem nikdy neviděla. Jako tady jde plno věcí okolo mě. 

To určitě ne, mělo by být někde v budově, ve schránce přístupné rodičům. 

Nicméně, podle čeho ta učitelka tedy plánuje tu řízenou činnost, jak ta činnost vypadá? 

Ona přijde a řekne, dneska bysme mohly dělat tohle. Takže taková hurá akce. Koukneme 

na pinterest (web s výtvarnými nápady) a jdeme vyrábět. 

Ale drží se nějakého tématu, ne?  

Ona třeba řekne, dneska prší, tak vyrobíme deštníky s papíru. 

A to je všechno? 

Ne, ona si každý den sedne s nima do kruhu a zeptá se jich, jak se máme. Takže si každej den 

říkáme, jak se máme. 

A potom? 

Pak si většinou vezme nějakou aktivitu a tu jim předvádí. Pak si třeba zazpíváme a jdeme ven. 

A jak se ráno domlouváte, co se bude dít? 

Nedomlouváme. Prostě dělám, co je třeba. 
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A během dne, jak spolu komunikujete? Koordinuje učitelka vaši práci? 

Já dělám co je třeba s dětma, vidím, jak si neumí zavázat botičky, tak k němu jdu, vidím, že 

do sebe strkají, tak to jdu řešit. No a ona mi někdy třeba řekne, hele dojdi tady s těma 

do umývárky nebo tak.   

Řešíte spolu aktuální rozpoložení toho kloučka? 

Jo, to probíráme. 

Komunikujete s rodiči? 

No ze začátku to tady nechtěly, ta moje učitelka a vedoucí učitelka. Jenže ta maminka se 

na mě obracela, řešily jsme nějaký věci s těma pomůckama a tak, takže teď už jo, mi ho třeba 

přivede a předává ho mě. Ale on moc do školky nechodí, je hodně doma, teď mají miminko, 

tak myslím, že je i těžký se ráno vypravit do školky.  

Co jste si třeba daly za konkrétní cíle s tím chlapečkem? 

No, to spíš učitelka. Já tak jen pomáhám, s čím je zrovna třeba. 

Takže to není tak, že byste si řekly, budeme se teď soustředit na určitý cíl a pak zhodnotíme, 

zda se to dařilo nebo ne? 

No, tak my si říkáme, třeba, že už je dobrý, že nebrečí ráno nebo že se skamarádil s holkama a 

tak, to si stihneme říct. 

A kdy o tomhle komunikujete? 

No když si hrajou. 

Takže tady ve třídě? 

No, my tady nemáme kam jinam jít, musíme být s dětma. 
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4 R10 - Učitel ZŠ 

Jakou máte kvalifikaci? 

Speciální pedagog, učitel 1. stupně. Učím deset let. 

Kolik let máte na třídě asistenta? 

Tři roky. 

Jak s vámi vedení probralo, že budete mít asistenta ve třídě? 

Prostě se mi řeklo, že k tomuhle dítěti patří asistent. 

Jaká jste měla očekávání od společné komunikace? 

Nejvíc jsem řešila, jestli si sedneme my dvě spolu.  

Jak jste se potkaly? 

Prostě přišla do třídy.  

A bylo vám řečeno, jaké má třeba kompetence? Proběhla nějaká schůzka? 

Určitě jsme žádnou schůzku neměli. Spíš jsem já si hledala pro sebe, co může dělat, co po ní 

můžu chtít. 

Viděla ta asistentka IVP  žáka se SVP? 

No to nevím, měla by se s ním ale seznámit. Alespoň se to říká vždycky na poradě. 

Vyměnila jste si někdy roli s asistentkou? 

To úplně ne, ale jak jsme malotřídky, tak jí dám třeba práci pro čtvrťáky, abych mohla 

páťákům vyložit novou látku. Nebo jí vytvořím skupinu, se kterou pracuje. 

Scházíte se kvůli plánování výuky? 

To úplně ne, ale ona se tedy připomíná a ráno se mě chodí ptát, co bude třeba, co budeme 

dělat. To si ona hlídá a já mám pro ní vždycky práci připravenou. 

A zhodnotíte pak společně tu hodinu nebo celé vyučování? 

To nějak pravidelně neděláme. Ale když něco nefunguje, tak si to vždycky řekneme. 

Co klima třídy a emoční stav dětí? 
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To řešíme vždycky.  Třeba tady víme, že Honzík je rozhozenej, protože máma jim utekla a teď 

k nim domů jezdí sociálka a je ráno hned vidět, co se doma děje, tak to si naznačíme a 

snažíme se to tady pro Honzíka nějak ošetřit, moc ho nezatěžovat.  

Je podle vás práce té asistentky tady důležitá? 

No rozhodně. Ona tady má s tou žákyní prostor to učivo jet pomalejším tempem, dovysvětlit. 

A  je to taky určitě tím, že já jsem kdysi asistentku dělala a jako učitel jsem se naučila prostě jí 

dát tu práci. U mě v hodinách tedy nezahálí. Navíc mám opravdu štěstí, ona je velice 

flexibilní, takže velice rychle sama vyhodnotí, u jaké skupinky žáků je třeba zrovna nutná 

podpora nebo když se občas stane, že opravdu nemá co dělat, třeba ten žák se SVP chybí, tak 

pomáhá s přípravou nějakých pomůcek nebo si prostě udělá čas na děti, které si třeba jen 

potřebují popovídat.  

Ruší vás někdy ta její přítomnost? 

To ne. Pro mě je hodně podstatný, jak si lidsky vyhovujeme. Ta sympatie je pro mě asi zásadní, 

na všechno ostatní se dá najít řešení.  Možná někdy je rušivý, když mluví asistent ve stejnou 

chvíli jako učitel, ale je to prostě k tomu patří, tak to někdy je. Vlastně si myslím, že dva 

pedagogický pracovníci ve třídě jsou prostě bezvadný, ale jak říkám, musí si spolu rozumět. 

A vidíte nějaká rizika té spolupráce? 

No neumím si představit, že by byl ten asistent stejně nebo víc kvalifikovanej než já. To bych 

se asi bála, bylo by mi to nepříjemný. Takhle si to dělám po svým a ta asistentka se 

přizpůsobuje mým metodám práce. 
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5 R6 – Učitel MŠ 

Jakou máte kvalifikaci a praxi? 

Mám střední pedagogickou školu a v této školce pracuji 8 let. Předtím jsem ale učila v jiných 

školkách. Mám praxi už 30 let. 

Jak dlouho máte na třídě asistenta? 

Měla jsem tady asistentku rok a letos mám novou. Ale ona je původně taky učitelka 

pro mateřinky. 

Prošla jste nějakou metodickou přípravou pro spolupráci s asistentem? 

Neprošla. Pouze tady byla jeden rok ta osobní asistentka pro postiženou holčičku a teď je tady 

asistentka pro jinou dívku a pár dětí ze slabších rodin. 

Co jste od té komunikace s asistentkou očekávala? 

To už nevím, já měla obavy, bylo to pro mne úplně nové, s kolegyní si tady vyhovujeme a 

najednou měl přijít třetí člověk. 

Jak byste tedy tu spolupráci s asistentkou popsala? 

Jako velice dobrou. Ona má taky pedagogické vzdělání, takže přesně ví, co a jak s dětmi.  

Takže u vás neprobíhá nějaká společná příprava na řízené činnosti? 

Probíhá, my máme každý sudý pátek krátkou poradu i s ředitelkou, zhodnotíme uplynulé dva 

týdny a domlouváme si přípravy na ty další a tam si většinou rozdělíme úkoly. Asistentce 

vyhovuje příprava různých materiálů a šablon nebo nakupování. Já se snažím, abych v těch 

činnostech, které připravím, myslela na celostní rozvoj dítěte. 

Komunikujete spolu hodně během dne? 

Ani tolik ne, obě známe tu svou náplň práce, nic nového se obvykle neděje. 

Jaká rizika sebou podle vás tohle spojení přináší? 

Asi pokud ten asistent nebude mít žádnou zkušenost s dětmi, to myslím, může být velké riziko. 

A za běžného provozu ve školce, kdy si sotva odskočíme na záchod, si neumím představit, že 

někoho zaučuju a něco mu vysvětluju. Tak je dost výhoda, když je ta asistentka zkušená. 
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Má vaše mateřská škola zpracovanou metodickou podporu pro asistenta? 

To nevím, to se asi musíte zeptat ředitelky. Když se objeví něco, s čím si neví rady, my tady 

většinou všechno probereme. Buď za běhu, nebo na poradách. Dneska je spousta materiálů, 

jen na internetu máte tolik informací, my když jsme si třeba s něčím nevěděly rady, ředitelka 

pořídila nějakou knížku nebo metodiku. A dost v tomhle pomáhají školení, my docela jezdíme. 

Tam máte zase jiné učitelky a každý má s něčím zkušenost a většinou se o to podělíme. 

Které činnosti asistentka pedagoga vykonává nejčastěji? 

Všechny. Prostě dělá, co je třeba. Tady než já třeba něco dořeším s nějakou maminkou, tak 

ona utěší brečící dítě, s dalším dojde na záchod, ořeže pastelky, prostě děláme obě, co je 

třeba. 

Komunikuje asistentka s rodiči? 

S rodiči těch dětí, které má na starost ano. Jinak s těmi rodiči intaktních dětí komunikuju spíš 

já, ale nějak striktně to rozdělené nemáme. 
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6  R4 - Učitel MŠ 

Jakou máte kvalifikaci? 

Učitelka MŠ 

Jak dlouho pracujete v MŠ? 

9 let. 

Jak dlouho pracujete s asistentem? 

3 roky.  

Jak jste se potkaly? 

Potřebovali jsme asistenta, protože jsme přijali dítě s DMO.  

Co jsi od asistenta očekávala? 

Čekala jsem individuální práci s chlapečkem a pomoc na třídě s kolektivem ostatních dětí. 

I když mám předškoláky, potřebuji často pomoc. 

Splnilo se tohle očekávání? 

Ukázalo se, že chlapeček s DMO je šikovnější než se psalo ve zprávě z poradny. Ze začátku 

potřeboval spíš psychickou podporu a pak se stával samostatnějším. U různých aktivit byl 

asistent třeba, například u těch uvolňovacích cviků. 

A věděli jste jak postupovat, když chlapeček nastoupil? 

Ne. To byla práce té asistentky, že si vlastně vyhledala, co s ním má dělat. Ze začátku jsme 

vlastně nevěděly vůbec nic.  Počítám s tím, že ta asistentka se v tom orientuje, vždyť je to spíš 

fyzický postižení, to není úplně moje práce tohle umět.  On dělal všechno s námi, ale 

potřeboval pomoci s oblékáním, zapínám, s chůzí po schodech. 

A jak probíhala ta adaptace? Pomoc asistentky? 

Spíš nám pomohly zvířátka, která máme ve školce. Asistentka byla milá, vlídná, moc na něj 

netlačila, svým přístupem pomohla, ale že by tu adaptaci nějak zásadně ovlivnila, to asi ne. 

Věděl, že se na ní může obrátit, když já tady mám hodně dětí, to asi jo. 

Má vaše školka zpracována vnitřní pravidla pro metodické vedení asistenta? 

To nevím. 
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Ví asistentka na koho se obrátit, když se ve své práci neví rady? 

Byly jsme na kurzu pro asistenta a učitele a tam jsme se dozvěděly, že musíme spolupracovat 

za každou cenu, že i když se naše představy různí, musíme postupovat podle IVP.  Když víme, 

co to dítě potřebuje, tak to musí jít. 

A máte čas zhodnotit společnou práci? 

Máme, ale já vlastně nevím, kdo má jakou zodpovědnost. To dítě třeba nechodilo tak často 

do  školky, byl v lázních a my jsme třeba spoustu věcí ani nezkusily. 

A když tady nebyl, co dělala asistentka? 

Všechno ostatní, nemusím jí moc říkat, co má dělat, sama chodí mezi dětmi a pomáhá. 

Myslím, že je tady fakt užitečná. Když mám ten výukový program, nezvednu se a nejdu s 

děckem kakat. Věnuju se dál výkladu a jde ona.  

Napadají vás nějaká rizika té spolupráce? 

No kdybychom se neshodly v těch základních věcech, když by jedna byla příliš úzkostná a 

druhá naopak. Myslím, že my tady máme vyhraněný ty kompetence. Já jsem pedagog a ona je 

asistent.  

Vyměnili jste se někdy role? 

Ano, chtěla si vyzkoušet práci na elipse. Taky je výborná na hudebku, takže doprovází 

na klavír a zpívá s námi. U nás to tak probíhá všechno přirozeně. Prostě to, v čem je kdo 

dobrej, to ho necháváme dělat. Beze slov jsme si to rozdělily, doplňujeme se. 

Daří se vám hodnotit během roku postupy k dosažení cílů v IVP? 

Jo, tak my si vždycky řekneme, co už umí a tak. Nebo jsme byli na semináři Jóga pro děti, tak 

jsme to s ním hned začali dělat. 

Posílá tedy vaše MŠ asistentku na další vzdělávání? 

Jo, to jo, teď pojedeme všichni v sobotu na poruchy chování někam do Hradce.  

Komunikuje asistentka s rodiči? 

Jo, úplně stejně jako my. Já jsem v tom dominantní, tak se snažím s nima mluvit já, ale taky to 

někdy nejde, něco dělám nebo tady nejsem. Taky jsou maminky, se kterýma prostě někdy fakt 

mluvit nechci, tak jí pošlu.  
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7  R2 – Asistent MŠ 

Jaké máte vzdělání? 

Mám střední ekonomickou školu a roční kurz asistenta. 

Jak jste se rozhodla pro tuto práci? 

Pracovala jsem tady ve školce jako technický pracovník, byla jsem 12 let doma na mateřské a 

věděla, že chci pracovat s dětmi. Tady byla ideální příležitost začít. 

Jaké jste měla od práce očekávání? 

Předpokládala jsem, že budu k ruce učitelce, že budu pomáhat, s čím bude potřeba. Z mého 

předešlého působení ve školce jsem věděla, že když se třeba děti oblékají na vycházku, jsou 

potřeba každé dospělé ruce v budově. 

Jak jste se seznámila s učitelkou ze třídy, kam jste nastupovala? Měly jste nějakou přípravnou 

schůzku? 

No já je tady všechny znala, jak jsem už byla v tom provozu.   

Jaká očekávání jste měla od komunikace s učitelkou? 

Tak hlavně, abychom se shodly, asi. 

Kolik máte ve třídě dětí s podpůrnými opatřeními? 

No teď jen jednu holčičku, má různé kombinované vady, jsou jí čtyři roky a tři děti s LMR, 

jsou to děti romského původu.  

Jakým způsobem plánujete denní činnosti? 

To si vše dělá učitelka, my se domlouváme za pochodu. Našim cílem je, aby ty děti dělaly 

všechno co ostatní, aby se co nejvíce zapojily do kolektivu. Učitelka mi pak u těch konkrétních 

činností říká, že to třeba děti nemusí vybarvit celé a tak. 

Jakým způsobem máte s učitelkou rozdělené kompetence? 

No, prostě ona plánuje ty činnosti, mluví s rodiči. 

A vy hovoříte s rodiči o aktuálním stavu dětí? Třeba, když je přivedou ráno a potřebují vám 

sdělit nějaké aktuální informace? 

To ne, to je výhradně v kompetenci učitelky. Já s rodiči nemluvím. 
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Takže s rodiči se o dítěti vůbec nebavíte? I když s nimi trávíte tolik času? 

No, tady je to tak daný, prostě to není moje kompetence, jen učitelky.  

A informuje vás tedy učitelka o tom, v jakém se zrovna dítě nachází rozpoložení atd.? 

To my si docela stihneme říct, je to všechno za pochodu, ale já i poznám, když se něco děje.  

Používáte znalosti a zkušenosti z kurzu ve své práci? 

Jo, tak to určitě, tam jsem se hodně dozvěděla. 

A když si třeba nevíte rady, máte se kam obrátit? 

No to řeší učitelka. Také sem jezdí ze SPC, ty hodně pomáhají. A my jsme tady dvě asistentky, 

takže si dost věcí řekneme spolu a radíme si vzájemně.  

Diskutujete společně o IVP s učitelkami? Hovoříte o plnění cílů? 

Já jsem ty individuální vzdělávací plány četla, ale nijak se k tomu nevyjadřuju. Dělám, co je 

třeba, teď vyrábím nějaké emotikony, to pomáhá třeba té holčičce, když jí ty činnosti ukazuju 

na obrázcích. Třeba když musíme uklidit hračky, tak jí ukážu tenhle obrázek (ukazuje obrázek 

s dítětem, které uklízí). 

Máte příležitost zhodnotit společnou komunikaci a práci? 

To si hodnotí učitelka, já jsem fakt spíš na třídě, se všemi dětmi nebo s tou holčičkou. 

Ale je tady dobrá atmosféra, to určitě. A jak jsme malá školka, tak je to tady takový rodinný.  

A jak spolu komunikujete během dne? Koordinuje učitelka vaši práci? 

Ze začátku jsem se ptala, teď už si vlastně nemusíme nic říkat, všechno tak probíhá za běhu.  

A jak jsme dvě, tak to jde jako po másle.  

Posílá vás školka na další vzdělávání? 

Ne, mám ten kurz a to asi stačí. 
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8 R3 – Asistent MŠ 

Jakou máte kvalifikaci? 

Mám vystudované Učitelství pro mateřské školy, bakaláře. 

Jak jste se dostala k práci asistentky a jaké jste měla očekávání? 

No já jsem moc chtěla pracovat v téhle školce, ale nebylo místo, tak jsem zatím nastoupila 

jako asistentka, výhledově to vypadá, že jedna kolegyně půjde do důchodu, tak bych to místo 

mohla mít po ní. Věděla jsem, do čeho jdu, měla jsem předtím jako učitelka asistenta ve třídě, 

očekávala jsem, že se přizpůsobím té učitelce a jejím požadavkům. Já jsem ráda za tuhle 

zkušenost, je dobrý, vidět tu práci učitele jako pozorovatel, hodně vidíte, co je špatně a ty 

dobrý, fungující metody si snažíte zapamatovat. 

A co je třeba špatně? 

No, když třeba kolegyně zvyšuje hlas na děti, vy víte, že je to zbytečné, že jim prostě všechno 

jde vysvětlit v klidu, i když to prostě budete opakovat pořád dokola, křik nemá žádný efekt. 

Nebo takové ty výhrůžky. Já se s dětma vždycky na všem domluvím. Ale zase kolegyně umí 

bezvadně dramaťák, to je vždycky baví, myslím, že je fakt umí přenést do světa fantazie. 

Jakým způsobem komunikujete spolu? 

No, tykáme si (smích). 

Plánujete společně činnosti pro děti? 

Ne, to si dělá kolegyně sama, já jí občas zkouším nabídnout nějakou inspiraci ze svých 

zkušeností, co jsem třeba před mateřskou s dětmi vyráběla a co je bavilo, tak někdy to vezme, 

ale spíš dělá pořád to samé, ona už učí třicet let, tady je asi 8 let. Prostě třeba ty výrobky jsou 

pořád to samé a chce, aby děti měly stejné obrázky, je to taková ta kolektivní výchova. Já 

mám raději, když děti dostanou více prostoru.  

Jakým způsobem tedy probíhá vaše podpora učitelky? 

Jsem tady pro dvě děti se sociálním znevýhodněním, je tady dívka, která má těžké ADHD, má 

snad všechny poruchy chování. Tak jsem hodně s nimi, snažím se o jejich intenzivnější 

zapojení nejen do činností, ale hlavně do těch vztahů s ostatními dětmi a dospělými tady. My 

tu máme třeba kloučka, který byl s mámou bezdomovec, teď je u pěstounů, no je to úplný 
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zvířátko, takže tam si nekladu vysoké cíle třeba v grafomotorice, ale přijde mi teď důležitější 

zaměřit se na tu jeho socializaci, on nám tady půl roku chodil se svým oblečením v náručí, 

pořád čekal zimu nebo hlad, když přišla ta pěstounská babička, tak k ní nechtěl, tak jsem 

s ním hodně pracovala na vyjadřování úplně běžných pocitů, zvládání situací, které jsou 

pro děti z funkčního prostředí běžné.  Občas se tady s kolegyní neshodneme, ona by více 

tlačila na pilu, jako že by měl tady ten pracovní list vyplnit a tak. Ale myslím, že obě to 

zvládáme, spolu komunikovat. 

Komunikujete s rodiči? 

No ty děti se sociálním znevýhodněním, tam mají ty rodiče svých problémů dost. Jsou rádi, že 

se tady o děti postaráme, oni se na nic neptají, spíš na ty technické věci, co mají kdy mít a kdy 

mají co zaplatit. O ten vývoj dětí se až tak nezajímají. S maminkou dívky s ADHD komunikuju 

pravidelně, máme schůzky každé tři měsíce, kdy si říkáme na co se zaměřit a tak. Tam jsme 

všechny tři, já, maminka i učitelka. Hodnotíme, co se povedlo a co třeba změníme v tom 

přístupu. Třeba jsme přitvrdily s pravidly u oběda, ona už si dost vymýšlela, co všechno 

potřebuje k tomu, aby jedla, tak jsme se vlastně všechny tři shodly na tom, že tady v této 

oblasti to řešit individuálně nebudeme a bude jíst s ostatními dětmi a dodržovat ta pravidla 

stolování jaká jsou ve třídě. No a to se přes počáteční odpor vlastně podařilo.  Ta maminka je 

v pohodě, vlastně jim i říkáme na čem pracovat doma a ona se docela snaží, ona si tady 

hrozně těžce zvykala, ale teď jak už se adaptovala, tak i ona nám víc věří a dost toho s námi 

konzultuje. 

Jak probíhá komunikace Vás a učitelky během dne? 

Tak asi standardně, já jsem hodně s ní, ale taky se snažíme to otáčet, ona s ní jde zkoušet 

třeba něco na zrakovou paměť a já s dětmi cvičíme na hudbu nebo hrajeme na začarovanou 

školku a tak. Ale ona spíš upřednostňuje mou společnost, tak se taky snažím hledat tu hranici, 

kdy už jí dávat najevo, že tady nejsem jen pro ní, že paní učitelka je i její učitelka. 

Posílá vás škola na další vzdělávání? 

Školka ne, ale já si většinou najdu nějaké semináře a ředitelka mě pustí. Letos jsem ještě 

nebyla, ale pojedeme s jednou kolegyní na předčtenářskou gramotnost. To mě baví.  

Spatřujete nějaká rizika v té vaší komunikaci?  
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Určitě, to že jsem taky učitelka a předtím jsem pracovala se svou třídou, tak mám jiné 

představy o té práci a přestože vím, že ona je ten vedoucí, tak to někdy nezvládám a dávám jí 

dost nepokrytě najevo, že bych to udělala jinak. 

Jak to probíhá? 

No, prostě, já nevím, když se jí povede rozbrečet dítě, tak já jsem schopna udělat takový 

obličej, jako že to bylo totálně zbytečný, to její kázání, že ona moc dobře ví, že to v tu chvíli 

kritizuji. 

A zhodnotíte pak někde v klidu takovou situaci? 

Ne, to ona by se k tomu nikdy nevrátila, já to párkrát zkoušela a asi nějak nešťastně, to se 

nepovedlo. Spíš se prostě držím na uzdě, dělám hlavně všechno pro děti, jsem s nima moc 

ráda, a když ona dělá něco, s čím úplně nesouhlasím, tak to prostě rozdejchám.  
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9 R5 – Učitel MŠ  

Jakou máte kvalifikaci? 

Mám bakaláře Učitelství pro mateřské školy. Pracuji jako učitel 4 roky. 

Kolik máte dětí? 

Máme 24 dětí, dvě učitelky a dvě asistentky. 

Za jakým účelem byly ty asistentky přijaté? 

Máme dvě asistentky přímo ke dvoum dětem, jeden klouček má vývojovou dysfázii a další je 

logopedická integrace. Druhá asistentka je ke čtyřem dětem, který mají lehkou mentální 

retardaci. 

Máte z 24 dětí 4 s LMR? 

Jsou to romské děti, my nespolupracujeme s místní poradnou. Nám tady dělají depistáže 

pracovníci SPC z jiného města. Dříve byli ty děti diagnostikováni jako děti se sociálním 

znevýhodněním, teď se to napsalo na LMR. Myslím, že je to celý proto., že bychom jinak tu 

asistentku neměly.  

Ty děti tedy přicházejí pak do ZŠ s diagnózou LMR? 

No a tam nám z nich udělají zase zdraví děti. 

Jaká jste měla očekávání od komunikace s asistentkou? 

Nic jsem neočekávala, byla jsem zvědavá. 

Jaká tedy byla vaše první zkušenost s asistentem na třídě? 

No já tím, že jsem nikdy předtím neučila, školu jsem si udělala na mateřské, tak jsem to brala 

tak jak to je. Já si vlastně neumím představit, že jsem na té třídě sama. Jsem zvyklá, že mám 

minimálně jednu holčinu k sobě, a když není, to se musím hodně zaktivovat, tím padá ta 

pohoda a nemůžu se věnovat dětem individuálně.  

Jaké mají vaše asistentky vzdělání? 

Jedna má vejšku, učitelství pro střední školy, chtěla po mateřské malý úvazek a druhá má 

maturitu a nějaké vychovatelství. Takže kurz nepotřebovaly.  

Jak probíhá vaše komunikace s tou asistentkou? 
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Ten den funguje tak, že se sejdeme ráno a úplně automaticky to funguje tak, že si ty asistentky 

berou ke stolečku ty děti, které to potřebujou. Zjistili jsme, že hodně upřednostňujeme ty děti 

se SVP. Ony jsou hodně živé, výrazné a nám se najednou začalo stávat, že ty děti, které jsou 

více introvertní a nepotřebují tolik naší pozornosti, se nám tak nějak ztratily. Jsme 

jednotřídka, všichni pořád jedem dohromady, najednou jsme zjistili, že třeba u nějakýho 

předškoláka není všechno, jak by mělo bejt, prostě jsme ho určitým způsobem zanedbaly, 

protože bylo pořád více práce s těmi složitějšími dětmi. Tak teď se snažíme, aby asistentky 

pracovaly i s těmi intaktními dětmi. To je teď vlastně náš cíl, využít je k ostatním dětem.  

Takže jste došly k tomu, že asistent je podpora učitele, aby měl čas na všechny děti, je to tak? 

Přesně tak. A funguje to. My si tady hlavně lidsky sedneme. To je úplně nad vším, že si 

rozumíme, dokážeme se dohodnout. 

Konzultujete společně s asistentkami vývoj dětí se SVP? Hodnotíte jejich pokroky? 

Pracujeme průběžně na tom, že má každé dítě své portfolio. Snažíme se to dělat poctivě, někdy 

se to daří, někdy ne. Nicméně komunikujeme spolu o dětech téměř pořád. Já mám většinou tu 

přípravu hotovou na celý týden, nějak to mám rozplánovaný podle věku těch dětí. Děláme to 

tak, že ty velký, ale slabší děti dáváme třeba do skupinky k těm malejm a to se právě dá díky 

těm asistentkám moc dobře udělat. Najednou prostě pokryjete potřeby všech těch dětí. Ale 

taky je to tím, že my jsme školka, kde je hodně těch romských dětí, naše ředitelka má s nimi 

velké zkušenosti, už tady „odchovala“ dvě generace, všechny je zná a myslím, že má velkou 

zásluhu na tom, jak tady ty děti rozkvetou. A ty asistentky jsou moc fajn, takže celkově, tady je 

taková pohodička u nás, prostě pozitivní klima. Máme velice neformální porady, prostě si 

sedneme u kafe, kde stejně dnes a denně řešíme jen ty děti. Možná by to chtělo více 

pravidelně, možná bysme i potřebovaly ty organizační porady, někdy se nějaké informace tady 

ztratí. Ale hodnocení dětí probíhá tak přirozeně. My si říkáme navzájem úplně všechno o těch 

dětech, jsou třeba věci, které já nezaznamenám, ale ta asistentka je jasně vnímá a naopak. 

Když dáme tyhle postřehy dohromady, tak se nám to dítě dost často během krátký doby úplně 

rozsvítí. Ale oficiální sezení žádný nemáme. 

Máte příležitost si ráno, nebo začátkem týdne stanovit nějaké cíle, seznámit ty asistentky s 

plánem? 

No to je za běhu, já prostě ráno přijdu, rozdám jim úkoly, rozdělím nějak ty děti podle jejich 

schopností. Třeba jsme měly asistentku před dvěma lety a hned na začátku bylo znát, že to 
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nebude dobrý, byla dost starší, měla na starost dítě s Aspergrem a snažila se dost převzít to 

vedení v té třídě. Tam jsem hledala tu cestu jak zůstat tím koordinátorem těch činností, tak 

jsem začala dělat ty plány a začaly jí ráno rozdávat úkoly, jinak by mě tady převálcovala. To 

s těmihle asistentkami máme jasno, kdo je kdo. Činnosti si dělíme podle potřeb, dětí i našich. 

Naštěstí, jak jsme tady teď, tak jsem si všechny maximálně sedly.  

Mají asistentky nějakou metodickou podporu? Za kým jdou, když si neví rady? 

Můžou jít za vedoucí učitelkou. Na to já se necítím, mám teprve 4 roky praxe. Ředitel je 

zároveň ředitel víc škol a školek, ten se o nás moc nezajímá. Nám SPC udělá všechna 

vyšetření a zprávy. A hned jak nastoupí do školy, oni je nechají vyšetřit znovu a tam z nich 

udělají zdravé děti. My bychom třeba rádi spolupracovali s jejich speciálním pedagogem v té 

škole, ale to se neděje. Ale vzhledem k tomu, že k nám jezdí SPC a jsme i na telefonu, tak ty 

asistentky se na ně můžou obrátit se vším. Ještě k nám jezdí paní ze speciální školy. 

Jak komunikují asistenti s rodiči? Máte to nějak rozdělené? 

Všichni komunikujeme se všema. Ty romský maminky, to jsem rády, když vůbec přijdou. My 

jim dáme něco na nástěnku a oni třeba neumí číst, takže to stejně vysvětlujeme. Nicméně 

asistentky komunikují se všema rodičema. 

Vzdělávají se dál vaše asistentky? 

Jo, můžou si tam vybrat nějaké semináře.  

Vidíte nějaká rizika v té společné komunikaci Vás a asistentek? 

To ne, asi by mi dost vadilo, kdybychom si nesedly. To si myslím, že je nejdůležitější, 

abychom si rozuměly lidsky. 
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10  R9 - Asistent ZŠ 

Jak dlouho pracujete jako asistent? 

Tři roky. 

Jakou máte kvalifikaci? 

Mám bakaláře, arteterapii, byly tam nějaké základy speciální pedagogiky. Když mě ta 

ředitelka přijímala a já jí říkala, že jsem v terapeutickém výcviku, tak mi řekla, že učitelství je 

aplikovaná psychologie, že už po mě další vzdělávání nebude chtít. 

 A za jakým účelem jste tedy byla přijata? 

Na pozici asistenta ke chlapci s autismem, byla jsem u něj rok, pak jsem měla jít do jiné třídy, 

ale vzhledem k tomu, jak ten chlapec špatně snáší změny, tak jsem nakonec zůstala ve třídě 

s ním. A vlastně taky proto, že jsem tam navázala úzký vztah s dalším žákem, který byl 

v dětství zneužíván. 

Jaké jste měla očekávání? 

Očekávala jsem, že se budu věnovat tomu klukovi, že mu budu pomáhat s učením, 

dovysvětlovat a tak. Měla jsem trochu strach, protože já jsem tedy třeba na češtinu moc dobrá 

nebyla, hlavně pravopis mi dělá doteď problémy. No, pro mě to byla velká změna, já jsem 

vždycky předtím pracovala tak, že jsem za sebou měla nějaký hmatatelný výsledek, tady jsem 

vlastně čekala taky nějaké hned viditelné výsledky, ale došlo mi, že to je ta pomáhající 

profese  a že vlastně žádné výsledky moc neuvidím a ze začátku jsem si přišla dost 

nepotřebná.  

Měla jste nějakou zkušenost s autismem? 

Šla jsem do Apply (nezisková organizace) a půjčila jsem si nějaké informační materiály. 

Jaká jste měla očekávání od komunikace s učitelkou? 

Doufala jsem,že budeme komunikovat profesionálně. 

Jak jste byla seznámena s tou učitelkou? 

Vůbec, ale zajela jsem si do té rodiny, tam jsem se seznámila i s rodiči i s ním. S učitelkou 

jsme se viděly až první školní den, dala mi prostor pár minut. Měla tu třídu dost zvládnutou, 

taková autoritativní kantorka, asi jsem si docela sedly, ona tu mou přítomnost zvládla dobře. 
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Když se tam objevili další učitelé třeba na suplování, připadalo mi, že jsou daleko ostražitější, 

jako, aha, tady je ten asistent a bude mě pozorovat. 

Jaká byla spolupráce s učitelem ten první rok? 

Myslela jsem, že budu sedět s ním v lavici, ale ta učitelka ho nechtěla takhle stigmatizovat, tak 

mě posadila do rohu třídy a jeho si dala blízko ke katedře. A já jsem chodila hned od začátku 

po třídě, nejdříve jsem vždycky pomohla jemu a pak ostatním. 

A popisovala Vám plán připravené výuky? 

Jo, většinou jsme si ráno řekly, co se bude dít, to jsem většinou věděla. 

Musela jste si sama občas pro něj hledat nějaké jiné činnosti, když třeba ta třída dělala něco, 

co nebylo v jeho možnostech? 

To ani moc ne, on má maminku, která je psychiatr, doma se s ním každý den dvě hodiny učí, 

ona to s ním prostě vše dohání. Já jsem mu občas vyrobila nějaké kartičky s úkoly, ale ona to 

doma celé předělala. Pak jsme jí to tady zkoušeli rozmlouvat, že už je přetíženej. 

A s učitelkou jste konzultovaly tyhle situace a hodnotily jste společnou práci? 

Docela jo, společně jsme hodnotili, jak on to zvládá, on byl s tou dopomocí vesměs 

na jedničky, To další rok to bylo horší, ve čtvrté třídě začal občas dostávat nějaké dvojky a on 

to strašně špatně nesl, chodil tady ke školnímu psychologovi. Tam se ukázalo, že je úplně 

závislej na těch odměnách a že má strach, že když nebude dostávat ty jedničky, tak že ho doma 

nikdo neodmění. Naštěstí tam ta maminka spolupracovala, uklidnila ho, že jí na jedničkách 

nezáleží. 

Chápu tedy dobře, že jste měly s učitelkou prostor vše konzultovat; jeho emoční stav a třeba i 

jeho postavení ve třídě? 

Oni mají hodiny etické výchovy, tak tam byl vlastně hodně prostor tohle vysledovat. Ta 

učitelka to uměla dost hezky vést, a každé pondělí ráno ty děti vyprávěly, co zažily o víkendu, 

z toho se taky dost dalo pochopit, jak jsou na tom.  

Musela jste s tím žákem někdy opustit třídu? 

Ano. Na čtení, na nějaký test a tak. 

Jak byste tedy zhodnotila komunikaci s touhle učitelkou? 
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Určitě kvitovala to, že tam pomáhám, ale mě taky často volali do jiných tříd, to se jí moc 

nelíbilo, když jsem jí oznámila, že nebudu na hodině, že mě ředitelka pověřila jiným úkolem. 

Ale komunikovaly jsme profesionálně, si myslím.  

Vyměnily jste si někdy role? 

Akorát na výtvarky, díky mému vzdělání mi je občas nechávala. 

Jaké největší riziko byste viděla v té vaší komunikaci? 

Asi kdybych byla dominantnější a víc bych jí vstupovala do té výuky, to by asi nebylo vhodné. 

Taky si trochu hlídám, co bereme, já si třeba nebyla jistá u odůvodňování mně, mě, mne, tak 

jsem nechtěla, aby to ona zjistila, chtěla jsem působit profesionálně. Ta komunikace učitel a 

asistent je strašně zásadní, ono to dokonce vypadá, že já už s ním nepůjdu na druhý stupeň, 

protože ředitelka říká, že jak jsem si sedly, tak by bylo škoda nás rozdělit. Ale uvidíme. 
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11 R11 - Učitel ZŠ 

Jaká je vaše Kvalifikace a praxe? 

Mám učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učím 3 roky 

Jak dlouho máte ve třídě asistentku? 

2 roky 

Jaké jste měla od společné práce a komunikace očekávání? 

No, čekala jsem, že tady bude pro chlapečka a v případě potřeby i pro ty ostatní.  

Jakým způsobem jí vedete? Můžete uvést příklad? 

No, já jí moc nevedu, normálně učím a ona tak nějak vykrývá ta hluchá místa. Tak teď jsme 

třeba s kolegyní spojily obě třídy a pracovaly jsme na projektu Vesmír. Snažily jsme se, aby 

spolupracovali třeťáci a prvňáci. Myslím, že to bylo moc zdařilé. Nicméně pro Tomáška 

to bylo velice náročné, nejen ta plná třída najednou, ale i ta práce ve dvojici a tak. Tak v tu 

chvíli já potřebuju, aby ta asistentka tam pro něj byla. Je dost schopná, dokáže ho zapojit 

téměř do všeho. 

Takže v té situaci ona je s ním ta dvojice? 

Tady to zrovna tak bylo, protože on byl lichý. Ale nakonec zvládli úplně všechny úkoly, tady 

s námi.  

Takže nemusí spolu někdy opouštět třídu? 

Ne. To nám ředitelka rovnou zatrhla. On neruší nahlas, takže nemusí odcházet. 

Které činnosti tady nejčastěji realizuje AP? 

Pomoc jemu a všem ostatním. Třeba geometrie je taková hodina, kdy obě dvě doslova lítáme 

mezi lavicemi, a každou minutu někdo něco potřebuje. Jsou tu děti, kterým prostě musíte 

pomoci přidržet pravítko. Děti se samy hlásí nebo na ní volají, že jí potřebují. 

Takže ta asistentka sama vyhodnotí, co má v danou chvíli dělat? 

Jsme už zaběhnuté, prostě ví, jak to tady u té geometrie vypadá. Pak jsou hodiny, kdy není 

potřebná. Tomášek ve výtvarce a hudebce pracuje společně s ostatními dětmi úplně 

bez problému, takže ona tady na ty hodiny ani není. Nechodila s ním ani na tělocvik, ale teď 
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jsme začali jezdit do bazénu, tak to on těžce zvládal ten autobus a ty přesuny, takže jezdí 

asistentka s námi a je to dobře, hodně ho tam motivuje, tu trenérku on poslouchat nechce a já 

jsem tam spíše pro ostatní děti, protože tam občas nějaká slzička ukápne. 

Je to tedy tak, že s tím žákem komunikuje spíše ona nebo vy? 

Já myslím, že tak napůl. Po hospitaci nám paní ředitelka řekla, že bych ho měla víc vyvolávat, 

tak jsem na tom začala více pracovat. Je pravda, že jsem na tu asistentku asi trochu přenesla 

tu zodpovědnost za něj a trochu jsem ho pustila ze zřetele, ale v tom je vlastně ta hospitace 

dobrá, já jsem si připomněla, že on je součást té třída, proto tady je a musím s ním víc 

komunikovat, teď se to myslím daří, ale musím si to hlídat. 

 Jakým způsobem hodnotíte tu pedagogickou činnost té asistentky? 

To nedělám. My se snažíme zhodnotit pokroky těch dětí, mluvíme spolu vlastně o všech dětech 

ze třídy. Ale její práci nehodnotím, myslím, že jsme prostě kolegyně, to by měla asi hodnotit 

ředitelka. Na konci roku jsme dostaly takový dotazník pro zaměstnance, tam byla otázka, jestli 

nám ten asistent na třídě překáží nebo vyhovuje, tam jsem jednoznačně odpovídala, že jsem 

moc ráda, že jsme dvě ve třídě. Nebylo to tak od začátku, obě jsme tápaly v těch 

kompetencích. 

Jak to tápání vypadalo? 

Prostě jsme moc nevěděly, zda mu ona nemá vymýšlet ty činnosti. Třeba jsem dětem dávala 

slova, na která měly vymýšlet příběh a to pro něj je velice složité, rozčiloval se u toho, tak 

jsme řešily, jestli němá dělat úplně něco jiného s ní, jestli to mám chystat já nebo ona. Pak 

jsme to vyladily. Já mám vždy připraveno v záloze něco trochu kratšího nebo jednoduššího, a 

když ne, asistentka už dnes ví, jak mu to cvičení třeba upravit.  

Takže nějaká metodická příprava na přítomnost asistenta ve třídě neproběhla? 

Vlastně ne. V přípravném týdnu jsme se seznámily a trochu si stihly povídat o tom, jaké máme 

zkušenosti s dětmi se SVP, ale vlastně nějaký rozvrh těch činností nebo kompetencí nebyl. IVP 

pro Tomáška jsme dělaly až koncem října. 

Takže jste na něm pracovaly společně? 

Ne. Já a ředitelka, ale pak jsme ho daly asistence, ta se mohla ptát a zjišťovat. Ona má taky 

nějaký pedák, takže to je velká výhoda, že ty pojmy pro ní jsou známé. Moje kamarádka má 
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na třídě asistentku, která s dětmi nikdy nepracovala, je to zahradnice a ta prostě o vývoji a 

potřebách dětí neví vůbec nic, to musí být hrůza. 

A vy tady vnímáte nějaká rizika ve vzájemné komunikaci? 

Asi ne. My jsme se k tomu obě snažily přistoupit profesionálně. Hlavně vím, že obě máme jako 

prioritu, aby byl Tomášek v pohodě a zároveň i ty ostatní děti. Tak si říkám, dokud máme ty 

děti na prvním místě, je to dobrý.(smích) 

Má škola zpracovaná metodická pravidla pro asistentku? 

Myslím, že naše ředitelka už teď má vše, inspekce tady byla před pár měsíci a dala nějaká 

doporučení, to ona si hlídá a hned se to snaží dát do pořádku. A některé kolegyně tady mají 

speciální pedagogiku, takže ona se může jít poradit k nim, ale to nedělá. Jí ta práce jde dobře, 

je trpělivá a to je důležité. 
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12 R 12 – Učitel ZŠ   

Jakou máte kvalifikaci a praxi? 

 Jsem učitel pro 1. stupeň a učím už 17 let 

Jak dlouho máte na třídě asistentku? 

První rok 

Za jakým účelem byla přijata? 

Pro dívku s druhým stupněm pedagogické podpory.  

Jaká jste měla od té spolupráce a komunikace očekávání? 

Měla jsem trochu obavy, vždycky jsem byla na třídě sama, navíc máme ty třídy dost malé, 

nedokázala jsem si představit, že se tam budeme pohybovat dvě. Ale taky jsem věděla, že ta 

holčička to bez asistenta nezvládne. 

Prošla jste nějakou přípravou na to, jak asistenta vést? 

Ne. Různě jsem se vyptávala kolegyň z jiných škol, které tuhle zkušenost už měly, většinou 

s tím nebyly moc spokojené, přeci jen, najednou je prostě na té třídě další dospělý, který vás 

hodnotí. 

Ale jde přece hlavně o to dítě, že? 

Jasně, To byla priorita, zajistit mu oporu při vzdělávání. Ona je dost bystré dítě, jen prostě 

potřebuje pracovat jiným způsobem než děti, jejichž vývoj je v normě. 

Jak tedy vypadá ta vaše komunikace s asistentkou? 

V přípravném týdnu jsme si společně sedly a řekly si co a jak. Byla sympatická, ale z toho 

rozhovoru jsem z ní měla dojem, že je hodně benevolentní k dětem a já už po tolika 

zkušenostech vím, že musím být trochu tvrdá, abych z těch dětí dostala to nejlepší. Ony dnes 

nemají téměř žádné hranice, jsou hodně roztěkané, mají od rodičů nebývalý servis. Chodí 

na deset kroužků, ale neumí si zavázat boty nebo ve třetí třídě neví, co je za roční období. 

Říkáte, že máte tedy odlišný přístup k dětem, jeví se to jako riziko v té vaší spolupráci? 

Vlastně trochu ano, ona jí dost ustupuje, já jsem ze začátku je nechala, abychom si všichni 

na sebe zvykli, teď trochu víc intervenuju, když už ona to na ní zkouší, že je unavená a tak, tak 
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já se ještě snažím jí motivovat, i za cenu nějakých odměn a tak, někdy se to daří, někdy je 

prostě nechám, ať odejdou ze třídy. Ale určitě je velkou výhodou, že ona má taky pedagogické 

vzdělání, sice ne učitelství pro základní školy, ale to nevadí.  

Popisujete jí plán výuky?  

V pondělí ráno si říkáme, co v tom týdnu budeme dělat a jestli nás čeká něco zvláštního. Má 

za úkol jí vždy připravit na ´ změny, třeba výlet nebo divadlo. Ale to si jí stejně nakonec 

maminka nechává doma. A co se týče výuky, vlastně pracuje s námi, jen jí ty úkoly různě 

krátím, nebo ta cvičení zjednoduším. 

A máte možnost pak zhodnotit ty vaše společné postupy? 

No, měly bychom asi, ale na to už moc času nemáme. Taky já tady po vyučování třeba ještě 

můžu zůstat a něco si dělám, ale asistentka s ní jde i do družiny, takže nemáme pak už 

po výuce příležitost si sednout a zhodnotit to. 

Aktualizujete IVP společně s asistentkou? 

Ne, to dělám sama, ale ona pak vždy dostane kopii. 

Jak tedy hodnotíte tu vaši společnou komunikaci, spíše kladně nebo negativně? 

No víte, jsem obě jiná generace, máme opravdu na dítě jiný pohled, já jsem možná příliš 

náročná, ona je taková ta moderní matka, která se snaží hledat úlevy pro dítě a aplikuje to 

vlastně i v té práci s ní. Ale já jsem zažila tři ředitele, různé děti a různé změny ve školství, 

takže já to vlastně akceptuji, určitě je důležité občas připomenout, že já jsem tady ten, kdo 

rozhoduje. Pravdou je, že by to určitě mohlo být daleko horší, kdyby třeba měla vyšší 

kvalifikaci než já nebo by jí ta dívka nesnášel. Takhle to vlastně docela funguje, ale já si 

říkám, že by jí stejně bylo lépe možná někde jinde. 
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PŘÍLOHA 2 – Odborná způsobilost AP podle zákona č. 563/2004 Sb. 

Přehled odborné způsobilosti pro výkon asistenta pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících. 

(1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se 

vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující 

vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace získává odbornou kvalifikaci 

 a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v 

oblasti pedagogických věd, 

 b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem jiného akreditovaného studijního programu 

než podle písmene a) a 

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na pedagogiku, 

2. studiem pedagogiky, nebo 

3. absolvováním vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného vysokou 

školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „studium pro 

asistenty pedagoga“), 

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu 

vyšší odborné školy v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením, 

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného vzdělávacího 

programu než podle písmene c) a 

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na pedagogiku, 

2. studiem pedagogiky, nebo 

3. studiem pro asistenty pedagoga, 

 e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu 

středního vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením, nebo 

 f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného vzdělávacího 

programu středního vzdělávání než podle písmene e) a  
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1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na pedagogiku, 

2. studiem pedagogiky, nebo 

3. studiem pro asistenty pedagoga. 

(2) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v 

pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve 

školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, získává 

odbornou kvalifikaci a) vzděláním podle odstavce 1, b) středním vzděláním s výučním listem 

získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, c) 

středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v 

oboru vzdělání zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga, d) středním vzděláním získaným 

ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a 1. studiem pedagogiky, nebo 2. 

studiem pro asistenty pedagoga, nebo e) základním vzděláním a studiem pro asistenty 

pedagoga. 
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PŘÍLOHA 3 – Stupně podpůrných opatření  

Stupeň 1 

Cílem podpůrných opatření v tomto stupni je aplikovat běžně dostupné metody, formy práce, 

které při správné aplikaci mohou působit jako prevence zhoršování školní úspěšnosti žáka. 

Správné uplatnění podpůrných opatření přináležejících prvnímu stupni může být důvodem, 

proč se žák „optimálně stabilizuje“ ve svém výkonu a nedostane se do spirály školních 

neúspěchů, nechuti ke vzdělávání a v nejhorším případě i propadu do vyšších stupňů podpory 

– tato situace se pochopitelně nemůže týkat žáků, kterým kvůli objektivitě potíží 

vyplývajících z jejich zdravotního postižení náleží od počátku vyšší stupeň podpory. 

Podpůrná opatření v tomto stupni identifikují samotní pedagogové školy, kterou žák 

navštěvuje. Slouží jim k tomu pozorování žáka v celé šíři jeho působení ve škole, rozbory 

žákovských prací, dlouhodobé hodnocení, znalost sociálního zázemí, znalost aktuálního 

zdravotního stavu či rodinné situace žáka. Opravdová, a ne jen povrchní znalost žáka je 

nutnou podmínkou pro možnost nalezení příčin selhávání, a tím i pro možnost včasného 

nastavení adekvátních opatření, která pomohou předejít větším vzdělávacím problémům. 

Podporu zajišťují jednotliví vyučující ve třídě, konzultují ji s pracovníky školního 

poradenského pracoviště a v odůvodněných případech i pracovníky školského poradenského 

zařízení. Podpora spočívá například v úpravě zasedacího pořádku, délky vyučovací jednotky, 

přestávek mezi hodinami, v plánování a organizaci využití času stráveného ve škole mimo 

vyučování a ve stanovení odlišných časových limitů pro práci žáka. 

Vhodné je využívání metod a forem výuky respektujících obecné didaktické zásady, 

využívání způsobů výuky adekvátních pedagogické situaci s důrazem na individuální práci 

se žákem a upřednostnění metod reflektujících učební styly žáka, metod aktivního učení se 

zaměřením na prevenci únavy a metod na podporu motivace. Úprava vzdělávacího obsahu 

neovlivňuje úroveň školních výstupů (může však dojít ke specifikování základního učiva 

a k vymezení stěžejních dat). 

Intervence by měla být zaměřena na podporu školní úspěšnosti v rámci běžné výuky. 

Ve zvýšené míře se využívá spolupráce se spolužáky v rámci třídy a spolupráce s rodiči 

při přípravě na výuku. Jako pomůcky se využívají běžně dostupné učebnice, doplněné 
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o materiály na procvičování učiva, přehledy učiva, materiály určené k vizualizaci učiva (např. 

časové a číselné osy atp.). Při vzdělávání lze využít plán pedagogické podpory. 

Podpůrná opatření v prvním stupni jsou hrazena v rámci běžného provozu školy, žákům se 

stupněm podpory 1 nenáleží žádný navýšený normativ. De facto se jedná o zvýraznění zásad 

a pravidel individuálního přístupu, který by měl být dobrému učiteli vlastní. 

Stupeň 2 

Cílem podpůrných opatření v tomto stupni je zařazovat takové speciálně pedagogické metody 

a formy práce, které je učitel schopen realizovat bez závažnějších dopadů na vzdělávání 

ostatních žáků ve třídě. Optimální je plné zapojení žáka do společné výuky s důrazem 

na individuální přístup k žákovi. 

Tato opatření se realizují na základě doporučení ŠPZ, jejichž pracovník v závěru zprávy 

z vyšetření (doporučení) identifikuje potřebu podpůrných opatření ve stupni 2. Jsou 

respektována doporučení ŠPZ týkající se organizace vzdělávání (úprava zasedacího pořádku, 

délka vyučovací jednotky, přestávky mezi hodinami i doba přímé práce v závislosti na využití 

zraku, sluchu, doba určená k tichému či hlasitému čtení, psaní, plánování a organizace využití 

času stráveného ve škole mimo vyučování a stanovení odlišných časových limitů pro práci 

žáka). 

Výuka žáka je organizována po většinu času společně se třídou, na specifické činnosti 

(případně pro výuku některých předmětů) může být vytvořena skupina žáků s obdobným 

problémem ve vzdělávání (např. některé hodiny ČJ mohou být věnovány upevňování 

základního učiva u skupiny žáků dlouhodobě selhávajících za podpory dalšího vyučujícího 

v době, kdy zbytek třídy plní výstupy, kterých tito žáci nejsou schopni dosáhnout, nebo 

v době mimo základní učební plán třídy). 

Z individuálně nastavené organizace vzdělávání vyplývají i metody a formy používané 

ve výuce. Pedagog by měl být schopen pružně reagovat na žákovy individuální vzdělávací 

potřeby a dle aktuální situace využívat jednotlivé aktivizující metody, volit „kontaktnější“ styl 

výuky, kooperativní učení a hledat nové formy za podpory vlastních vzdělávacích aktivit. 

V případě potřeby mohou být na základě doporučení ŠPZ upraveny podmínky k vykonání 

státní maturity, v souladu s nastavenými vzdělávacími podmínkami používanými při 
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každodenním vzdělávání jsou upraveny i podmínky pro vykonání přijímací či závěrečné 

zkoušky organizované příslušnou školou. 

V případě potřeby (na základě doporučení ŠPZ) se žák vzdělává s podporou didaktických či 

speciálně didaktických pomůcek, tyto však nejsou finančně zvlášť náročné (jedná se např. 

o zvětšené či zjednodušené výukové materiály, upravené rýsovací soupravy, různé nástavce 

na psací potřeby, možnost využívat kalkulátor, psaní na PC, přehledy denního režimu apod.). 

Obsah učiva odpovídá „běžnému“ RVP, některé výstupy však mohou být redukovány 

v závislosti na možnostech žáka (v tomto případě musí být zpracován IVP!). 

Využíváme rozšířené formy hodnocení, které nám umožňují reflektovat požadavky 

individuálního přístupu k žákovi. Zahrnují takové formy hodnocení, které komplexně 

obsáhnou průběh vzdělávání žáka v souvislosti s jeho osobnostními vlastnostmi i projevy jeho 

primární diagnózy. Zachycují řadu aspektů, které s dosahováním znalostí, dovedností 

a kompetencí souvisí a které lze jen těžko hodnotit známkou (např. snahu, pečlivost aj.). 

V tomto stupni podpory lze využít vzdělávání s podporou plánu pedagogické podpory, 

v případě potřeby je možné využít i IVP. IVP však zpravidla neobsahuje doporučení úprav 

ve všech oblastech, které upravuje platná legislativa. Stanovená opatření jsou vyhodnocována 

ve spolupráci se ŠPZ, které je doporučilo. 

Jak již bylo uvedeno výše, do vzdělávání žáka může v tomto stupni podpory vstoupit další 

pedagogický pracovník, doba jeho působení je však omezená (1 hodina týdně, případně vyšší 

počet hodin u vytvořené skupiny žáků s obdobným vzdělávacím problémem). Významnou 

roli zde může sehrát tzv. sdílený asistent. Vzhledem k časovému omezení potřeby podpory 

není sdílený asistent určen k jednomu konkrétnímu žákovi, ale působí operativně při podpoře 

většího počtu žáků v konkrétních pedagogických situacích, které jeho účast vyžadují. 

V současnosti však není vyjasněna legislativní a organizační stránka jeho nasazování do škol 

a tříd. 

Stupeň 3 

Charakter potíží žáka ve vzdělávání v tomto stupni podpory vyžaduje takové dílčí úpravy 

v organizaci a průběhu vzdělávání, které již závažněji zasáhnou do organizace práce s třídou, 

v níž je žák vzděláván. Rozsah těchto opatření zahrnuje zejména úpravy ve vzdělávacích 

podmínkách a postupech režimu školní práce a domácí přípravy. Tato opatření se realizují 
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na základě doporučení ŠPZ, jehož pracovník v závěru zprávy z vyšetření (doporučení) 

identifikuje potřebu podpůrných opatření ve stupni 3. 

Odborná speciálně pedagogická a psychologická intervence je nutná. Provádí se dle potřeby 

ve škole, v ŠPZ či v rodině žáka. Podpora je poskytována školou v užší spolupráci se ŠPZ. 

Při vzdělávání je nutno využívat speciálních forem, metod, postupů a je nutné rovněž 

respektovat možnosti žáka při hodnocení výsledků vzdělávání. 

Žáci jsou zpravidla vzděláváni s využitím individuálního vzdělávacího plánu. V případě žáka 

zařazeného do systému speciálního vzdělávání jsou žáci vzděláváni dle upraveného RVP (pro 

žáky se smyslovým či tělesným postižením, NKS). Obsah učiva může být v odůvodněných 

případech redukován, plánované školní výstupy zohledňují možnosti žáků vycházející z jejich 

postižení. Žák s mentální retardací je vzděláván podle ŠVP (IVP) zpracovaného 

na základě přílohy 2 – pro žáky s LMP. 

Kromě běžných výukových materiálů jsou využívány i speciální učebnice, didaktické, 

kompenzační a rehabilitační pomůcky. Dle potřeb žáků a posouzení ŠPZ je možné snížit počet 

žáků ve třídě (obecně či ve vybraných předmětech). 

V odůvodněných případech je indikováno využití asistenta pedagoga, dle konkrétních projevů 

daného zdravotního postižení obecně nebo na některé předměty (příklad: žáci s tělesným 

postižením – hodiny výchov: TV, PV apod.). I v tomto stupni podpory může působit tzv. 

sdílený asistent, časová dotace pro podporu žáka či skupiny žáků s obdobným vzdělávacím 

problémem je vyšší než ve stupni 2 (zpravidla 5–8 hodin týdně). 

Stupeň 4 

Charakter potíží žáka ve vzdělávání vyžaduje podstatné úpravy v organizaci a průběhu 

vzdělávání, ve stanovení postupu při jejich nápravě i forem nápravy. Tato opatření se realizují 

na základě doporučení ŠPZ, jehož pracovník v závěru zprávy z vyšetření (doporučení) 

identifikuje potřebu podpůrných opatření ve stupni 4. 

Žák vzdělávaný formou individuální integrace je vzděláván vždy s podporou IVP. Žák 

vzdělávaný formou skupinové integrace nebo ve škole samostatně zřízené pro žáky s SVP je 

vzděláván podle upraveného ŠVP (viz stupeň 3). Žák s mentální retardací je vzděláván podle 

RVP pro ZŠ speciální. Odborná speciálně pedagogická intervence ve škole je zpravidla 

pravidelná a četnější než v předcházejících stupních podpory. 
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Při vzdělávání je nutné využívání speciálních učebnic, speciálních didaktických, finančně 

náročnějších kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a ve většině případů je nutná 

i rozsáhlejší úprava pracovního prostředí ve třídě (upravené pracovní místo). Výuka předmětů 

speciálně pedagogické péče odpovídající speciálním vzdělávacím potřebám žáka je 

zajišťována pedagogem s příslušnou kvalifikací (v odůvodněných případech se využívá 

i terapeutických metod). 

U některých žáků může být nutné při podpoře komunikace ve výuce využívat náhradní formy 

komunikace (alternativní a augmentativní komunikace) s podporou potřebných pomůcek 

(komunikátory, PC, speciální klávesnice apod.). Obvyklá je potřeba dalšího pedagogického 

pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se žákem – např. asistent pedagoga 

s odbornou kvalifikací odpovídající jeho náplni práce, může být využíváno snížení počtu žáků 

ve třídě. Vzhledem k míře (hloubce) postižení může být činnost asistenta pedagoga rozšířena 

o poskytování pomoci při pohybu a sebeobsluze. Asistence je využívána zpravidla 

i u přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek. 

Obsah a průběžné vyhodnocování IVP je obligatorní součástí vzdělávání této skupiny žáků. 

Pro hodnocení přínosů IVP je možno zřídit pedagogická konzilia složená z pedagogů 

a dalších odborníků poskytujících žákovi služby (vzdělávací i další). 

U žáků v základním vzdělávání, kteří při výuce používají jiný způsob komunikace (nevidomí 

či neslyšící žáci), je možné využít prodloužení povinné školní docházky o jeden rok. To se 

však prakticky využívá pouze ve školách (třídách) samostatně zřízených pro tyto žáky. Pro 

studenty je možné využít prodloužení délky středního a vyššího odborného vzdělávání, 

nejvýše však o 2 roky. 

Jak již bylo zmíněno, do vzdělávání žáka s potřebou podpory ve stupni 4 vstupují další 

pedagogičtí pracovníci: 

 Asistent pedagoga může být zařazen do vzdělávání na dobu odpovídající učebnímu plánu 

žáka. 

 Na vzdělávání může participovat další pedagogický pracovník (např. druhý pedagog ve třídě 

ZŠ speciální). 

 Pravidelná individuální či skupinová výuka předmětů speciálně pedagogické péče. 
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Podpůrná opatření ve 4. stupni vycházejí vždy z doporučení ŠPZ a zahrnují i efektivní 

podpůrná opatření z 1. až 3. stupně podpory. Škole vzdělávající žáka ve stupni podpory ٤ 

náleží navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu odpovídající potřebám žáka. Tato 

finanční podpora umožňuje vzdělávání skupiny žáků se SVP v počtu 6–8 žáků. 

Stupeň 5 

Charakter potíží žáka ve vzdělávání vyžaduje nejvyšší míru přizpůsobení organizace, obsahu, 

forem a metod vzdělávání vzdělávacím potřebám žáka a respektování jeho možností 

a omezení při hodnocení výsledků vzdělávání. Obsah učiva je vždy modifikován, případně 

i výrazně redukován vzhledem k možnostem žáka. U žáka s mentální retardací se zpravidla 

uplatňuje vzdělávání dle IVP zpracovaného dle RVP ZŠS, případně dle jeho části určené pro 

rehabilitační vzdělávací program. 

Při vzdělávání je nezbytné využívání speciálních učebnic a dalších alternativních výukových 

materiálů, speciálních didaktických, finančně náročných kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek a vždy je nutná i úprava pracovního prostředí ve třídě (škole). Výuka předmětů 

speciálně pedagogické péče odpovídající speciálním vzdělávacím potřebám žáka je 

zajišťována s využitím terapeutických metod a s podporou pomůcek pedagogem s příslušnou 

odbornou kvalifikací individuálně, případně ve skupině s podporou (často s podporou dalšího 

pedagogického pracovníka). 

U některých žáků se vzdělávání neobejde bez využití náhradních forem komunikace 

(alternativní a augmentativní komunikace) a využití potřebných pomůcek (komunikátory, PC, 

speciální klávesnice apod.). Je oprávněné poskytovat individuální pedagogickou nebo 

speciálně pedagogickou péči i mimo vyučování v rámci školy. Vzniká potřeba zařazení 

dalšího pedagogického pracovníka nejen na dobu výuky odpovídající učebnímu plánu žáka, 

ale i na umožnění účasti žáka na dalších školních aktivitách souvisejících se vzděláváním 

(školní družina, zájmové kroužky apod.). 

V případě potřeby (z důvodu zdravotního stavu žáka a na doporučení lékaře) se využívá 

individuální výuka v domácím prostředí zajišťovaná pedagogy školy, případně pracovníkem 

SPC. Další formou vzdělávání žáků v tomto stupni podpory je vzdělávání žáků s hlubokým 

mentálním postižením, které v souladu s ustanovením § 32 ŠZ zprostředkovává příslušný 

krajský úřad (odbor školství). 
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Podpůrná opatření v 5. stupni vycházejí vždy z doporučení ŠPZ a zahrnují i efektivní 

podpůrná opatření z 1. až 4. stupně podpory. Škole vzdělávající žáka ve stupni podpory náleží 

navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu odpovídající potřebám žáka. Tato 

finanční podpora umožňuje individuální vzdělávání žáka v rozsahu 6–8 hodin týdně nebo 

vzdělávání skupiny žáků se SVP v počtu 0–6 žáků. 

Vzdělávání každého konkrétního žáka (tím spíše žáka se SVP) je procesem určovaným 

velkou množinou proměnných, do vysoké míry závislých na konkrétních podmínkách daných 

časem i místem vzdělávání (druh a stupeň školy, počet žáků ve třídě, skladba konkrétní třídy, 

erudice vyučujícího, materiální podmínky školy apod.). Nebylo by proto účelné parametry 

výše uvedených stupňů vnímat striktně a rigidně. Obligatornost podpůrných opatření 

v jednotlivých stupních musí umožňovat respektování všech činitelů, které jejich využívání 

doprovázejí. Tato zdánlivá volnost s sebou nese zvýšené nároky na odpovědnost 

poradenských pracovníků, kteří daná podpůrná opatření doporučují. 
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PŘÍLOHA 4 - Základní činnosti AP podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

§ 7 – Asistent pedagoga 

(1) Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou:  

a) pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc 

při  komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází,  

b) podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí,  

c) pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku,  

d) nezbytná pomoc žákům s těžkým ZP při sebeobsluze a pohybu během vyučování a 

při  akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do  školského 

rejstříku uskutečňuje vzdělávání. 

INFORMACE MŠMT K ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE 

SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI S PODPOROU ASISTENCE, 

č. j. 14453/2005-24 (VĚSTNÍK MŠMT Č. 10/2005). 

Obecné ustanovení: Informace popisuje funkce asistenta pedagoga pro žáky se ZP a asistenta 

pedagoga pro žáky se SZN, představující podpůrné služby umožňující kvalitnější vzdělávání 

mnohým žákům se  SVP.  

II. ASISTENT PEDAGOGA PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

(1) SPC nebo PPP stanoví do podkladů, týkajících se zajištění asistenta pedagoga, nezbytný 

časový rozsah jeho podpory včetně doporučené pracovní náplně.  

Podpůrná služba asistenta pedagoga se doporučuje upřednostnit v 1. třídách školy, v  dalších 

postupných ročnících se předpokládá postupné omezování asistenční služby v  souladu 

s  věkovým i sociálním osamostatňováním žáků. Rozhodující je však aktuální stav žáků 

se  ZP, jejich individuální potřeby a z nich vyplývající potřeba podpory asistenční službou.  

Náplň práce asistenta pedagoga stanoví ředitel školy. Ten též jednoznačně určí příslušné 

kompetence všem pedagogickým pracovníkům, kteří souběžně zabezpečují výchovně-

vzdělávací činnost ve třídě, oddělení nebo výchovné skupině. Doporučuje se, aby vzdělávací 

činnost řídil učitel vyučovacího předmětu, který koordinuje působení dalších 
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spolupracovníků, dalšího učitele nebo vychovatele ve třídě a asistenta pedagoga tak, aby 

vzdělávání svěřených žáků včetně žáka/žáků se ZP probíhalo co nejúčinněji.  

Asistent pedagoga poskytuje žákovi s nejtěžšími formami zdravotního postižení, 

vzdělávanému převážně podle dosud platného Rehabilitačního vzdělávacího programu, 

podpůrné služby při kompenzaci jeho znevýhodnění v rámci plnění obsahu daného programu. 

III. ASISTENT PEDAGOGA PRO ŽÁKY SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM  

(2) Funkci asistenta pedagoga pro žáky se SZN lze ustanovit zejména pro žáky z rodinného 

prostředí s nízkým sociokulturním postavením. Je vhodné, aby asistent pedagoga dobře znal 

prostředí, z něhož v převážné většině žáci pocházejí, např. z romské komunity. Hlavními cíli 

činnosti asistenta pedagoga pro žáky se SZN jsou podpořit optimální sociokulturní integraci 

žáků do školního prostředí a do společnosti.  

Náplň práce asistenta pedagoga pro žáky se SZN stanovuje ředitel školy s  ohledem na cíle 

vzdělávání žáků se SVP. Hlavní činností asistenta pedagoga je pedagogická asistence 

učitelům při výuce, pomoc žákům a jejich rodičům při aklimatizaci na školní prostředí, 

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

žákům při přípravě na vyučování, spolupráce s učitelem při komunikaci s  rodiči žáků a 

s  komunitou v místě školy.  

(3) Asistent pedagoga musí v rámci získání odborné kvalifikace absolvovat studium 

pedagogiky v rozsahu nejméně 80 hodin ve vzdělávacím zařízení s akreditovaným 

programem, kde mu budou poskytnuty základní informace o jeho činnosti. 


