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ANOTACE 

Bakalářská práce na téma Úloha asistenta pedagoga na základních školách se zabývá 

problematikou asistenta pedagoga při inkluzívním vzdělávání žáků se speciálními 

potřebami. Popisuji zde vztahy mezi učitelem, asistentem pedagoga, žákem a zákonným 

zástupcem na třech základních školách v Kutné Hoře v Středočeském kraji. Cílem této 

práce je zjistit připravenost pro inkluzivní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a zmapovat podmínky pro práci asistenta pedagoga v prostředí vybraných škol. 

Součástí výzkumu je odezva pedagogů, integrovaných dětí a jejich rodičů. Výzkumným 

cílem je také srovnání náročnosti práce jednotlivých asistentů pedagoga, kteří pracují 

s dětmi s odlišnou diagnostikou. V závěru praktické části práce je zpracována kazuistika 

integrovaných žáků.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Asistent pedagoga, integrace, pedagog, výchova, vzdělávání 

 

ANNOTATION 

The bachelor thesis “The role of teaching assistant at primary schools” deals with the 

issue of teaching assistants at inclusive education of pupils with special needs. I describe 

relations between a teacher, a teaching assistant, a pupil and a legal guardian at three 

primary schools in the town Kutná Hora, the Central Bohemia Region. The thesis aims to 

identify readiness of selected schools for inclusive education of children requiring special 

educational needs and survey conditions for assistant´s work. The research includes 

response of pedagogues, integrated children and their parents. Another aim of the 

research is to compare work difficulties of individual assistants working with children with 

different diagnosis. Cases of integrated pupils are described in the conclusion of practical 

part.  

 

KEY WORDS 

Teaching assistant, integration, pedagogue, upbringing, education  
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Úvod 

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům cest, 

jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ 

Jan Amos Komenský 

 

 

 

Tématem této bakalářské práce je Úloha asistenta pedagoga na základních školách. 

Asistent pedagoga je velmi zajímavá a zodpovědná profese. Zabývá se vzděláváním 

žáků se zdravotním postižením, se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím 

integrace. Toto téma jsem si zvolila, protože sama pracuji již desátým rokem jako 

asistent pedagoga a vím, jak je tato práce náročná i užitečná zároveň. Přestože funkce 

asistent pedagoga se u nás objevuje již od počátku devadesátých let, široká veřejnost 

stále nemá pojem, co tato profese obnáší. Tato práce obsahuje dvě části. Část 

teoretickou, která se věnuje problematice mentálního postižení, pojmům integrace a 

vymezením pojmu asistent pedagoga. V druhé části se konkrétně zabývám třemi 

případy vztahů mezi asistentem pedagoga, žákem a jeho rodinou a třídním učitelem. 

Výzkumné šetření bylo zpracováno pomoci dotazníků směřovaným k cílovým 

skupinám, pomocí rozhovorů a zpracováním kazuistiky třech dětí s rozdílnou 

diagnózou.  
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1. Asistent pedagoga  

Asistent pedagoga poskytuje žákům pomoc při přizpůsobení se školnímu prostředí. 

Pedagogickým pracovníkům při výchovné a vzdělávací činnosti. Zajišťuje komunikaci 

mezi školou, žáky a zákonnými zástupci. Jeho pracovní náplň upravují zákony 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Asistent pedagoga je druhým pedagogickým pracovníkem a tudíž i partnerem učitele. 

Jeho úkolem je pomoc při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho 

náplní práce je nejenom přímá pedagogická činnost, ale i nepřímá, kam spadá tvorba 

pomůcek, pracovních listů, učebních materiálů a zajišťuje komunikaci s rodinou žáka. 

Asistent pedagoga je přidělován ke třídě, ve které je vzděláván žák se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Mylně je vnímán jako podpora jen jednoho konkrétního 

dítěte. Je důležité, aby měl možnost věnovat se i ostatním žákům a tím je dán prostor 

pro individuální práci třídního učitele s jedinci, kteří to potřebují. Výuka žáků bez 

speciálních vzdělávacích potřeb je vykonávána při méně kvalifikované činnosti jako 

například při opakování již probraného učiva. Asistent pedagoga poskytuje i pomoc při 

sebeobsluze žákům z těžší formou zdravotního postižení. Další rolí asistenta pedagoga 

je zajišťování komunikace mezi rodinou a školou. V praxi to znamená, že informuje 

zákonné zástupce o tom, jak proběhl daný den a učiteli přináší zpětnou vazbu z rodiny. 

V jeho kompetenci je i provádění konzultace s výchovným poradcem, speciálním 

pedagogem, školním psychologem a pracovníky školních poradenských zařízení. 

Školská poradenská zařízení jsou psychologicko pedagogické poradny a speciální 

pedagogická centra. Vydávají vyjádření ke zřízení pozice pedagogického asistenta na 

škole. Jsou vázání poradenskými předpisy. Poskytují doporučení pro další práci s žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Doporučují použití speciálních metod, postupů, 

forem a prostředků při vzdělávání. Navrhují použití kompenzačních, učebních a 

rehabilitačních pomůcek, učebních a didaktických materiálů. Mají v kompetenci snížení 

počtu žáků ve třídě.  
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Asistent pedagoga má právo spolupracovat s poradenským zařízením, které 

spolupracuje se školou a navrhuje zřízení místa asistenta pedagoga. Konzultace a 

podpora není vázána na školské poradenské zařízení kde je daný žák klientem. Má 

právo požádat o jednorázovou radu i jiné školské zařízení. V tomto případě je třeba 

zvážit míru sdělení potřebných informací o konkrétním žákovi dohodou s rodiči a 

učitelem. 

1.1 Asistent pedagoga z historického hlediska 

Pozice asistenta pedagoga je zdánlivě novou pedagogickou disciplínou. V našem 

školním systému se začala prosazovat v polovině devadesátých let dvacátého století. 

Od počátku je cílem efektivně vzdělávat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Role asistenta pedagoga se během let významně mění a vyvíjí. 

Na počátku devadesátých let začaly školy reagovat na zvyšující se počet dětí 

se zdravotním postižením tím, že zřizovaly funkci asistenta při výuce nebo osobního 

asistenta.  Finanční prostředky byly poskytovány místními úřady práce jako podporu 

zaměstnanosti z prostředků na veřejně prospěšné práce. Postupem času se náklady na 

asistenty přesouvají do resortu školství. Funkce byla nejčastěji vykonávána jako 

náhradní vojenská služba a neměla právní oporu v současném zákoně. Historicky 

prvním legislativním zákonem byl návrh na doplnění školského zákona č. 29/ 1984 Sb.1  

V roce 1997 systém dělil asistenty pedagoga na ty, co pracovali se žáky se zdravotním 

postižením a pro žáky se sociálním znevýhodněním takzvané romské asistenty. Na 

přelomu let 2003/2004 byl ministerstvem školství předložen vlastní návrh zákona.  

Následně byl přijat jako zákon č. 561 / 2004 Sb. Jednalo se o školský zákon o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni. Od roku 2005 

je asistentská profese sjednocena a nerozlišuje u jakého dítěte je tato funkce 

vykonávána. V současné době platí, že podpora žáků je opatřením systémovým. 

                                                      

1
 Návrh byl rozdílem jednoho hlasu zamítnut. 
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Asistent pedagoga je poskytován podle věku a typu školy, kterou dítě navštěvuje. Již se 

nečlení podle vzdělávacích potřeb žáků, ale podle konkrétní oblasti podpory. 

1.2 Pracovní náplň asistenta pedagoga 

Náplň práce asistenta pedagoga pro daný školní rok stanoví ředitel školy. Ten též 

jednoznačně určí příslušné kompetence všem pedagogickým pracovníkům, kteří 

souběžně zabezpečují výchovně vzdělávací činnost ve třídě, oddělení nebo výchovné 

skupině. Míru přímé pedagogické činnosti stanoví asistentu pedagoga ředitel školy 

nebo školského zařízení v rozpětí 20 až 40 hodin týdně podle potřeby školy či 

školského zařízení. Pracovní náplň se odvíjí od konkrétních potřeb daného dítěte. 

S náplní práce úzce souvisí požadavek na kvalifikaci. Při méně náročných činnostech je 

dostačující základní vzdělání. U kvalifikované činností se požaduje středoškolské 

vzdělání s maturitou nebo vysokoškolské vzdělání. Vždy se však předpokládá alespoň 

minimální pedagogické vzdělání formou kurzu asistenta pedagoga. Vedle dosaženého 

vzdělání je neméně důležitý pozitivní vztah k dětem, trpělivost, empatie, důslednost. 

Protože jsou na tuto profesi kladeny větší nároky, například přizpůsobit se vzniklé 

situaci a respektovat určitá pravidla, je třeba u požadavků specifik osobní 

charakteristiky přihlížet nejenom k osobnímu zájmu o tuto profesi. Osobnostní 

předpoklady jsou chápána jako osobní dispozice ve vztahu k výkonu tohoto povolání. 

Tím se myslí trestní bezúhonnost, aktivní přístup k práci, kladný přístup k životu a 

lidem, ochota pracovat, sociální cítění, tvořivost, vůle, inteligence. Od asistenta 

pedagoga se očekávají vnitřní i vnější výstupy, které jsou předkládány v jeho 

osobnostní charakteristice. Vnitřní je spojován s motivací a zájmem. Vnější spojujeme 

s vystupováním a chováním založené na spolupráci a komunikaci. V osobní 

charakteristice se klade důraz: 

 Přirozené a nenásilné chování – navodit pocit bezpečí, uplatňovat prvky 

asertivity, umění naslouchat, poradit, učinit kompromis 
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 Zaujetí pro svoji práci – aktivní a tvůrčí přístup ke své práci, uplatňování 

individuálního přístupu 

 Schopnost spolupráce, týmové práce – otevřenost k novým způsobům, 

respektování druhého 

 Samostatnost, tvůrčí práce, odbornost – sebevzdělávání, rozvíjení vlastní 

osobnosti 

 Organizační schopnosti – rychlé rozhodování, zvládání náročných situací, 

hledání alternativního řešení 

1.3 Pro koho je funkce asistent pedagoga zřízena 

Asistent pedagoga pracuje s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami a to podle zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon vymezuje, pro které žáky 

je asistent pedagoga do tříd přidělován: 

 Dětem se zdravotním postižením – jedná se o tělesné, mentální, zrakové nebo 

sluchové postižení. Vady řeči, autismus, vývojové poruchy učení a chování.  

 Dětem se zdravotním znevýhodněním – jde o děti dlouhodobě nemocné, 

zdravotně oslabené, lehčí zdravotní poruchy, které vedou k poruchám chování 

a učení. 

 Sociální znevýhodnění – pro rodiny s nízkým sociálně kulturním postavením. 

Pro jedince, kterému je nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná 

výchova. Pro osoby s postavením azylanta.  

 Zřídit funkci asistenta pedagoga může – ředitel mateřské školy, základní školy, 

základní školy speciální, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, ve 

které je integrováno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Je nezbytné 

vyjádření školského poradenského zařízení. 
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1.4 Kvalifikační předpoklady asistenta pedagoga 

Vzdělávání asistenta pedagoga stejně jako vzdělávání pedagogických pracovníků 

zabezpečuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů. Podle § 20 získává asistent pedagoga odbornou kvalifikaci následujícími 

způsoby: 

 vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním 

programu v oblasti pedagogických věd, vyšším odborným vzděláním získaným 

studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru 

vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů nebo sociální 

pedagogiku, středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením 

vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na 

přípravu pedagogických asistentů 

 středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, základním vzděláním a 

absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga 

uskutečňovaného zařízením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje a pravidelně aktualizuje 

seznam akreditovaných vzdělávacích programů, jejichž úspěšným absolvováním 

získají účastníci kvalifikaci pro výkon činnosti pedagogického pracovníka – 

asistenta pedagoga 

Pro dlouhodobou motivaci asistentů pedagoga by bylo přínosné vytvořit kariérní růst 

určený pro tuto profesi. Kariérního růstu by se mohlo dosahovat například dosažením 

potřebných let praxe, absolvováním vzdělávacího kurzu stanoveným zaměstnavatelem. 

1.5 Pracovní poměr asistenta pedagoga a platové zařazení 

Pracovní poměr sjednává písemně ředitel školy. Nesmí jednostranně měnit pracovní 

smlouvu bez souhlasu pracovníka se změnou. Pracovní poměr je uzavírán mezi 
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zaměstnavatelem a zaměstnancem. Změny i ukončení pracovní smlouvy musí být 

sjednáno písemně. 

Zkušební doba se sjednává písemně na tři měsíce od vzniku pracovního poměru. 

V žádném případě nesmí být sjednána dodatečně. Zkušební doba zde slouží na ochranu 

jak zaměstnavatele, tak zaměstnance a v neposlední řadě pro ochranu samotného 

žáka. 

Vznik pracovního poměru. Pracovní poměr vzniká dnem, kterým je ujednán v pracovní 

smlouvě jako den nástupu do práce. 

Pracovní poměr na dobu určitou. Není žádným tajemstvím, že školy velmi často 

uzavírají s asistenty pedagoga smlouvu na dobu určitou. Pracovní poměr na dobu 

neurčitou je sjednán, není-li výslovně sjednána doba trvání. Doba trvání pracovní 

smlouvy na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se sjednává na tři roky, 

opakovaně nejvýše dvakrát po sobě. To je vázáno na doporučení a platnost posudku 

školského poradenského zařízení.  

Platové zařazení ve školách a školkách zřizovaných státem, krajem, obcí ve smyslu 

nařízení vlády č. 469/ 2002 Sb., se uskutečňuje na základě nejnáročnějších 

požadovaných činností a odborné kvalifikace. Asistent pedagoga se zařazuje do 4. – 9. 

platové třídy. Při zařazování asistenta do příslušného platového stupně se vychází 

ze započitatelné praxe. Asistentu pedagoga náleží i zvláštní příplatek, výši příplatku 

stanoví ředitel školy v souladu s vnitřními předpisy školy. 

Nejčastějším důvodem, proč ředitel školy na své škole není ochoten zřídit pozici 

asistenta pedagoga, jsou finance. K dispozici má v rozpočtu školy zvýšený normativ na 

žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Ten však zpravidla nepokryje náklady se 

vzděláváním tohoto žáka. Financování přímých nákladů je zajišťováno krajskými úřady. 

Krajské normativy vycházejí z celorepublikových normativ Ministerstva školství České 

republiky. 
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1.6  Vztah asistenta pedagoga s vedení školy a ostatními 

pedagogy 

Ředitel školy má danou strukturu pracovních pozic, osobnostních předpokladů 

zaměstnanců školy a vnitřní organizační strukturu školy, kde stanovuje nároky a 

povinnosti zaměstnanců. Na základě těchto informací stanoví asistentu pedagoga 

úroveň jeho odpovědnosti. Podle těchto kritérií je pak následně hodnocen. Asistent 

pedagoga je součástí týmu a proto by na něho mělo být i stejně nahlíženo a má mít 

srovnatelné podmínky ke své práci.  

Asistent pedagoga je spolupracovníkem a podřízeným třídního učitele. Měl by být 

připraven akceptovat jeho názor. Pozice asistenta pedagoga není podřadná ani 

vedlejší, nicméně za průběh výuky odpovídá třídní učitel. Vztah mezi učitelem a 

asistentem pedagoga zásadně ovlivňuje vzdělávací proces. Učitel jej koordinuje tak aby 

vzdělávací proces byl co nejúčinnější.  

 Učitel připravuje a koordinuje vzdělávací proces ve třídě 

 Vede vzdělávání ve třídě 

 Vytváří výchovně vzdělávací program, je odpovědný za jeho naplňování a 

hodnocení 

 Plánuje práci asistenta pedagoga v hodinách a s asistentem náplň dotváří 

 Určuje způsob zapojení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do výuky 

 Po výuce hodnotí společně s asistentem pedagoga průběh vzdělávacího 

procesu 

1.7 Vztah asistenta pedagoga k rodičům a žákovi 

Vztah a komunikace asistenta pedagoga s rodinou není právně ošetřen. Přestože hlavní 

roli v komunikaci se zákonným zástupce má učiteli v praxi je přenášena na asistenta 

pedagoga. Asistent pedagoga má často k žákovi se speciálními potřebami a jeho rodině 
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bližší vztah. Denně se setkávají a probírají to co se dělo během dne ve výuce a naopak i 

zpětnou reakci z domova. Rodiče se často domnívají, že asistent pedagoga zajistí jejich 

dítěti úspěch. Pakliže dítě selhává, viní z toho asistenta pedagoga popřípadě učitele. 

V tomto případě je třeba chovat se profesionálně a nebrat si výtky osobně. Základem 

řešení je otevřená komunikace a někdy je nezbytné přizvat ke spolupráci i nezávislého 

odborníka.  

Asistent pedagoga si během své práce vytváří se žákem se speciálními vzdělávacími 

potřebami úzký vztah. Je to dáno tím, že i když je přidělen ke třídě, je svázán 

s konkrétním žákem. Pracuje s tímto žákem a jeho pracovní místo je přímo u daného 

žáka. Tento vztah se může postupně měnit. Ideálem by bylo, kdyby žák se speciálními 

vzdělávacími potřebami, potřeboval pomoc asistenta pedagoga stále s menší 

intenzitou. Možné formy podpory žáka: 

 Individuální práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami přímo ve 

třídě 

 Skupinová práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním 

postižením nebo sociálním znevýhodněním přímo ve třídě 

 Individuální práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami mimo třídu 

 Skupinové vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním 

postižením nebo sociálním znevýhodněním mimo třídu 

Členové třídy mají řadu svých individuálních i emočních potřeb. K jejich naplňování 

přispívá jak učitel, tak asistent pedagoga. Na prvním stupni učitel i asistent buduje 

třídní kolektiv na bázi rodiny. Dospělý ve třídě je nejen potřebnou autoritou ale i 

průvodcem. Na druhém stupni, kde se složení třídního kolektivu mění odchodem žáků 

na víceletá gymnázia, příchodem dětí z jednostupňových škol nebo slučováním tříd 

mají žáci možnost promluvit si o svých pocitech i s jiným dospělým než je jen učitel 

nebo rodina.  

Pomoc asistenta pedagoga v mateřských školách nebo na prvním stupni základních 

škol 
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Při vyučování: 

 Pomáhá se sebeobsluhou 

 Pomáhá s přípravou pomůcek 

 Pomáhá se změnou činnosti 

 Pomáhá v orientaci v knize i sešitě 

O přestávkách: 

 Reaguje na žádost o pomoc 

 Je ochoten naslouchat 

 Pomáhá zvolit vhodně relaxační náplň přestávky 

S učitelem: 

 Sleduje a konzultuje reakce nebo změny chování žáků ve třídě 

Pomoc asistenta pedagoga na druhém stupni nebo na střední škole 

Při vyučování: 

 Sleduje učební preference a aktivitu žáků 

O přestávkách: 

 Je vzorem v chování a reakcích 

 Oceňuje prosociální chování žáků 

 Nechává co největší prostor k sociálním kontaktům žáků 

S učitelem: 

 Sleduje a konzultuje emoční pohodu žáků 

 Podílí se na tvorbě zážitkových aktivit 

 Informuje rodiče na třídních schůzkách 
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2. Integrace žáků 

2.1 Pojem integrace 

Integrace je základním fenoménem rozvoje jedince. Formováním kvality života 

zdravotně a sociálně hendikepovaných. Schopnost začlenění t se závisí na nezávislosti a 

svrchovanosti postiženého. To se týká jak vlastní osobnosti tak i jeho socializace. 

Externím projevem integrace jsou partnerské vztahy zdravotně postižených a zdravé 

populace. Sociální dovednosti a činnosti hendikepovaných jedinců. Uplatnění se 

v hlavním proudu. Znakem integrace je socializace, speciální výchova a vzdělávání, 

pracovní uplatnění. (Jesenský, 1995). 

Integraci dělíme na širší a dílčí. To znamená, že širší dělení je integrace jedinců se 

zdravotním postižením do společnosti a dílčí řeší specifickou oblast. Znamení to 

integraci v zaměstnání, volném čase, ve škole. 

Dále se mluví o integraci v souvislosti s inkluzí. To znamená splynutí jedinců se 

speciálními vzdělávacími potřebami s kolektivem třídy, společností. Předpokladem je 

vytvořit ve společnosti takové klima, kde postižení je bráno jako rozdílnost a není 

posuzováno negativně. Kdy chápeme, že být jiný je normální. Inkluze je považována 

jako hlavní předpoklad integrace (Müller a kol., 2001). 

2.2 Stupně a formy integrace 

Tuto škálu sociální integrace aplikoval na školní (v jeho pojetí pedagogickou) integraci 

Jesenský (1995) a strukturoval ji do těchto stupňů: 

plná integrace – v jakémkoli vzdělávacím prostředí bez použití speciálních pomůcek a 

s vysokým sociálním postavením; 
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podmíněná integrace – v jakémkoli vzdělávacím prostředí s použitím kompenzačních a 

reedukačních pomůcek a s vysokým sociálním postavením; 

snížená integrace – závislá na jiné uspořádání výchovně vzdělávacího prostředí, 

používání speciálních pomůcek s mírně sníženým statusem; 

ohraničená integrace – v technicky vybaveném výchovně vzdělávacím prostředí 

s použitím speciálních pomůcek a s aplikací speciálních metod se sníženým sociálním 

statusem; 

vymezená integrace – na modifikované pedagogické prostředí s použitím speciálních 

pomůcek a pravidelným uplatňováním speciálních metod při zachování sociálního 

stavu; 

redukovaná integrace – upravené pedagogické prostředí s použitím speciálních 

pomůcek, s pravidelným uplatňováním speciálních metod v převládajícím rozsahu při 

přijatelném sociálním statusu; 

narušená integrace – na upraveném výchovně vzdělávacím prostředí s použitím 

speciálních pomůcek a s uplatněním speciálních metod v plném rozsahu při zachování 

integračních cílů při sníženém sociálním statusu; 

segregovaná výchova a vzdělávání v upravených podmínkách, s použitím speciálních 

pomůcek a speciálních metod v plném rozsahu se zachováním integračních cílů a 

obsahů s omezeným statusem; 

vysoce segregovaná edukace ve speciálně upraveném prostředí, s použitím pomůcek, 

s uplatněním speciálních metod v plném rozsahu při uplatnění edukace integračních 

cílů a obsahů a s podstatně omezeným sociálním statusem. 

2.3 Formy integrace 

V České republice se problematice vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, včetně integrovaného vzdělávání, podrobně věnuje zákon č. 
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561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, na který navazuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků 

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

nadaných.  Mimo jiné § 3 odst. 1 této vyhlášky vymezuje formy speciálního vzdělávání 

žáků se zdravotním postižením: 

 formou individuální integrace  

 formou skupinové integrace 

 ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením 

 kombinací výše uvedených forem 

Podle § 3 odst. 2 se individuální integrací rozumí vzdělávání žáka:  

 v běžné škole 

 nebo ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení 

Podle § 3 odst. 3 se skupinovou integrací se rozumí vzdělávání žáka: 

 ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro žáky se zdravotním 
postižením, v běžné škole nebo speciální škole určené pro žáky s jiným druhem 
zdravotního postižení 

Žák se zdravotním postižením se má možnost vzdělávat formou individuální integrace 

v běžné škole, jestliže to odpovídá jeho potřebám a možnostem a podmínkám a 

možnostem školy (§ 3 odst. 4).  
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3. Individuální vzdělávací plán 

Podle § 18 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) může ředitel školy s doporučením 

školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného 

zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami 

nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu. Ve středním nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy 

povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. 

Individuální vzdělávací plán (IVP) se podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, 

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

mimořádně nadaných stanoví v případě potřeby pro individuálně integrovaného žáka, 

žáka s hlubokým mentálním postižením, pro žáka skupinově integrovaného nebo pro 

žáka speciální školy.  

Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka a je závazným dokumentem 

pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Vychází ze školního vzdělávacího 

programu příslušné školy, závěrů speciálně pedagogického vyšetření popř. 

psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, popř. doporučení 

praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, 

a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. 

Individuální vzdělávací plán obsahuje: 

 údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně 

pedagogické péče 

 údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu 

pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení 

 vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející 

se na práci se žákem a její rozsah, popř. další úpravu organizace vzdělávání 
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 seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních 

učebnic a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka 

 jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, 

se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích 

potřeb daného žáka 

 návrh na snížení počtu žáků ve třídě běžné školy, kde se žák vzdělává 

 předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků 

státního rozpočtu poskytovaných podle zvláštního právního předpisu 

 závěry speciálně pedagogických a psychologických vyšetření 

IVP je vypracováván před nástupem žáka do školy nebo nejpozději 1 měsíc po nástupu 

žáka do školy, popřípadě po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Může být 

doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. Vypracovává se 

ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka, za jeho 

zpracování odpovídá ředitel školy. Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně 

vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených v IVP a poskytuje žákovi, 

škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu.  

Podle Michalíka (1999) by měl individuální vzdělávací plán obsahovat: 

 Obecný vzdělávací cíl a konkrétní dílčí cíle obsahující vědomosti a dovednosti, 

jichž je třeba v jednotlivých předmětech dosáhnout. Tyto cíle jsou stanoveny po 

konzultacích se všemi zainteresovanými vyučujícími a se souhlasem rodičů. Je 

možné je doplnit výchovnými cíli zaměřenými na odstranění zlozvyků, 

nesprávných návyků, postojů apod.  

 Prostředky speciálně pedagogické podpory, kterých bude k naplnění těchto 

cílů použito. Rozepsány budou služby a intervence odborného charakteru, mezi 

něž patří zejména pravidla spolupráce s odborným speciálně pedagogickým 

centrem, služby intervence odborných pracovníků (např. logoped, rehabilitační 

pracovník, psycholog apod.), speciální pomůcky a způsob jejich pořízení a práce 
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s nimi, rozepsáno bude také jmenovité určení všech odborníků podílejících se 

na práci s dítětem.  

 Popis speciálně pedagogických metod a postupů a organizačních forem 

užívaných při práci s dítětem. Jedná se především o případné úpravy učebního 

plánu, úlevy v návštěvě vybraných předmětů, popř. osvobození z návštěvy 

vybraného předmětu, dále o úpravy učebních osnov, výběr základního učiva, 

využití specifických dovedností a speciálních znalostí dítěte ke zvládnutí učiva a 

upevnění jeho statusu ve třídě.  

 Aplikace všech uvedených metod a postupů na vzdělávací práci v jednotlivých 

předmětech a stanovení konkrétních cílů v každé disciplíně.  

 Pravidla komunikace s rodiči dítěte.  

 Termíny a způsoby vyhodnocování výsledků integrace. Vyhodnocovat budeme 

jak sociabilitu dítěte, jeho postavení v kolektivu, rozvoj sociálních dovedností 

apod., tak i samotné validní hodnocení školních výsledků.  

 Pravidla změn a úprav individuálně vzdělávacího plánu.   
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4. Úloha asistenta pedagoga na základních školách – 

výzkumná část 

4.1 Charakteristika sledovaného vzorku a metod řešení 

Výzkumné šetření probíhalo na třech základních školách v Kutné Hoře. Kutá Hora je 

menší město, ve kterém žije přibližně 20 000 obyvatel. Přímo ve městě se nachází šest 

základních škol. Jedná se o čtyři základní školy běžného typu. Jednu školu soukromou. 

Základní škola Žáček začala se svojí výukou v loňském roce a učí se v ní děti zatím ve 

smíšené jednotřídce 1. a 2. ročníku. Poslední školou v tomto městě je Základní škola 

speciální a Praktická škola.  Oslovila jsem vedení všech šesti škol, zda je možné u nich 

provést své výzkumné šetření pro účely zpracování své bakalářské práce. Jedna ze škol 

zaujala přímo své negativní stanovisko. Vedení školy si nepřálo, abych kontaktovala 

jejich zaměstnance, žáky i jejich zákonné zástupce. Toto stanovisko jsem akceptovala. 

Druhou oslovenou školou byla první soukromá škola v našem městě. Líbili se mi jejich 

principy lesní pedagogiky, prvky programu Začít spolu a montessori pedagogiky, 

metoda prof. Hejného pro výuku matematiky a to vše ve spojení s konceptem 

kritického myšlení, prvky daltonského plánu a respektujícího přístupu k dítěti. Bohužel i 

tuto školu jsem musela vyloučit, protože ve své, zatím jediné třídě, ve které se vzdělává 

dvanáct dětí, nemají integrované ani jedno jediné dítě se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Proto také nezaměstnávají žádného asistenta pedagoga. Z rozhovoru s paní 

ředitelkou jsem pochopila, že se v budoucnu takovým dětem nebrání, jen ještě žádný 

z rodičů nepřišel k zápisu. Vedení školy doufá, že i to se změní. Ani ve třetí škole, na 

kterou jsem se obrátila, a která ve městě užívá status prestižní školy, jsem neuspěla. 

Škola asistenty pedagoga nezaměstnává. Žáky integruje jen do té míry, že jejich 

diagnóza nevyžaduje zaměstnat dalšího pedagogického pracovníka. Pro moje šetření 

zbyly poslední tři školy, za což jím touto cestou děkuji. Jedná se o dvě základní školy 

běžného typu a jednu základní školu speciální. Dotázáni, byli tři asistenti pedagoga, tři 

třídní učitelé a také zákonní zástupci daného dítěte. V rámci možností jsem své dotazy 
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směřovala i samotnému žákovi, kterému je asistence poskytována. Asistenti pedagoga 

pracují na třech různých školách u dětí s odlišnou diagnostikou. Jedná se o dítě 

s mentálním postižením, dítě s dětským autismem a dítě se zrakovým postižením.  

První soubor otázek pro strukturovaný rozhovor byl směřován na asistenta pedagoga. 

Je zaměřen na práci asistenta na konkrétní škole, zkoumá vztahy a spolupráci s třídním 

učitelem a spolupráci s rodinou. 

Další otázky jsou určeny třídním učitelům. Zkoumán byl jejich postoj k funkci asistenta 

pedagoga. Jak nahlíží k přínosnosti dalšího pedagogického pracovníka při výuce, řešení 

problémů a jejich opodstatněnost na škole. 

Třetí dotazovanou skupinou byli zákonní zástupci dítěte. Dotazy směřují na jejich 

spokojenost s danou školou, spolupráci s třídními učiteli i asistenty pedagoga.   

Poslední skupinou jsou samotní žáci, kterých se dotazuji na jejich vztah s asistentem 

pedagoga. Jaký má pro konkrétní dítě přínos spolupráce s ním. Jestli mu je oporou a 

pomocí. 

Soubor strukturovaných otázek tvoří přílohu mojí bakalářské práce. 

V bodu pět bakalářské práce jsem vypracovala kazuistiku všech tří dětí. Tu si 

zpracovává každý asistent pedagoga dřív, než začne pracovat s novým žákem. Díky 

těmto informacím, které shromáždí, má ucelený přehled o žákovi. Připraví ho na to, jak 

s dítětem pracovat, přistupovat k jeho diagnóze. Jaké má rodinné zázemí a jak si žák 

vedl v předchozí škole.  

4.2 Shrnutí odpovědi asistenta pedagoga 

Na mé dotazy odpovídali tři asistenti pedagoga ze tří různých škol. Jedná se o ženy, 

které mají s touto prací několikaletou zkušenost. 

Tuto velmi náročnou práci, jak i můj průzkum dokázal, většinou provádějí ženy. Na 

žádné, mnou oslovené škole, nepracuje ve funkci asistent pedagoga muž. Myslím si, že 
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hlavním důvodem je, že tato psychicky náročná práce je velmi špatně finančně 

ohodnocená. Také mnoho asistentů si stěžuje na malý úvazek, který je jim škola 

ochotna nabídnout a jsou tak nuceni najít si ještě jedno zaměstnání. V mém vzorku se 

jedná o ženy ve věku mezi 29 – 54 let. Dvě účastnice pracují na běžné základní škole a 

jedna pak na základní škole speciální. Jedna z nich má vystudováno střední odborné 

učiliště, jedna střední odbornou školu s maturitou (ne však v pedagogickém směru) a 

třetí vysokou školu s titulem Bc. Všechny tři pak uvádějí, že dosažené vzdělání pro tuto 

profesi by mělo být středoškolské zakončené maturitou. Délka jejich praxe je 

v průměru 6, 5 roku. S konkrétním dítětem pracují ve dvou případech dva a v jednom 

případě již tři roky. Spolupráci s vedením školy hodnotí pozitivně. Spolupráci s třídním 

učitelem kladně hodnotí dvě ze tří asistentek. Stejné je to i v hodnocení spolupráce se 

samotným žákem. Dvě ze tří hodnotí tuto spolupráci kladně, jeden jako 

problematickou. Nakonec se hodnotila spolupráce s rodinou. Ta je hodnocena 

pozitivně. 

4.2.1 Asistent pedagoga č. 1 

První dotazovanou, kterou jsem požádala o vyplnění krátkého dotazníku a pak s ní 

vedla rozhovor, je Jana. Pracuje na Základní škole Kamenný vrch. Tato škola je jednou 

z menších škol a pyšní se přídomkem rodinná škola. Zdělává se zde 210 dětí od prvního 

až po devátý ročník v zastoupení vždy jedné třídy od každého ročníku. V každé třídě je 

čtrnáct maximálně však dvacet jedna žáků. Škola má také přípravnou třídu, školní 

družinu a školní klub. Škola zaměstnává deset asistentů pedagoga. Janě je 29 let, 

vyučila se prodavačkou. Jako asistentka pedagoga pracuje druhým rokem. Absolvovala 

kurz asistenta pedagoga a během mateřské dovolené začala studovat střední školu. Má 

v úmyslu se i nadále vzdělávat. Po složení maturity chce studovat vysokou školu 

s pedagogickým zaměřením. Jaký obor ještě neví. Pracuji s dítětem se zrakovým 

postižením. Chlapec chodí do druhé třídy a je mu osm let. Jana s ním pracuje, až od 

letošního září. V minulém roce měl jinou asistentku, se kterou měl chlapec konflikty. 

Na přání rodičů vedení školy asistentku vyměnilo.  Dle slov Jany je chlapec velmi 
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šikovný, ale zároveň paličatý a svéhlavý. Špatně nese, že u něj v hodinách sedí 

asistentka pedagoga. Má pocit, že ji nepotřebuje. Po dohodě s vyučujícím nesedí 

asistentka přímo u dítěte, ale má své místo jinde. Většinu potřebných věcí připraví o 

přestávce a k žákovi přistupuje až v momentě, když vidí, že selhává. Dále se v hodinách 

věnuje i jiným žákům, kteří její pomoc potřebují. Musí být velmi kreativní a vynalézavá 

aby chlapce zaujala a přiměla ho ke spolupráci. Úkolem asistentky je doprovázet 

chlapce a pomáhat mu při orientaci v budově školy. Připravovat učebnice a pomůcky 

na vyučování. Zvětšovat texty na pracovních listech. Pomoc při práci s čtecí lupou. 

Zapisovat úkoly a ostatní sdělení rodičům do notýsku. Komunikace s rodinou. Na 

otázku, jak hodnotí práci s tímto žákem, asistentka Jana odpovídá: „Není to 

jednoduché. Někdy je můj žák rád, že s ním pracuji a velmi dobře na mě reaguje. Jindy 

jsou ale dny, kdy se mnou pracovat odmítá a je těžké si k němu najít cestu“. Další mé 

otázky se týkali spolupráce s vedením školy a třídním učitelem. Spolupráci s vedením 

školy hodnotí Jana velmi dobře. Horší to je již se vztahy s třídní učitelkou. Spolupráce 

s třídní učitelkou hodnotí ne příliš dobře. Doufá, že se vztahy časem upraví a svou prací 

ji přesvědčí, že změna byla ku prospěchu věci. Dále jsem se zajímala, jak dalece se 

asistentka pedagoga připravuje na výuku. Dozvídám se, že v této oblasti není možná 

žádná iniciativa. Třídní učitelka si nepřeje, aby asistentka cokoli připravovala a jen 

pracovala s tím, co sama vyučující připraví, a plnila její pokyny. Poslední, na co jsem se 

zeptala, byla spolupráce se zákonnými zástupci dítěte. Tu hodnotí jako velmi dobrou. 

Je s nimi v kontaktu. Pomoci notýsku je informuje, co daný den dělali a co má Dan za 

domácí úkoly. Spolupráce je dobrá a rodina na ni velmi spoléhá. 

4.2.2 Asistent pedagoga č. 2 

Druhou dotazovanou byla paní Blanka. Pracuje na základní škole Permoník. Tato škola 

je mezi místními obyvateli vnímána jako prestižní škola. Školu navštěvuje 728 žáků a 

má 30 tříd. V průměru je v jedné třídě 24 žáků. Škola má školní družinu a školní klub. 

Také je součástí školy školní jídelna. Škola zaměstnává šest asistentů pedagoga. Paní 

Blance je 52 let. Působí velmi příjemným dojmem a vystupuje energicky. Vystudovala 
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střední ekonomickou školu zakončenou maturitou. Řadu let také pracovala jako 

mzdová účetní v soukromé firmě. Když firma zanikla a paní Blanka si hledala nové 

zaměstnání, dověděla se, že místní škola hledá asistenta pedagoga. Domluvila se 

s vedením školy a udělala si kurz asistenta. Ze začátku pracovala jako asistent ve třídě 

s žáky sociálně znevýhodněnými a žáky zdravotně znevýhodněnými. Blanka na škole 

působí již deset let. Po dobu své praxe se snaží stále vzdělávat. Vystudovala dvouletý 

obor doplňkové pedagogické studium obor speciální pedagogika. Absolvovala několik 

kurzů pořádané sdružením Apla Praha, které se zabývá vzděláváním dětí s poruchou 

autistického spektra. V současné době pracuje třetím rokem s chlapcem, který má 

diagnózu dětský autismus. Dle jejich slov jde o práci velmi zajímavou, ale také i 

náročnou. Od svého žáka nemůže odejít ani o přestávce. Pomáhá mu při komunikaci a 

navazování sociálních vztahů. První rok byl nejtěžší. Museli si na sebe s chlapcem 

zvyknout a najít si k sobě vzájemně cestu. Hoch byl šikovný, ale stále vyžadoval nějakou 

činnost. Jestliže ji neměl, začal být nervózní a narušoval výuku ostatních žáků. 

Znamenalo to připravit mu tolik práce, aby byl celých 45 minut zaměstnán a zároveň 

ho nepřetěžovat. Spolupráci s třídní učitelkou hodnotí velmi kladně. Společně vytvářejí 

individuální vzdělávací plán. Připravují pracovní listy. S třídní učitelkou si vždy jednou 

týdně sejdou, domluví se na podobě následujícího týdne a zhodnotí týden uplynulý. 

Spolupracují na přípravě pracovních listů i kompenzačních pomůcek. Chlapec 

potřebuje vše vizualizovat a tak je nutné mít v zásobě mnoho obrázků a piktogramů. 

Na otázku jak Blanka hodnotí spolupráci s rodinou, odpověděla, že velmi kladně. 

Chlapec Sam žije jenom s otcem, který ho denně do školy doprovází a vyzvedává. 

Asistentka Blanka vždy s otcem probere denní školní události. Otec asistence předává 

zpětnou vazbu a informuje ji, co dělá Sam doma. Asistentka Blanka sděluje: „Již třetím 

rokem si s chlapcem vedeme zážitkovou knihu, kam vkládáme obrázky, jak ze školy, tak 

i domova. Kniha nám pomáhá při rozvoji komunikace. Otec se školou vzorně 

spolupracuje“. 
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4.2.3 Asistent pedagoga č. 3 

Třetí v pořadí komu jsem kladla své otázky je asistentka Alena, je jí čtyřicet let a 

pracuje v Základní škole a Praktické škole v Kutné Hoře. V této budově se nachází 

základní škola, základní škola speciální, základní škola praktická, dvě rehabilitační třídy, 

přípravný ročník, školní družina a školní klub. Školu navštěvuje 122 žáků. Vyučuje se 

zde ve třinácti třídách. Ve škole pracuje osm asistentů pedagoga. Paní Alena pracuje na 

této škole již osmým rokem. Z toho druhým rokem v rehabilitační třídě. V této třídě se 

vzdělává pět dětí s diagnózou: dvě děti s downův syndromem, tři děti s těžkou 

mentální retardací. V této třídě učí pedagog, druhý pedagog a asistent pedagoga. 

Alena vystudovala vysokou školu obor speciální pedagogika a má bakalářský titul. Myslí 

si, že osoba, která chce pracovat v pozici asistent pedagoga, by měla mít alespoň 

střední školu s maturitou. Sama se prý již více vzdělávat nebude, protože na to nemá 

čas. V této třídě podle slov Aleny nejsou děti striktně přiděleny k jednomu asistentovi. 

U dětí se všichni pedagogové střídají podle potřeby. Nejčastěji pracuje s patnáctiletou 

dívkou Klárou. Dívka má středně těžké mentální postižení. Je odkázána na invalidní 

vozík. Asistent zde nezajišťuje pouze výuku, ale i pohyb po budově, pomáhá při 

stravování a dodržování hygienických návyků. Při mém dotazu, jaký má vztah s třídním 

učitelem, mi s úsměvem odpoví, že dobrý. Jinak by to ani nešlo. Špatné vztahy na 

pracovišti by odnášely děti, které jsou příliš citlivé. S přípravou na vyučování je to půl 

na půl. Část příprav a pomůcek dělá asistent pedagoga, pracovní listy třídní učitelka. 

Vždy ráno, když se všichni přivítají v kruhu. Třídní učitel řekne, co a kdy se bude dělat a 

Alena pak již pracuje podle jeho pokynů. K práci se samotným žákem asistent 

pedagoga říká: „Je to těžké. Klárka je snaživá, ale často náladová. Jsou dny, kdy pracuje 

skvěle a jindy jí k práci nepřinutí ani vidina odměny“. S rodiči Klárky se vidí denně. Dítě 

si od nich ráno přebírá a odpoledne odevzdává. O průběhu dne je vždy informuje. 

Nejčastěji dívku do školy vodí otec, který má také Kláru v péči jako osobu blízkou. 

Matka je zaměstnaná na směny a o dceru se stará dle svých schopností. 



29 

4.3 Shrnutí odpovědi pedagoga 

Z otázek kladených pedagogům bylo zjištěno, že se ve všech případech jedná o ženy. 

Jejich délka praxe je v průměru 10 a půl roku. Na dané škole učí v průměru 6,5 roku. 

Dvě z nich učí na prvním stupni základní školy a jedna v rehabilitační třídě na základní 

škole speciální. Jedna třídní učitelka nikdy neměla ve třídě asistenta pedagoga, naopak 

dvě již tuto zkušenost mají. To, že v jejich třídě je asistent pedagoga hodnotí kladně 

dva pedagogové. To že by jim při výuce nikdo nepomáhal, si umí představit jen jeden. 

4.3.1 Třídní učitel č. 1 

Prvním pedagogem, s kterým jsem mluvila, je žena. Učí na základní škole Kamenný 

vrch. Je to její první škola, na kterou nastoupila po skončení studia a působí zde třetím 

rokem. Učí na prvním stupni, pro který má aprobaci. Dosud ve své třídě ještě neměla 

možnost mít asistenta pedagoga a ani teď si nemyslí, že je to potřeba. Ve třídě je 

čtrnáct dětí a další dospělá osoba je zde nadbytečná. Má pocit, že s přidělením 

asistenta do této třídy má zbytečně práci navíc. Musí ji kontrolovat a připravovat 

všechny materiály až pod ruku. O tom, že by některé kompetence přenesla na 

asistentku, neuvažuje. Důvodem je, že za kvalitu výuky ručí ona a odpovědnost je také 

na ni. Tvrdí, že dítě, které nastoupí do běžné základní školy, by jí mělo být schopno i 

zvládnout. 

4.3.2 Třídní učitel č. 2 

Druhým pedagogem byla také žena. Učí na základní škole Permoník na prvním stupni 

sedm let. Délka její dosavadní praxe je jedenáct let. S tím že má ve třídě asistenta 

pedagoga se již v minulosti setkala. Bylo to sice na jiné škole ale i předchozí zkušenost 

hodnotí kladně. To, že by učila ve třídě, kde je dvacet pět žáků a je zde integrován žák 

s autismem si nedovede představit. S prací asistentky je velmi spokojená. Tvrdí o ni, že 

je empatická, samostatná a kreativní. Pracuje podle mých pokynů a mou práci nikdy 
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nezpochybňuje. S přípravou na vyučování tráví mnoho času a vše je vždy perfektně 

připraveno. Chlapec Sam část výuky pracuje frontálně s celou třídou. Ve chvíli, kdy 

asistent vycítí, že je unavený, začíná pracovat s chlapcem samostatně. Asistentka 

Blanka pracuje nad rámec svých povinností a bez její pomoci si to již nedovedu 

představit. 

4.3.3 Třídní učitel č. 3 

Třetí třídní učitelkou je opět žena. Pracuje na Základní škole a Praktické škole v Kutné 

Hoře. Délka její dosavadní praxe je osmnáct let. Na této škole pracuje již deset let a to 

čtvrtým rokem v rehabilitační třídě. Celých deset let, co pracuje na této škole, má vždy 

ve třídě asistenta pedagoga. Spolupráci s nimi vidí jako velmi prospěšnou. Nedovede si 

to bez jejich pomoci představit. Důležité je, aby si vzájemně rozuměli a respektovali se.  

4.4 Shrnutí odpovědi zákonného zástupce dítěte. 

Na mé otázky odpovídali rodiče dvou chlapců a jedné dívky. Ve věku 8, 10 a 15 let. Dva 

chlapci navštěvují běžnou základní školu. Dívka základní školu speciální. Školu si pro své 

dítě záměrně vybrala jedna rodina. Rozhodující pro ni byl nízký počet žáků ve třídě. 

Druhá rodina nehledala a navštěvuje spádovou školu. Třetí rodina, jestliže nechtěla 

dojíždět do vzdáleného města, neměla na výběr jinou školu. Nutné je podotknout, že i 

tak jsou se školou velmi spokojeni a dívka ji ráda navštěvuje. Asistenta pedagoga si 

samostatně vybírala jedna rodina. V druhém případě si rodina mohla vybrat, ze tří 

asistentů, které nabízela škola. Ve třetím případě byl dítěti asistent přidělen školou. 

Všechny tři rodiny jsou s prací asistenta pedagoga spokojeni a nemají k jeho činnosti 

žádné výhrady. Jedno z dětí by raději nemělo asistenta pedagoga a má pocit, že vše 

zvládá samo. U tohoto dítěte po dohodě s rodinou asistentka nesedí přímo, ale přichází 

jen v případě, že dítě situaci samo nezvládá. V druhém případě sedí asistent pedagoga 

před dítětem. Hlavním důvodem je, aby lépe mohl udržovat oční kontakt. Ve třetím 

případě sedí asistent vedle dítěte. 
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4.4.1 Zákonný zástupce č. 1 

V tomto případě jsem hovořila s matkou dítěte. Danovi je osm let a pochází z plně 

funkční rodiny. Chodí na základní školu Kamenný vrch do druhé třídy. Tuto školu si pro 

svého syna zvolili rodiče pro malý počet žáků ve třídě. Také se jim líbil rodinný přístup 

pedagogického sboru k žákům. Rodiče se vyjadřují k práci asistentky svého syna takto: 

„Asistentku pedagoga, která pracuje se synem, máme již druhou. V loňském roce si syn 

s paní asistentkou příliš nerozuměl. A neklapalo to. Po domluvě s vedením školy jsme 

vyhlásili v místním tisku konkurz na tuto pozici. Vybírali jsme ze tří uchazečů. Shodou 

okolností byla vybrána paní asistentka, která na této škole již pracovala. Je mladá a 

projevuje hodně iniciativy, aby našeho syna motivovala. Víme, že to s ním nemá 

jednoduché. Přál by si, aby pani asistentku nemusel mít. Má pocit, že se mu kvůli tomu 

děti smějí.  Právě proto v letošním roce asistent pedagoga nesedí přímo u našeho 

dítěte. Zatím je příliš malý, aby pochopil, že to jinak nejde“.  

4.4.2 Zákonný zástupce č. 2 

Druhý zákonný zástupce, se kterým jsem hovořila, byl otec desetiletého Sama. Stará se 

o svého syna sám. Jeho manželství se po pěti letech rozpadlo, a když si bývalá žena 

našla nového partnera, oslovila ho, zda si syna nechce vzít do péče. Nyní žijí společně 

s prarodiči, kteří pomáhají s výchovou. Matka o syna neprojevuje zájem a nestýká se s 

ním. Do první třídy chodil na vesnickou malotřídku kde žil s maminkou. Nyní Sam 

navštěvuje čtvrtou třídu na základní škole Permoník. Do kolektivu této třídy přišel na 

začátku druhého ročníku. Ve třídě je 31 dětí. Do této školy otec Sama přihlásil, protože 

je to jeho spádová škola. Jinou možnost prý ani nezvažoval. V předchozí škole synovi 

platil osobního asistenta sám, prý na pedagogického neměl nárok. Nyní má asistentku 

přidělenou školou. Říká, že neměl na výběr. S její prací je velmi spokojen. Podle otce si 

asistentka s jeho synem vytvořila velmi hezký vztah a chlapec chodí do školy rád a vždy 

se těší. Asistentka pedagoga má své místo před chlapcem. Je tomu tak, že potřebuje 
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s žákem udržovat oční kontakt. Špatně snáší, když je paní asistentka třeba nemocná a 

on má pracovat s někým jiným.  

4.4.3 Zákonný zástupce č. 3 

Třetím zákonným zástupcem, se kterým jsem se setkala, byl otec Kláry. Klára pochází 

z úplné rodiny. Matka chodí do práce na směny a o dceru se stará otec, který je s ní 

doma a pobírá příspěvek na osobu blízkou. Dívce je patnáct let a chodí do Základní 

školy speciální a Praktické školy do rehabilitační třídy. Ve třídě je šest dětí. Školu pro 

dceru si vybrat nemohli, protože škola tohoto typu je ve městě jediná. Další možnost 

by bylo vozit dceru do školy 30 kilometrů vzdálené nebo volit internátní školu. Dívka do 

školy chodí ráda a denně se těší na své kamarády. Asistenta pedagoga si rodina vybrala 

sama. Škola jim nabídla zvolit ze třech kandidátů. Se svou volbou jsou spokojeni a 

žádné výhrady k jeho práci nemají. Otec říká, že dcera má s asistentem dobrý vztah. 

Velmi ji motivuje a často o něm doma mluví. Asistent pedagoga sedí vedle ní.  
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5. Kazuistika  

5.1 Dan  

V této kazuistice popisuji příběh Dana, který je žákem druhého ročníku běžné základní 

školy. Do školy nastoupil po odkladu v sedmi letech. Trpí těžkou zrakovou vadou a ve 

škole se o něj stará asistent pedagoga. Do školy chodí rád, i když ne vždy ho to tam 

baví. Se spolužáky si rozumí. Na dotaz zda je rád, že mu se školou pomáhá, paní 

asistentka se zamyslí a pak teprve odpoví. Prý je to někdy fajn a někdy má pocit, že se 

mu kluci smějí. Říká, že je hodná a je s ní i legrace. Kdyby měl ve škole nějaký problém, 

řekl by to nejspíš rodičům nebo paní učitelce. 

Diagnóza 

Zrakové postižení mikroftalmus vlevo, katarakta vlevo, astigmatismus, nystagmus, 

hypermetropia levis oc. dx. 

Zrakové a sluchové vnímání 

Chlapec má velmi těžkou zrakovou vadu. Plynulé čtení s porozuměním, které zvládl již 

před vstupem do školy. Čte s podporou čtecí lupy nebo zvětšeného textu. Slyší velmi 

dobře.  

Motorika 

Hrubá motorika odpovídá současnému věku dítěte. V jemné motorice vykazuje drobné 

odchylky způsobené zdravotním postižením. 

Sebeobsluha 

Chlapec je zcela samostatný při oblékání i výběru oblečení. Jediné co nezvládá je 

zavázat si tkaničky. S dodržování hygienických návyků není žádný problém. Jí i pije sám 

a dokáže si vybrat i připravit malou svačinu. Do školy i ze školy ho doprovázejí rodiče.  
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Charakteristika chlapce 

Daniel je chlapec měřící 134 cm a vážící 30 kg. Je štíhlé postavy, vlasy má světle plavé 

na krátko ostříhané. Nosí brýle. Danovi se daří zvládat nároky školy, má zde své 

kamarády, je šikovný a aktivně se zapojuje do chodu třídy. Je samostatný, v případě 

potřeby požádá o pomoc. Navštěvuje třídu, ve které je pouze čtrnáct žáků. S výukou a 

orientací ve třídě i budově mu pomáhá asistent pedagoga. Jeho přítomnost však nelibě 

nese. 

Osobní anamnéza 

Daniel se narodil z druhé gravidity. Porod indukovaný v 39. týdnu pro neslyšnost ozev. 

Porod hlavičkou, nebyl kříšen. Váha 2,520 kg, délka 45cm. Plod trvale menší, ale rostl. 

Zadní plodová voda zkalená. Pupečník 2x obtočen kolem krku. Matka týden před 

plánovaným porodem hospitalizována na rizikovém oddělení gynekologicko – 

porodnické klinice u Apolináře v Praze pro trombocytopenii, protilátky anti HLA B 12. 

Po porodu zjištěna menší levostranná štěrbina spontánně otevírá jen pravé oko. Ve 

třech týdnech po porodu zjištěna nekonjugovaná hyperbilirubinémie a odeslán na 

fototerapii. Při očním vyšetření diagnostikován mikroftalmus vlevo, katarakta vlevo, 

hydrokéla vlevo. Doplněno vyšetření systémů postihovaných kongenitální rubeolou. 

Vše bez patologie. Matka si není vědoma, že by během těhotenství přišla do styku se 

zarděnkami.  

Chlapec drží hlavičku bez opory ve dvou měsících. Posadí se bez pomoci od šestého 

měsíce. Leze po čtyřech od pěti měsíců. Chodit začíná v deseti měsících. Od sedmého 

měsíce užívá několik jednoduchých slov jako je máma, bába, hají…Ve dvou letech 

matka pozoruje zhoršení zraku pravého oka. Dan často naráží do nábytku hlavně 

v neznámém prostředí.  

Ve třech letech začíná navštěvovat mateřskou školu. Při práci téměř nekomunikuje, na 

dotazy odpovídá jednoslovně. Stále potřebuje mít u sebe svou plyšovou hračku, na 

které je velmi závislý. O činnostech, které vykonat nechce, tvrdí, že je neumí. Na žádost 
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rodičů a doporučení PPP má Dan odklad školní docházky o jeden rok. Důvodem byla 

školní nezralost, snížená úroveň kresebného projevu a grafomotoriky související s oční 

vadou, krátkodobá výdrž. Chodí na základní školu běžného typu. Ve třídě je celkem 14 

žáků, třídní učitelka a asistent pedagoga. Na žádost rodičů je vzděláván podle 

individuálního vzdělávacího plánu.  

Rodinná anemnéza 

Plně funkční rodina, otec pracuje jako řidič městské hromadné dopravy, matka jako 

úřednice. Žijí v malém rodinném domě. V rodině je starší, dvanáctiletá sestra, která 

navštěvuje také základní školu. Děti nechodí do stejné školy. Dcera dochází do spádové 

školy a Dan byl přijat na školu s menším počtem dětí ve třídě na přání rodičů. Vzdálené 

od domova přibližně 30 minut. Do školy ho doprovází matka. Školní družinu 

nenavštěvuje. 

Školská anamnéza 

Chlapec v roce 2010 začíná chodit do mateřské školy. V roce 2011 je zahájena 

logopedická péče pro vadnou výslovnost více hlásek (sýkavky, měkčení, r, ř). V roce 

2013/2014 došlo k odkladu školní docházky. Ve školním roce 2014/2015 chlapec zahájil 

povinnou školní docházku na běžné základní škole. 

Vyšetření SPC 

Rodina se speciálním pedagogickým centrem spolupracovala od tří let dítěte. Matka 

s Danem jezdila na letní rekondiční pobyty. Pracovníci speciálního pedagogického 

centra Daniela pravidelně navštěvovali v mateřské škole a nyní dochází do základní 

školy. Důvodem vyšetření byla potřeba sestavení IVP.  

Psychologické vyšetření:  

Kontakt při vyšetření bez výraznějších obtíží. Chlapec odpovídá na otázky, spontánně 

nehovoří. V neznámém prostředí působí trochu nejistě a vystrašeně – shání se po 

rodičích.  
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Aktuální výkon ve zkoušce verbálních rozumových schopností (WISC – III)je v pásmu 

průměru. Rozložení výsledků v jednotlivých subtestech je poměrně homogenní – 

nejlepší je výkon v subtestu abstraktního myšlení, relativně slabší je ultrakrátká 

sluchová paměť a výkon ve zkoušce početního myšlení. Schopnost názorového myšlení 

(Raven) je rovněž v horním pásmu průměru. Sluchová analýza vázne u těžších slov 

(kinětické záměny), sluchová syntéza také s nedostatky. Sluchové rozlišování je 

v pořádku.  

Zraková diferenciace se zvýšenou chybovostí. Čtení je kvantitativně nadprůměrné – ČQ 

= 120. Dan čte plynule. Reprodukce je průměrná, nevybavuje si detaily. Pero drží 

pravou rukou pěkným špetkovým úchopem, silný přítlak. Písmo je velké, neurovnané, 

zde se nejspíše projevil zrakový hendikap. Neudrží řádek, sklon, proporce, s výrazně 

sníženou čitelností 

Při diktátu si text pamatuje. Využívá tichý autodiktát. Občas chybuje ve vybavení si 

podoby psaných písmen, statické záměny tvarově podobných písmen. Přepis je pro 

chlapce velmi obtížnou prací. Stále srovnává napsané a předlohu.  

Závěr: chlapec s dobrými rozumovými schopnostmi má v písemném projevu obtíže, 

které lze charakterizovat jako specifické poruchy učení – aortografii. Zhledem 

k souběhu se zrakovou vadou je opodstatněno zařazení do systému speciálního školství 

a to formou individuální integrace v běžné třídě. Má nárok na zohlednění svých potíží 

při výuce a hodnocení a na uplatnění podpůrných opatření ze strany školy. Potřebná je 

individuálně pedagogická péče. Zhledem k těžké zrakové vadě doporučuji přidělení 

asistenta pedagoga.  

Návrh zajištění služeb dalšího pedagogického pracovníka: 

Zajištění asistenta pedagoga v časové dotaci po celou dobu výuky. 

Kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a učební materiály: 
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Tabulky s abecedou, speciální sešity, učebnice a texty vhodné k procvičování, vhodné 

psací potřeby (s výraznou stopou), diktafon, notebook, počítačové programy výukové, 

čtecí lupa, zvětšené texty na pracovních listech, tmavou záložku pro čtení textů.  

Doporučujeme zohlednit: 

 individuální tempo 

 oslabení krátkodobé paměti 

 výkyvy ve výkonnosti 

 zvýšená unavitelnost 

 nižší toleranci zátěže 

 zvýšenou osobnostní nejistotu 

 sníženou kvalitu grafického projevu 

Doporučujeme rehabilitaci zdravotního postižení: 

 sluchová analýza a syntéza 

 sluchová paměť 

 zrakové rozlišování 

 zraková paměť 

 grafomotorika, uvolňování ruky 

 intermodalita 

 koncentrace pozornosti 

 serialita  

Metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami: 

Doporučujeme tyto obecné metody a přístupy: 

 respektovat individuální tempo 

 prodloužený výklad 

 prodloužené ústní procvičování 
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 upřednostňovat ústní ověřování znalostí 

 užívat testy s volbou správné odpovědi 

 poskytnout dostatek času na vypracování, kontrolu, opravy 

 minimalizovat opis, přepis, nepsat dlouhé texty 

 pro práci doma i ve škole používat notebook 

 tolerovat nízkou kvalitu grafického projevu 

 poskytovat pozitivní zpětnou vazbu 

V jednotlivých předmětech doporučujeme tyto metody a přístupy: 

Český jazyk: 

 pracovat na rozvoji intonace 

 trénovat orientaci v textu, práci s textem 

 cvičit čtení s porozuměním 

Psaní:  

 cvičit obtahování (tvarů, písmen, slabik, slov) 

 tolerovat pomalé tempo při psaní 

 poskytnout delší čas na kontrolu napsaného 

 vyzkoušet doplňovačky 

 zvýrazňovat správně napsaná slova 

Cizí jazyk: 

 prodloužit přípravné období (naslouchání, písničky, říkanky, rytmizace)  

 umožnit opakované naslouchání cizího jazyka 

 preferovat ústní projev 

 pro první čtení využít texty s velkým písmem 

 používat speciální počítačové programy se zvukem 
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Matematika:  

 upozornit na změnu algoritmu 

 kontrolovat pochopení a porozumění 

 respektovat individuální tempo 

Naukové předměty: 

 zohlednění speciálně vzdělávacích potřeb vyplývajících ze zdravotního postižení 

 nehodnotit chyby vzniklé nedokonalým přečtením nebo pochopením textu 

 hodnotit pouze obsahovou stránku nikoli stylistické, gramatické, specifické 

chyby 

Hodnocení žáka se specifickými vzdělávacími potřebami: 

 postupovat individuálně podle druhu a rozsahu zdravotního postižení, přihlížet 

k povaze postižení žáka 

 využít další možnosti hodnocení: např. zaznamenáním počtu chyb, hodnotit 

pouze obsahovou správnost písemného projevu, pouze to co žák stihne 

vypracovat 

Individuálně vzdělávací plán 

Organizace výuky, speciálně pedagogické a psychologické péče: 

Vzhledem k zrakovému postižení bude žák sedět v řadě u okna (lepší osvětlení a lepší 

orientace ve třídě) u speciální polohovatelné lavice s výškově nastavitelnou židlí. 

Úprava učebních osnov, náplň specifické práce: 

Český jazyk 

Speciální péče je nutná při psaní. Delší fáze nácviku a procvičování na tabuli i mazací 

tabulce. Umožnit psát výrazným materiálem – tlustý fix, barevné tužky. Zvýraznit řádky 

v sešitě. Stále používat kladnou motivaci – pochvala, povzbuzení. V hodnocení výkonu 
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při psaní nutná tolerance v dodržování řádků i složitějších tvarů písma. Pro čtení 

používat čtecí lupu, tmavé jednobarevné záložky pro označení řádků. Kopírovaní 

pracovních listů do většího typu tučného písma. Používání notebooku a  výukového 

programu. 

Tělesná výchova 

Nutný zvýšený dohled při tělesné výchově, zvlášť při závodivých činnostech a 

pohybových a závodivých hrách. Dále zvýšený dozor při činnostech vyžadujících 

orientaci v prostoru. 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáka: 

Komunikace s rodiči dle potřeby – na vyzvání třídní učitelky. 

Pomůcky, vybavení, učebnice: 

 polohovatelná lavice, výškově nastavitelná židle 

 nalepovací hmota nebo protiskluzová podložka 

 čtecí lupa 

 tlusté fixy, měkké pastelky se silnější stopou, křídy, progresa, voskovky, 

zvýrazňovače, mazací tabulka 

 sešity, papíry se zvýrazněnými linkami 

 tmavé jednobarevné záložky 

 žaluzie nebo závěsy do oken 

 notebook (výukové programy) 

 kopírka (pro zvětšování textů dle aktuální potřeby žáka) 
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 pomůcky pro rozvíjení hmatu (modelína, modurit, keramická hlína, stavebnice 

z různých materiálů) 

Hodnocení IP za 1. pololetí školního roku 

Během tohoto pololetí se začaly projevovat specifické chyby, připomínající SPU. Po 

doporučení třídní učitelky a souhlasu rodičů byl Dan vyšetřen a SPU byla potvrzena. 

Z toho vyplývali tyto úlevy v českém jazyce – Dan psal diktáty pouze s názorem, 

veškeré písemné práce byly časově neomezené, písemné práce kontroloval 

individuálně s asistentem pedagoga nebo učitelem. Je nutné dále pokračovat v domácí 

přípravě na vyučování, zaměřit se na procvičování psacího písma a trénování 

probíraných gramatických jevů. Dítě bude i nadále docházet na reedukaci ke 

speciálnímu pedagogovi.  

Dan stále používá sklopnou lavici, tlusté fixy, zvýrazněné řádky, mazací tabulku, tmavé 

záložky na čtení, čtecí lupu. Při tělesné výchově má zvýšený dohled. Při rozcvičce a při 

předvádění nové činnosti stojí vždy v blízkosti asistenta. Pro zdůraznění nebezpečí, 

nebo pro zvýraznění nějaké části prostoru nebo terénu používáme barevné kužely – 

odraziště, doskočiště, start, cíl. Hodnocení písma toleruji. Nejdůležitější pro Dana je 

kladné hodnocení.  

Zpráva z návštěvy speciálně pedagogického centra žáka ve škole 

Dnes jsem navštívila Dana ve škole 2. a 3. vyučovací hodinu, kdy probíhala matematika 

a český jazyk. S paní učitelkou jsme konzultovaly, jak se Danovi daří zvládat nároky 

školy. V současné době má Dan nové, silnější brýle a dle zprávy lékaře vidí na 20%. Ve 

třídě má kamarády, je šikovný a aktivní při činnostech, respektuje autoritu. Sklopnou 

lavici využívá při jazykových předmětech, kdy pracuje s textem. Každé úterý se účastní 

individuální výuky, která je většinou zaměřená na odstranění vývojových poruch učení 

a dále podle potřeby (např. angličtina, zrakové rozlišování apod.). Dan velmi dobře čte, 

problém má s matematikou. V diktátu slova Dan raději píše tiskacím písmem, pouze na 
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pokyn paní učitelky píše psací písmena. Kromě prvního slova napsal vše správně, 

zapomněl napsat jeden háček.  

Doporučení pro práci s dítětem: 

 rozvíjení zrakové orientace v prostoru (monokulus – zúžení zorného pole) 

 individuální výuka – pro Dana nezbytná součást vyučovacího procesu (již 

probíhá s třídní učitelkou a asistentem pedagoga) 

 nezbytná domácí příprava 

 pozor na zvýšenou unavitelnost dítěte 

 matematika – zvýraznit kvalitu před kvantitou 

 podpora v aktivitách, ve kterých se Danovi daří (např. sport, čtení apod.) 

Doporučení pro domácí přípravu: 

 opakování jednotlivých psacích písmen 

 doplňování textu – psací písmena 

 přepis textu – psacími písmeny 

 procvičování matematických operací 

 procvičování přechod přes desítku 

 nácvik řešení slovních úloh 

Závěr 

Dan se v ničem neodlišuje od svých spolužáků. Je veselý a spontánní. I když má velký 

zrakový hendikep, snaží se být ve všem stejný jako jeho vrstevníci. Spolužáci ho mají 

rádi pro jeho nekonfliktní povahu a smysl pro spravedlnost. Rodiče ho vedou 
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k samostatnosti. Snaží se, všechno zvládnou sám a možná právě proto odmítá pomoc 

od asistenta pedagoga. Podle jeho slov on sám vidí svou budoucnost velmi pozitivně. 

Až vyroste, chce být lékařem, který najde lék na nemocné oči. Mně nezbývá než mu 

držet palce. 

5.2 Sam  

V této kazuistice se věnuji jedenáctiletému chlapci Samovi s diagnózou dětský autismus 

a lehkou mentální retardací. Sam navštěvuje čtvrtou třídu základní školu v Kutné Hoře. 

Ve škole se mu líbí a chodí sem rád. Své spolužáky zná jmény a rád s nimi navazuje 

kontakt. Na dotaz zda je rád, že má svojí paní asistentku, souhlasně přikyvuje a říká mi 

její jméno. Kdyby se ve škole dostal do potíží, řekne to své paní asistence. 

Sam je chlapec vyššího vzrůstu a zavalitější postavy. Neudržuje oční kontakt a svou 

nervozitu projevuje hlasitým smíchem. Pracuje s pomocí asistenta pedagoga, 

strukturovanou metodou. V kolektivu dětí je oblíben a všichni se mu snaží pomáhat.  

Diagnóza 

Dětský autismus, hyperkinetická porucha chování, nerovnoměrný vývoj schopností, 

snížená adaptabilita a frustrační tolerance, lehká mentální retardace.  

Zrakové a sluchové vnímání 

Chlapec neudržuje oční kontakt. Velmi dobře čte, často však bez porozumění. Lépe se 

orientuje v krátkém textu s obrázkovou podporou. Slyší dobře. 

Motorika 

Jemná i hrubá motorika odpovídá současnému věku dítěte. Přetrvávají stereotypní 

projevy – kývání. Je méně obratný, ale do aktivit se zapojuje s velkou chutí a velmi rád.  

Sebeobsluha 
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Sam je schopen předem připravené oblečení obléknout si sám. Ne vždy se mu to zdaří 

správně. Je nutné upozornit ho, že má oblečení naruby nebo přední část na zádech. 

Sám si tuto skutečnost neuvědomuje. Plete se i při obouvání a neustále se potřebuje 

utvrdit ve správnosti svého počínání. Knoflíky nezapíná a ani zip nedokáže použít. 

Oblečení mu připravuje otec, sám to nedokáže. Udržuje základní hygienické návyky, že 

se mu chce na toaletu, sám naznačí.  Stravuje se bez cizí pomoci, ale nedokáže si jídlo 

připravit. V tomto ohledu je zcela závislý na pomoc druhého. Do školy ho vodí otec 

popřípadě děda a po vyučování ho i vyzvedávají. Potřebuje dodržovat denní režim jinak 

je zmatený a nervózní.  

Charakteristika chlapce 

Samuel je chlapec měřící 140 cm a vážící 70 kg. Má kaštanové vlasy krátce střižené, 

hnědé oči a neudržuje oční kontakt. Je zavalité postavy a působící neohrabaným 

dojmem. Své spolužáky zná jménem, ale jejich společnost nevyhledává. Na dotazy 

odpovídá opakováním otázky. Časté projevy echolálie. Velmi rád počítá a píše. 

Oblíbenou činností jsou i dětské výukové počítačové programy. Většinu z nich zná 

nazpaměť. Pracuje metodou strukturovaného učení za pomoci vizualizace. Pracuje za 

pomoci asistenta pedagoga. Po splnění úkolu vždy vyžaduje jedničku s hvězdičkou.  

Osobní anamnéza 

Chlapec narozen z prvé gravidity. Porod v termínu, ve 40. týdnu, spontánně hlavičkou, 

nekříšen. Porodní váha 3,750 kg a délkou 49 cm. Těhotenství bylo neplánované. 

V prvních třech měsících těhotenství časté a silné nevolnosti. Matka během celého 

těhotenství kouřila, alkohol prý nekonzumovala. Chlapec byl plně kojen první tři 

měsíce, pak přechází na umělou výživu. Od počátku byl neklidný a často bez příčiny 

plakal.  

V 7. měsíci se začíná přetáčet, odmítá sedět. Chodit začal až v 18. měsících. Řečový 

vývoj v normě. První slova začíná opakovat v roce a půl. Slovní zásoba je dostatečná. 

Slova na vyzvání opakuje, pojmenuje obrázky. Spontánně však nekomunikuje. Vada 
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řeči, špatná výslovnost r, ř. Na logopedii nedochází. Prodělal běžné dětské nemoci a na 

očkování nereagoval nepřiměřeně. Samuel nenavštěvoval mateřskou školku, protože 

matka po mateřské dovolené nenašla práci a tak byla se synem doma. První podezření 

na diagnózu autismus odhalil dětský pediatr ve třech letech a odeslal Sama na 

specializované pracoviště v Praze v Motole. 

Do první třídy nastoupil do základní školy po jednoletém odkladu. První a druhou třídu 

absolvoval za pomoci osobního asistenta. Nyní je v třetím ročníku základní školy 

v Kutné Hoře. Školu Sam změnil, když ho otec získal do výhradní péče po rozvodu. Sam 

změnu zvládl poměrně dobře a po prvotních potížích se s třídou dobře sžil.  

Je v péči SPC Kolín, FN Motol Praha,CALA MEDIKA Praha. 

Rodinná anamnéza 

Sam žije pouze s otcem. Matka si našla jiného partnera a ten se s postižením jejího 

syna nevyrovnal. Proto ho po vzájemné dohodě obou rodičů soud svěřil do výhradní 

péče otce.  Bydlí v panelovém domě, v bytě 2 + 1. S péčí o domácnost a Sama pomáhají 

rodiče otce. Otec pracuje jako skladník. S matkou se Sam v současné době nestýká. 

Podle slov otce o něj nejeví zájem.  

Školská anamnéza 

Ve školním roce 2011/2012 bylo požádáno o odklad školní docházky. V roce 2012/2013 

Sam zahájil docházku na základní škole Uhlířské Janovice. Ve školním roce 2015/2016 

přechází na základní školu Žižkov v Kutné Hoře z důvodu přestěhování se k otci. Změnu 

zvládl velmi dobře.  

Vyšetření SPC 

Vyšetření proběhlo na žádost otce. Důvodem byla změna školy. Školu Samuel změnil, 

protože byl soudem svěřen do výhradní péče otce, ke kterému se o prázdninách 

přestěhoval. 
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Psychologické vyšetření:  

Na první pohled je patrná spokojenost pedagogických pracovníků i Samuela. Mezi 

Samuelem a asistentkou je opravdu velmi dobrý vztah, vnímání odlišností a potřeb 

chlapce ze strany pedagogů. Třídní učitelkou je konstatováno zlepšení, daří se 

vzájemná spolupráce. Jsou podporovány situace, kdy se Samuel zapojí do skupinové 

činnosti (úvod dne, kalendář – určení co je za den, vyhodnocení počasí, kdo je ve třídě). 

Na krátkou dobu příjme frontální výuku. Jinak převážně pracuje s asistentem pedagoga 

individuálně. Docházka do školy je pravidelná.  

Český jazyk – hra se slovy, diktát dvouslabičných slov, pokud je rychlejší než skupina 

asistent pedagoga mu slova přidá. Samuel si předříkává, rozkládá slova na jednotlivé 

hlásky a písmena. Čte s porozuměním. Přiřazuje slova k obrázkům. Shluk hlásek zvládá 

s chybami, je třeba usměrňování, individuální pomoc. Nacvičováno je držení hlásky, 

vázání hlásek. Z konzultace – Sam nemá rád skupinové čtení (zřejmě mu vadí shluk 

hlasů), k tomu je přihlíženo, dostává jiný úkol. 

Psaní – opis zvládá bez problémů, samostatně, je nacvičován, je zvládán s dohledem, 

mírnou podporou. Sam velmi rád píše, to je využíváno jako motivace, zadání opisu je 

odměnou. Přiměřeně je psaní používáno při prostojích a přestávkách. 

Matematika – Samuel počítá s tabulkou, přijal nabízený systém, orientuje se v ní, je 

schopen pomůcku využít v samostatné práci. Orientuje se v početních operacích 

(sčítání, odčítání, násobení, dělení). 

Sociální vývoj - v interakci chlapce jsou odlišné projevy, pozitivní je, že Sam zvládá 

pobyt ve skupině, příjme kontakt ze strany dětí. Samuel je málo aktivní, situace, kdy o 

skupinu projeví spontánně zájem, jsou podporovány. Pokud se chlapci úkol daří, dá 

najevo spokojenost. Neklid dává najevo nadměrným kýváním, podrážděným smíchem. 

Komunikace – ve verbálním projevu jsou patrné echolálie, četnost je vázaná na klid – 

neklid, pohodu – rozladěnost, apod. Odpověď na otázku je jednoslovná, v kontextu. 

Hovoří velmi tiše skoro neslyšně. V osvojených tématech se orientuje, rozhovor je 
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jednoduchý, je nacvičováno vyhodnocení, co je a není správné, slovním vyjádřením 

(ano – ne) 

Motorika – přetrvávající stereotypní projevy – kývání. Je méně obratný, do aktivit v 

rámci tělesné výchovy se zapojuje. 

Individuálně vzdělávací plán 

Zařazení:  

 Integrován do třetí třídy ZŠ s pedagogickým asistentem. 

 Integrován do třídy žáků bez PAS. 

 Žák je zděláván podle programu RVP Pastelka. Část výuky probíhá frontálně 

s ostatními žáky a část individuálně, metoda strukturovaného učení,  pomocí 

asistenta pedagoga. Během dne žák dle potřeby využívá klidovou zónu. 

Motivace: 

 Sociální odměna – pochvala 

 Činnostní odměna – hra s barevnými víčky, puzzle, zážitková kniha 

Úvod: 

Jedná se o dítě s dětským autismem. Hyperkinetická porucha chování, opožděný vývoj 

řeči, snížená adaptibilita, frustrační tolerance. Rozumové schopnosti jsou v pásmu 

lehké mentální retardace s nerovnoměrným vývojem, který je dám základní diagnózou. 

Slovní zásoba je dostatečně velká, není schopen ji komunikačně využít. Porušena 

symbolická hra, chápání sociálních situací.  

Důležité zásady pro práci ve všech předmětech: 

 Vhodná úprava prostředí (používání denního režimu na úrovni piktogramů, 

vytvoření pracovního místa pro výkon samostatné a individuální práce 

s asistentkou). 
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 Nácvik samostatné práce a pracovního chování (metodou strukturovaného 

učení). Nechat ho vždy vlastním tempem práci dokončit. Nedokončení práce 

nebo odložení práce může vyvolat problémové chování. 

 Vzhledem k diagnóze dětský autismus je třeba pracovat v kratších blocích, 

častěji střídat práci a odpočinek. 

 V rámci všech předmětů nacvičovat komunikační dovednosti. Zohlednit i 

úroveň porozumění řeči – hovořit na něj jednoduše formulovanými větami. 

Nezahlcovat ho verbálními pokyny. Při nepřiměřené reakci na zadané pokyny 

vždy zkontrolovat, zda rozuměl. 

 Rozvíjet sociální schopnosti dítěte (u dětí s autismem se nelze opřít o sociální 

instinkt, empatii, intuici, ale o intelekt). Při vyučování vytvářet různé situace, 

příklady – nepočítat s tím, že bude získané informace schopno generalizovat na 

obdobné situace. 

 Pracovat s motivací, která je odlišná od ostatních lidí. Děti s autismem 

nechápou význam sociálních norem (známka, pochvala) – musí se to naučit. 

Proto paralelně s takovou odměnou je třeba volit např. odměnu činností, která 

ho bude motivovat. 

 Úměrně rozdělovat pracovní aktivity na samostatnou a individuální práci. 

V samostatné práci by měl plnit úkoly, které bezpečně zvládne. Přiměřeně ho 

zapojovat do frontálního vyučování a s odhadem jeho možností to zvládnout 

(musí vždy rozumět, o čem se mluví, jednotlivým pokynům, které jsou 

zadávány). Pokud je vyvolán, je třeba počítat s delší latencí při verbální 

odpovědi, nebo je mu třeba pomoci. 

 Logopedická péče – spolupráce otce s logopedickou poradnou. 
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Individuální plán pro jednotlivé předměty: 

Čtení a jazyková výchova 

Současný stav: 

 hyperlexie – čte celé věty, přečte různé typy písma, často bez porozumění 

čteného textu 

Plán: 

 skládání slov a jednotlivých vět k obrázkům, jejich čtení, při čtení dbát na 

správnou výslovnost – rozvoj porozumění 

 rozlišovat věty, slova, slabiky, hlásky 

 nácvik sdělování jednoduchých zpráv z reálného života (co dělal o víkendu, 

odpoledne doma, apod.), dbát na to, aby o sobě mluvil v první osobě 

jednotného čísla („já“) 

 nácvik přiměřeného pozdravu dospělé osoby, spolužáků 

 nácvik požádání o něco (věc, pomoc), poděkování 

 nácvik jednoduché básně, říkanky 

 čtení krátkého reálného textu, jeho reprodukce vedena otázkami. Rozšiřování 

slovní zásoby – popis obrázků s návodnými otázkami, řazení obrázků 

jednoduchého děje, krátkými větami sdělit obsah 

Pomůcky: 

 slabikář pro 4. ročník ZŠ včetně tabulek 

 obrázky k popisu, obrázkové karty s libovolnou situací, postupem k řazení 

do posloupnosti, jednotlivé obrázky k tvoření vět, písmena, slabiky  

 desky k řazení písmen, skládání slabik a slov dle verbálního pokynu 
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 pracovní listy 

Psaní  

Současný stav: 

 úchop tužky není zcela správný, otlak tužky je nepřiměřeně silný 

 podle vzoru pečlivě přepisuje slova i věty z tiskacího do psacího písma. Při 

diktátu zvládá jen jednoduchá slova. U delších nedokáže určit správné 

pořadí písmen ve větě 

Plán: 

 fixace správného držení psacího náčiní 

 provádět uvolňovací cviky 

 grafomotorické cviky s vizuálním znázorněním odkud kam cvik provádět, 

využívat pro obtahování napsaného cviku 

 psaní jednotlivých písmen, slabik, vět. Opis písmen, slabik, vět a přepis 

z tiskací podoby 

Pomůcky: 

 grafomotorická cvičení 

 trojhranný systém 

Matematika 

Současný stav: 

 je schopen přečíst jakékoliv číslo 

 je schopen spočítat reálné předměty a předměty na obrázku  

 geometrický tvar přiřadí ke správnému obrázku a správně jej pojmenuje  
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 rozlišuje malý – velký 

 sčítá a odčítá do 100 s vizuální pomocí počítadla 

 s obtížemi provádí rozklady čísel 

Plán: 

 upevňovat kategorie „na, v, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu, 

první, poslední, všechno, nic, stejný, krátký, dlouhý, malý, velký…“ 

 upevňovat rozlišování geometrických tvarů, jejich nakreslení 

 upevňování číselné představy do 100 

 upevňování číselné řady do 100 

 psaní číslic do 100 

 provádět rozklady, sčítání a odčítání do 100 

 nacvičovat slovní úlohy 

 nácvik malé násobilky 

Pomůcky: 

 pracovní sešit společný se třídou 

 speciální pracovní listy 

 pomůcky na názor: víčka, kartičky, počítadlo, číselnou osu 

 obrázky na procvičování orientace v prostoru 

Přírodověda 

Současný stav: 

 pojmenuje základní domácí zvířata a některá ze zoo s vizuální podporou 
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 pojmenuje a ukáže základní části lidského těla 

 pojmenuje a rozliší základní druhy ovoce a zeleniny 

Plán: 

 příroda živá a neživá 

 roční období 

 ochrana přírody 

Pomůcky: 

 pracovní sešit 

 v hodinách prvouky využívat obrázky a kartičky k třídění, skládání, vybírání a 

lepení do sešitu 

 pracovní listy 

Vlastivěda 

 režim dne ve škole, orientace ve škole, správné chování ve škole, třídě 

 zásady bezpečného chování na ulici 

 rodina, příbuzenské vztahy, zařizování bytu, adresa bydliště 

 čas, den, měsíc, rok 

 základy orientace 

 domov a jeho okolí 

Pomůcky: 

 pracovní sešit 
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 v hodinách vlastivědy využívat obrázky a kartičky k třídění, skládání, vybírání a 

lepení do sešitu 

 pracovní listy 

Hudební výchova 

 zpívání jednoduchých písniček, rytmizace, dechová cvičení – nácvik zpěvu 

písniček 

 poslech hudby 

 rozlišování různých zvuků 

 rytmizace říkadel 

 hra na tělo, jednoduché Orffovy nástroje 

 pohybové hry s říkadly, písněmi 

 pohyb podle jednoduchých rytmických doprovodů v různém tempu, střídání 

tempa 

Výtvarná výchova 

Současná úroveň: 

 málo rozvinutá schopnost fantazie a symbolického myšlení 

Plán: 

 nácvik organizace při práci, hygiena při práci, postup při práci s barvami, úklid 

pracoviště 

 nácvik jednoduché kresby podle vzoru 

 vybarvování pastelkami 

Pracovní vyučování 
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Současný stav: 

 umí vytrhávat papír, stříhat nůžkami 

 skládá puzzle 

 pracuje s modelovací hmotou 

 staví ze stavebnice 

Plán: 

 vytváření návyků organizace a plánování práce, úklid pracoviště po práci  

 nácvik stříhání, lepení 

 práce s modelovací hmotou – hnětení, mačkání, vytahování, trhání apod. 

 modelování kuličky, válečku, šišky, placky 

Tělesná výchova 

Současný stav: 

 běhá  

 hází míčem 

Plán: 

 nácvik přiměřené reakce na pokyny a signály vyučujícího 

 nácvik napodobovacích cviků 

 zapojovat do pohybových her s ostatními spolužáky 

Závěr: 

Tento plán byl sestaven na základě psychologického a pedagogického vyšetření v PPP 

v závislosti na úrovni rozumových schopností. IVP bylo pro jednotlivé předměty 
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upraveno tak, že by dítě mělo zvládnout základní učivo osnov třetího ročníku základní 

školy. V plánu se jen obtížně zohledňuje úroveň adaptace na nové prostředí, nové 

pedagogy i spolužáky. Taktéž i pracovní tempo nelze přesně odhadnout.  

Celý plán bude vyhodnocen v pololetí a na základě jeho vyhodnocení bude plán na II. 

pololetí doplněn nebo upraven. 

Slovní hodnocení na konci školního roku 

Sam pracuje podle IVP pro žáky s diagnózou dětský autismus dle RVP ZV – LMP za 

pomoci asistenta pedagoga. Na nové prostředí se adaptoval dobře. Pracuje 

samostatně, ostatní spolužáci ho neruší. S pomocí asistentky velmi dobře překonává 

překážky. Je mezi dětmi rád a v rámci svých schopností s nimi komunikuje. Snažíme se i 

o společnou činnost – začleňování do kolektivu. V matematice používá názor – (číselná 

osa do 1000, tabulka pro násobení, kalkulačka), na které se velmi dobře a samostatně 

orientuje. Chápe sčítání, odčítání, násobení dělení. Umí všechny písmena, občas 

zaměňuje tvary, při upozornění se opraví. Čte spíše mechanicky, s porozuměním jen 

krátké věty, v souvětí se ztrácí. Potíže mu dělají delší slova se shlukem souhlásek. 

Odpovídá jednoslovně, ale reaguje přiměřeně na otázky. Jeho odpovědi již nejsou 

automatickou echolálií. Sam má výbornou školní docházku. Plán učiva plní dle svých 

možností a schopností skvěle. Je nadšený a spokojený. 

Zpráva z návštěvy speciálně pedagogického centra žáka ve škole 

Výuková hodina je kombinací přiměřené frontální výuky a individuální práce. Samuel 

zaměřuje pozornost na zadané úkoly. Dle potřeby je usměrňován. Je využívána 

vizualizace. Asistent pedagoga připravuje pro Sama úkoly, pracovní listy v deskách – 

jsou velmi kvalitně zpracované. Je funkčně využíván proces strukturované vizualizace 

programu. Samuel přijímá informaci o změně, oznámení, vizualizací v režimu dne, 

asistentka a třídní učitelka vzájemně spolupracují. Je upřednostněn klidný přístup, 

jednoznačné zadávání požadavků, zprostředkování a ověřování porozumění, 

předcházení problémovému chování. Bez asistenta je chlapec nejistý, v době kdy nemá 
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nabídku úkolů nebo činností, je neklidný. Proto je asistentem pedagoga jeho volný čas 

(přestávky) motivován, dle potřeby je pružně nabízena další aktivita (omalovánky, 

mandaly, stavebnice, zážitková kniha k prohlížení). Samuel potřebuje ujištění o 

správnosti, je mu přiměřeně poskytováno.  

Závěr 

Sam je veselý a šikovný chlapec. Snaží se i přes svůj hendikep zapojit do kolektivu 

vrstevníků. Zná všechny spolužáky jménem a pozitivně na ně reaguje. Ve výuce pracuje 

s asistentem pedagoga, který je pro něj velkou oporou. První část vyučovací hodiny 

pracuje frontálně s ostatními dětmi. Zbytek hodiny pracuje metodou strukturovaného 

učení. Asistentka velmi citlivě reaguje na jeho potřeby. Připravuje mu kvalitní učební 

materiál, pracovní listy a potřebné pomůcky aby dobře zvládl požadavky základního 

vzdělávání. Samík má milující rodinu, od které bude potřebovat pomoc i v budoucnu. 

5.3 Klára  

V této kazuistice se budu zabývat případem patnáctileté dívky Kláry s kombinovaným 

postižením tělesným a mentálním. Klára navštěvuje základní školu speciální a 

praktickou v Kutné Hoře a chodí do rehabilitační třídy. Do školy chodí ráda a těší se na 

své kamarády. To, že jí při učení pomáhá asistent pedagoga, ji nevadí. Zlobí se, když se 

jí nevěnuje a pracuje s jinými žáky. Za kým by šla, kdyby měla nějaký problém, neví.  

Na první pohled se dívka neliší od svých vrstevníků, až na to, že je na invalidním vozíku. 

Jinak to je hezké, upravené a usměvavé děvče. Vzhledem k svému postižení Klára 

rychle mění své nálady. Po prvotním nadšení a chuti do práce střídá v pravidelných 

intervalech neochotu jakýkoliv úkol dokončit. Pracuje pouze pod přímým dohledem 

asistenta pedagoga. Když se učitel věnuje ostatním, ruší kolektiv hlasitými výkřiky, 

neustálým napomínáním ostatních a opakováním všeho co řekl učitel. Občas se ztrácí 

v realitě i čase. 
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Diagnóza 

Kombinované tělesné postižení a mentální postižení. DMO – forma quadruspastická 

středního stupně, horší dolní končetiny, levostranná lateralizace, poporodní 

hydrocefalus, snížený intelekt a mírná vada řeči – středně těžká mentální retardace. 

Zrakové a sluchové vnímání 

Dívka nenosí brýle. Neudrží pozornost a neorientuje se v textu napsaném na tabuli ani 

v učebnici. Slyší dobře. 

Motorika 

Jemná a hrubá motorika neodpovídá současnému věku dítěte. Má vadné držení tužky, 

a proto se při psaní textu velmi rychle unaví. Navlékání korálků a malých předmětů jí 

dělá velké potíže, přesto tuhle činnost dělá velmi ráda a s chutí.  

Sebeobsluha 

Klárka je vcelku samostatná při oblékání. Není schopna si sama určit, co si oblékne. 

Předem připravené svršky si pak obléká ve správném pořadí. Nedokáže zapnout zip, 

knoflíky, zavázat tkaničky. Vždy o pomoc volá otce, i když není přítomen. Potřebu udrží 

a vykonává sama. Nikdy si ale neřekne, že se jí chce, je naučená na určitý časový režim, 

který je nutno dodržovat. Samostatně si čistí zuby a myje ruce nebo obličej. Při koupání 

a mytí hlavy pomáhají rodiče. Jí sama ale nedokáže si připravit ani malou svačinu. 

V tomto plně spoléhá na pomoc matky. Z důvodu, že je upoutaná na vozík a vzhledem 

k velké vzdálenosti mezi domovem a školou je denně doprovázená do školy otcem, 

který jí rovněž ze školy vyzvedává. Nezná hodnotu peněz a není schopna spočítat, kolik 

ji vrátí i při velmi drobném nákupu. Dokáže určit, kde by různé věci koupila (chleba – 

potraviny, sešit – papírnictví, atd.). Nedokáže se podepsat. 

Charakteristika dívky 

Klára je děvče měřící 156 cm a vážící 48 kg. Milá, usměvavá tmavovláska. Vlasy má 

upravené, dlouhé na ramena. Postava velmi štíhlá s protáhlým obličejem. Ráda 
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pozoruje své okolí, pozná známé lidi. Je ráda středem pozornosti, aktivně se zapojuje 

do dění ve své třídě.  Své spolužáky dokáže oslovit jménem. Aktivně vyhledává kontakt 

s okolím, je kamarádská. V čase se orientuje jen do té míry, že určí, že je dopoledne, 

kdy je ve škole a odpoledne kdy je se svou rodinou. Bližší určení hodin není schopná. 

Dokáže určit jaký je den. Ráda si vybírá hračky a činnost, kterou bude vykonávat. Občas 

je nerada usměrňována ve svých aktivitách. Pak se stává umíněná a paličatá. Svůj 

projev nelibosti provází vulgarismy a nadávkami. Pokud jí není vyhověno, projevuje se 

pláčem, vztekem a křikem. Snaží se být aktivní a při stálém dohledu asistenta pedagoga 

započatý úkol dokončí. Z dokončené práce má upřímnou radost a hlasitě se dožaduje 

ocenění její práce jedničkou do žákovské knížky.  

Osobní anamnéza 

Dítě narozené z druhého rizikového těhotenství. V průběhu těhotenství málo plodové 

vody. Matka si stěžovala na časté bolesti břicha v oblasti žlučníku, vyšetření však byla 

negativní. Těhotenství ukončeno předčasným poroden spontánní cestou ve 29. týdnu. 

Nedonošenost, intrakraniální krvácení, posthemoragický hydrocefalus, neprospívala, 

GER II. stupně později diagnostikováno DMO – quadruspastická forma. Opakovaně 

bronchitis, gastroenteritis, pharyngitis. Opakovaně hospitalizována na neurologii. 

Opakující se febrilní křeče od dvou let prvotně vyvolané očkováním proti chřipce. 

Hlavičku začíná zvedat v 12. měsíci. Překulovat ze zad na bříško začíná ve 22. měsíci. 

Plazení začíná ve dvou letech. Lezení po čtyřech zvládá ve dvou letech a pěti měsících. 

V současnosti chůze ve vzpřímeném kleče, sedí sama, postaví se, ale stoj je 

deformovaný. Mluví srozumitelně ve větách. Občas se neorientuje v reálném čase 

(otce považuje za partnera a o bratru mluví jako o svém synovi). Dodržuje základní 

pravidla hygienických návyků.  

Jezdí na pravidelné rehabilitační pobyty do Jánských Lázních nebo Košumberku. 

Rehabilituje dle Bobath metody, vertikalizace u žebřin a stabilizace pletence 

pánevního. 
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Rodinná anamnéza 

Plně funkční rodina, otec pracuje jako vrátný, matka je jeřábnice. Rodiče pracují 

naproti směny a tím dosáhli optimálního rozdělení celodenní péče. Žijí v bytě 2 + 1 

v panelovém domě, ve čtvrtém patře s výtahem. V rodině je starší bratr, který 

v současnosti studuje střední školu. Během týdne bydlí na internátě a domů se vrací na 

víkendy a prázdniny.  

Školská anamnéza 

V roce 2003 zahájena logopedická péče v SPC pro vadu řeči. V roce 2004 začíná 

navštěvovat běžnou mateřskou školu v místě bydliště. Po půl roce na žádost rodičů 

přeřazena do základní školy speciální a praktické do přípravné třídy. 2005/2006 odklad 

povinné školní docházky. 2006 / 2007 požádáno o druhý odklad školní docházky. 

2007/2008 nastupuje do první třídy základní školy speciální a praktické v místě 

bydliště, vzdělávání dle Vzdělávacího programu pomocné školy. 2009/2010 opakuje 

druhý ročník pro nezvládnutí učiva. 2012/2013 zahájeno vzdělávání dle Rehabilitačního 

vzdělávacího programu. 

Vyšetření SPC 

Důvodem vyšetření bylo určení vhodného typu vzdělávání po odkladu školní docházky. 

Žádost o vyšetření podala matka a bylo provedeno v roce 2005 před nástupem do 

první třídy. 

Psychologické vyšetření:  

Dívka se pohybuje pomocí vozíku, popřípadě leze po čtyřech. Pozvolna se rozšiřuje 

zájem o okolní svět, kontakt a aktivitu.  

Vyšetření proběhlo v domácím prostředí. Klára navazuje kontakt nebojácně, zvědavě. 

Ihned je ochotna si společně hrát. Řízená činnost a spolupráce je problematická v tom 

smyslu, že doposud rozumí pouze běžným požadavkům spojených s chodem 

každodenního života. Pokynům a praktickým ukázkám při plnění úkolů v rámci škály 
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Stanford – Binetovy nerozumí. Materiál používá svým způsobem. V chování se objevuje 

stereotypie. Dívka si vystačí s činností – navlékání dřevěných korálků na šňůrku, kterou 

provádí vytrvale s neochotou hru opustit. 

Pro posouzení úrovně psychomotorického a sociálního vývoje je použita vývojová škála 

pro děti s těžším mentálním postižením. Dle této škály lze konstatovat: 

Grafomotorika – dívka drží tužku v pravé ruce, celkem účelně a správně. Kresba jsoou 

prozatím čmáranice, bez vloženého obsahu, pokryje celou plochu papíru. Předvedené 

čáry nenapodobí. 

Jemná motorika – předměty uchopí, ukáže na ně, dotkne se, osahává, manipuluje 

s nimi. Uchopí předměty do obou rukou současně, přendává je z jedné ruky do druhé. 

Preferuje pravou ruku. Úchop drobných předmětů je cílený, převážně klešťový, 

předměty pouští a odkládá. Začíná kroužit zápěstím, obrací stránky v knížce. Postaví 

věž ze 4 – 5 kostek, otevírá víčko krabice, navléká korále. Z modelíny vytvaruje váleček. 

Stavebnice nejsou v popředí jejího zájmu, vizuomotorická koordinace dosud 

s problémy. 

Hrubá motorika – rozvinuta k samostatné lokomoci, chybí koordinace, rovnováha.  

Poznávací schopnosti – dívka reaguje na svoje jméno, otáčí se za zdrojem zvuku, 

sleduje pohyb a se zaměřením pozoruje předměty a hračky, s nimiž manipuluje, 

napodobuje pozorované činnosti. Tvary do odpovídajících výřezů nevloží. Jednoduché 

puzzle (4 – 6 ti dílné) skládá pouze s pomocí. Na obrázku ukazuje části těla a obličeje. 

Řeč – řeč poměrně dobře vyvinutá a srozumitelná se sklony k dětské patlavosti. Často 

opakuje bez porozumění odposlouchaný text stále dokola. Dochází na logopedii.  

Sebeobsluha – pleny nepoužívá v současné době ani v noci. Při mytí rukou 

spolupracuje, při čištění zubů protestuje. Při oblékání v rámci svých možností 

spolupracuje (zapnutí knoflíků nebo zipu nezvládá). Snaží se jíst sama, jí lžící, pije 

z hrnku. 
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Socializace – je spokojená v přítomnosti druhých osob, včetně dětí. Na jméno reaguje, 

dovede záměrně upoutat pozornost, není agresivní. Verbálně komunikuje. Při 

blokování úsilí projevuje nelibost.  

Závěr a doporučení: 

Dívka s těžkým zdravotním postižením. Kombinované tělesné postižení a mentální 

postižení. DMO – forma quadruspastická středního stupně, horší dolní končetiny, 

levostranná lateralizace, snížený intelekt a mírná vada řeči – středně těžká mentální 

retardace. 

Doporučení pro školu: 

Dívku je nutno zařadit do speciální školy, je schopna pracovat s pomocí asistenta 

pedagoga, neboť učební látku musí mít podávanou nejen speciálně redukovanou a 

rozloženou, ale i speciální metodou. 

Individuálně vzdělávací plán 

Zdůvodnění IVP: Klára dochází do školy pravidelně. K motorice jí pomáhá pohyb na 

vozíku, v prostoru zvládá samostatný pohyb po kolenou. Je společenská a kamarádská. 

Do činnosti ve třídě se zapojuje ráda a aktivně. Při plnění zadaných úkolu je snaživá. Je 

schopná sebeobsluhy s menší dopomocí. Skupinové vyučování ve třídě s menším 

počtem žáků zvládá. Nutná je více individuální péče a kontrola. Komunikační 

dovednosti jsou vytvořeny, využívá jednoduché věty. Potíže jsou v rozvoji 

grafomotoriky, slabý úchop předmětů, využívá především pravé ruky. Je potřeba 

osobní asistence při zvládání hygienických návyků a potřeb. 

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program Pastelka  - pro vzdělávání žáků 

v základní škole speciální verze 2009/2010 

Vyučovací předměty: Žákyně bude pracovat dle IVP ve všech předmětech ŠVP Pastelka 

- Základní cíle: 
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Obecně vzdělávací cíle jsou stanoveny vzdělávacím programem, vzdělávací požadavky 

pro jednotlivá období jsou upraveny v souladu s možnostmi žákyně. Výuka bude 

strukturovaná podle učebního plánu ŠVP Pastelka. Učivo jednotlivých předmětů bude 

rozpracováno do měsíčních tematických plánů.  

- Organizace a průběh výuky: 

Výuka bude prováděna společně s ostatními spolužáky. Ve výuce bude často využíván 

individuální přístup, který bude zajištěn speciálním pedagogem a asistentem 

pedagoga. Jednotlivé činnosti budou dostatečně střídány s odpočinkem v souladu 

s možnostmi žákyně. Vyučování bude organizováno skupinovou i individuální formou. 

- Způsob zadávání a plnění úkolů: 

Úkoly budou zadávány slovně, individuálně. Při jejich plnění bude poskytnuta 

individuální péče s prvky samostatné práce žákyně. 

- Způsob hodnocení: 

Hodnocení bude realizováno měsíčně, za pololetí slovně. Aktuální informace o vzdělání 

a jeho výsledcích budou podávány prostřednictvím informačního sešitu a žákovské 

knížky. 

- Učební kompenzační pomůcky: 

Rehabilitační míče, kuličkový bazén, dřevěné a plastové stavebnice, korálkové 

labyrinty, textilní pomůcky pro rozvoj jemné motoriky, didaktická pexesa a skládačky, 

tabulková abeceda, PC programy (Terasoft, Petit), slabikář pro pomocné školy, 

korekční pomůcky pro psaní – trojhranné pastelky, tužky, učebnice, učební pomůcky, 

vybavení, logopedické texty – pro nižší stupeň PŠ, pracovní listy, názorné tematické 

učební pomůcky, pro relaxaci a odpočinek – molitanové lehátko, podložky, masírovací 

míčky pěnové, ježci, masírovací reflexní podložky pro chodidla, audio technika, počítač. 

- Časové a obsahové rozvrstvení učiva: 
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V průběhu celého školního roku: 

Rozumová výchova: 

- Rozvíjení poznávacích schopností 

- Rozvíjení komunikačních dovedností 

- Řečová výchova 

- Rozvíjení logického myšlení a paměti 

- Rozvíjení grafických schopností 

Smyslová výchova: 

- Rozvíjení zrakového vnímání 

- Rozvíjení sluchového vnímání 

- Rozvíjení hmatového vnímání 

- Prostorová a směrová orientace 

- Rozvíjení čichového a chuťového vnímání 

Pracovní a výtvarná výchova: 

- Sebeobsluha, hygienické návyky, stolování 

- Práce montážní a demontážní 

- Péče o okolní prostředí 

- Práce s různými druhy materiálu 
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Hudební a pohybová výchova: 

- Sluchová, dechová a hlasová cvičení 

- Rytmická cvičení 

- Hudebně pohybová cvičení 

- Poslech hudby 

Rehabilitační tělesná výchova: 

- Rozvíjení hybnosti 

- Rozvíjení jemné motoriky 

- Rehabilitační cvičení 

- Dotyková terapie 

Časové rozvrstvení učiva bude realizováno v měsíčních vzdělávacích plánech. 

Další speciálně pedagogická a psychologická péče: 

Zatím se nerealizuje. 

Spolupráce se zákonnými zástupci: 

Spolupráce bude pravidelná, formou měsíčních hodnocení výsledků práce. 

Spolupracující pracovník poradenského zařízení: 

SPC Kolín 

Slovní hodnocení na konci školního roku 

Klárka je milé a šikovné děvče, je ráda ve společnosti dětí. V rámci svých možností se 

dokáže přizpůsobit kolektivu a účastní se skupinové práce a akcí. Ve výuce 

spolupracuje s asistentem pedagoga. 
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Čtení – zvládá úkoly z tabulek na čtení č. 1. Dvojice stejných prvků, třídění podle 

kategorie. Velké problémy jsou v časové posloupnosti. S pomocí rozezná velké, malé 

písmeno A, I, E, O, U, M, L v tiskací formě. Dává dohromady slabiky. Čte dvojslabičná 

slova, obsahu často neporozumí. S obtížemi rozezná počáteční písmeno u slov. 

Psaní – špatná jemná motorika, procvičování grafomotorických cviků (ovály, klubíčka, 

horní a dolní oblouk, kličky). Píše jednotlivá písmena v tiskací formě A, E, I, O, U, M, L a 

číslice 1, 2, 3, 4. Napodobí svůj podpis (pouze křestního jméno), často v něm chybuje, 

protože zamění pořadí písmen. 

Počty – umí rozlišit hodně – málo, dlouhý – krátký, velký – malý. S pomocí rozezná 

číslice do pěti a sestaví z nich číselnou řadu. Počítá jen s trvalou pomocí do tří. Rozliší 

základní geometrické tvary.  

Pracovní a výtvarná výchova – je méně zručná, při práci vyžaduje vedení. 

Hudební výchova – ráda zpívá. Umí mnoho písniček a básniček. 

Učivu ve smyslové výchově a rozumové výchově rozumí jen částečně. Učivo zvládá jen 

s trvalou pomocí. 

Celkový prospěch – prospěla 

Závěr 

Klárka je hezké a milé děvče. Kontakty s dětmi svého věku ve speciální škole navazuje 

dobře. Horší situace je s dětmi zdravými. Nedokázaly ji mezi sebe přijmout a ze svého 

středu ji vyřadily. Před dospělými se stydí. Na rodinu je velmi fixovaná. Ve škole je 

zařazena do rehabilitační třídy. Malý kolektiv (čtyři děti) jí velmi vyhovuje. Při výuce jí 

pomáhá asistent pedagoga. Klárka je velmi snaživá v jeho přítomnosti, jestliže se jí 

osobně nevěnuje, je zmatená a samostatně nepracuje. Ve speciální škole navštěvuje již 

osmý ročník. Čte pouze písmena – A, E, I, O, U, M, L v tiskací formě. Dá dohromady 

slabiky, celým slovům většinou neporozumí. Píše pouze jednotlivá písmena, slova 

nezvládá. U přepisu vlastního jména písmena libovolně zpřehází a nedokáže zachovat 
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jejich posloupnost. V matematice seřadí číselnou řadu do pěti.  Rozezná geometrické 

tvary. Rozlišuje barvy, domácí zvířata, části lidského těla, dny v týdnu, roční období. 

Ráda a hlasitě zpívá a zná i mnoho básniček a říkadel. Své spolužáky zná jménem a vždy 

se na ně těší. Její rodina jí bude muset být velkou oporou, protože v budoucnu se bez 

jejich pomoci neobejde.  
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Závěr  

Inkluze je v poslední době hodně skloňované téma, které rozděluje jak laickou tak 

odbornou veřejnost. Je to běh na dlouhou trať a to, jestli jsme se vydali správným 

směrem, ukáže až čas. K tomu abychom mohli kvalitně začlenit jedince se zdravotním 

postižením do hlavního proudu, by nám měla také napomoct i funkce asistenta 

pedagoga. Tato profese se stává neodmyslitelnou součástí nové moderní školy. I když 

se v našem školství začala objevovat v devadesátých letech minulého století, stává se i 

dnes, že jsou ředitelé škol, kteří nevědí jak o asistenty žádat. Jak na ně získat peníze. 

Jakou mají mít náplň práce a jaké jsou jeho pravomoci. Na druhou stranu si stále víc 

uvědomují, že asistent pedagoga významnou měrou participuje na vzdělávacím 

procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se neobejdou bez odborné 

pomoci. Pomáhá žákům s hendikepem zapojit se do dění ve třídě. Zprostředkovává 

komunikaci s jedincem a napomáhá mu zvládat samotné učivo. Asistent pedagoga se 

podílí na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu. Připravuje vhodné pomůcky, 

které žákovi usnadní lépe pochopit učivo. Vytváří pracovní listy pro procvičování a 

upevňování již nabitých vědomostí. Má za úkol vytvářet příznivé klima mezi ostatními 

pedagogy, zákonnými zástupci a třídním kolektivem. Asistent pedagoga vykonává 

pedagogickou i výchovnou funkci a z rozhovorů respondentů  mnou vybraných se 

ukazuje, že i mnohdy činnosti nad rámec jejich kompetencí. Všichni se shodují, že 

k výkonu takto náročné profese je zapotřebí, aby asistent dosáhl kvalitního vzdělání a 

to nejlépe v pedagogickém oboru. Měl dobrý vztah k dětem, velkou míru empatie, 

manuální zručnost, kreativitu a byl ochoten celoživotně se vzdělávat. Měl by být 

učitelem, mámou, kamarádem a psychologem v jedné osobě. To, co dnešního 

asistenta pedagoga trápí je, že ne všichni pedagogové ho berou jako rovnocenného 

partnera. Dalším bodem je velká nejistota a obava ze ztráty zaměstnání. Protože 

málokterý asistent pedagoga je zaměstnán na dobu neurčitou. Smlouva bývá vázána ke 

konkrétnímu dítěti. Pakliže dítě z jakéhokoli důvodu změní školu, pozbývá pracovní 
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smlouva asistenta platnost. Poslední zmiňovaným problémem, který dnešní asistenty 

pedagoga trápí, je nízké platové ohodnocení.  

V teoretické části jsem se věnovala objasnění pojmů, které jsou pro práci stěžejní. 

Shrnula jsem pojmy jako je integrace, asistent pedagoga, individuální vzdělávací plán, 

rámcově vzdělávací program. V praktické části bakalářské práce jsem provedla výzkum. 

Hlavním výzkumným cílem bylo sledovat a analyzovat podmínky asistentské profese. 

Použila jsem dvě výzkumné metody. Interview a dotazník. Mluvila jsem s vybranými 

pedagogy, asistenty pedagoga a zákonným zástupcem dítěte. Poznatky z interview 

jsem použila při zpracování kazuistik tří jedinců. Dotazník pak vybraní jedinci vyplnili 

online. 

Asistent pedagoga, podle mého názoru, by měl být na každé škole. Všude, kde bude 

jeho práce potřeba, protože tato funkce má své opodstatnění. Je zřizována hlavně pro 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  A co je podstatnější ve výchovně 

vzdělávacím procesu než pomoc dětem, které to potřebují. 
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Příloha 

Strukturovaný rozhovor určený asistentu pedagoga 

1. Jste muž /žena? 

2. Jaký je váš věk? 

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

4. Jaké vzdělání podle vás by měl asistent pedagoga dosáhnout? 

5. Sebevzděláváte se nějak? 

6. Na jakém typu školy a kterém stupni pracujete? 

7. Doba vaší celkové praxe? 

8. Jak dlouho jste u současného dítěte? 

9. Jaká je vaše náplň práce? 

10. Jak se připravujete na výuku? Vyrábíte si například pomůcky, pracovní listy a 

podobně? 

11. Ohodnoťte spolupráci s vedením školy. 

12. Zhodnoťte spolupráci s třídním učitelem. 

13. Jak hodnotíte práci s žákem? 

14. Jak hodnotíte spolupráci s rodinou/zákonnými zástupci. 

Strukturovaný rozhovor určený pro pedagoga 

1. Jste muž /žena? 

2. Délka vaší pedagogické praxe? 

3. Kolik let pracujete na této škole? 

4. Na kterém stupni pracujete? 

5. Spolupracovala jste již dříve s asistentem pedagoga? 

6. Myslíte, že přítomnost asistenta pedagoga ve vaší třídě je přínosem? 

7. Jak hodnotíte práci asistenta pedagoga ve vaší třídě? 

Strukturovaný rozhovor určený zákonnému zástupci dítěte 

1. Jste rodiče chlapce nebo dívky? 

2. Kolik je vašemu dítěti let? 

3. Do jaké školy chodí? 
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4. Do jaké třídy chodí? 

5. Kolik žáků je ve třídě? 

6. Podle čeho jste si danou školu vybrali? 

7. Asistenta pedagoga jste si vybírali sami nebo vám byl přidělen? 

8. Jste spokojeni s jeho prací? 

9. Máte k jeho práci nějaké výhrady? Jaké? 

10. Chodí vaše dítě do školy rádo? 

11. Jaký má vaše dítě vztah s asistentem pedagoga? 

12. Sedí asistent pedagoga přímo vedle vašeho dítěte? 

Strukturovaný rozhovor určený pro žáka 

1. Jsi chlapec nebo dívka? 

2. Kolik je ti let? 

3. Do které třídy chodíš? 

4. Jak se ti ve škole líbí? 

5. Jsi rád, že ti při práci pomáhá asistent pedagoga? 

6. Když máš ve škole problém, jdeš za asistentem pedagoga, třídním učitelem, 

rodiči? 


