
PŘÍLOHA  A 

Společná ustanovení k získávání odborné kvalifikace 

1) Studiem pedagogiky se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělávacím 

programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a 

uskutečňovaném vysokou školou, nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, nebo organizací zřízenou  ministerstvem za účelem dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

a. pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední 

školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných 

předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové 

školy s právem státní jazykové zkoušky v rozsahu nejméně 120 hodin s obsahovým 

zaměřením na pedagogiku, psychologii a didaktiku, 

b. pro vychovatele a asistenta pedagoga v rozsahu nejméně 80 hodin s obsahovým 

zaměřením na pedagogiku a psychologii, 

c. pro pedagoga volného času v rozsahu nejméně 40 hodin s obsahovým zaměřením na 

pedagogiku a psychologii. 

2) Zkráceným studiem k rozšíření odborné kvalifikace se rozumí vzdělání získané studiem 

ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a uskutečňovaném vysokou školou, nebo zařízením pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, nebo organizací zřízenou ministerstvem za účelem dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, kterým získávají absolventi magisterských 

studijních programů v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů 

všeobecně vzdělávacích předmětů způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost 

na jiném stupni nebo druhu školy. 

Kdo je asistent pedagoga 

Asistent pedagoga je pedagogický pracovník a vykonává přímou pedagogickou činnost.  

Vychází ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů § 2 odst.  



1.září 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 198/2012 Sb. o pedagogických 

pracovnících, kterou se mění zákon č. 563/2004 Sb. Novela se mj. dotýká asistentů pedagoga, 

a to konkrétně úrovně jejich dosaženého vzdělání.  

Současná legislativní úprava rozeznává dvě úrovně asistentů, které se liší i požadavky na 

jejich vzdělání: 

1) asistent pedagoga, který vykonává „přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se 

vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami“ – takový asistent musí mít 

minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a základní pedagogickou kvalifikaci (alespoň 

kurz pro asistenty pedagoga); 

2) asistenta pedagoga, který vykonává „přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných 

výchovných pracích“ – takový asistent nemusí mít maturitu, stačí mu výuční list nebo i jen 

základní vzdělání, i zde je ale podmínkou minimální pedagogická kvalifikace (alespoň 

absolvování kurzu pro asistenty pedagoga). 

Odbornou kvalifikaci získává: 

absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga – Vzdělávací 

program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta 

pedagoga podle §16, odstavec 4, zákona č.561/2004 Sb. 

vyšším odborným vzděláním – příprava pedagogických asistentů nebo sociální pedagogika 

vysokoškolským vzděláním – pedagogika, asistentství 

  



PŘÍLOHA B 

1) Koncepční materiály 

 Národní program rozvoje vzdělání v České republice - Bílá kniha (Praha 2001) 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České 

republiky (Praha 2007) 

 vládní usnesení č. 605 ze dne 16. 6. 2004 - Střednědobá koncepce státní politiky 

vůči občanům se zdravotním postižením 

 vládní usnesení č. 1004 ze dne 17. 8. 2005 - Národní plán podpory a integrace 

občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009, vycházející z cílů a úkolů 

Střednědobé koncepce včetně dodatku č. 710/2007 

2)  Zákony 

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

jiném vzdělávání (školský zákon), věznění pozdějších předpisů, především Zákona 

č. 383/2005 Sb. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

3)  Nařízení vlády 

  Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků 

4)  Vyhlášky 

 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění Vyhlášky č. 43/2006 

Sb. 

 Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, ve znění Vyhlášky č. 454/2006 Sb. 

 Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři, ve 

znění Vyhlášky č. 374/2006 Sb. 



 Vyhláška, č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání; ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech 

 Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních 

 Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 

ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 

Vyhlášky č. 412/2006 Sb. 

5)  Informace MŠMT 

  



PŘÍLOHA 1 

Strukturovaný, hloubkový, kvalitativní rozhovor s asistentem“1“ 

Co se stalo impulsem pro vaši volbu stát se asistentem pedagoga? 

„Věděla jsem, že už nechci učit flétny, které jsem do té doby učila, a když jsem se 

vracela z prázdnin, volala mi tato paní učitelka, protože se známe, jestli bych měla zájem 

nastoupit k ní do třídy jako asistent, protože ten, co ho ve třídě měla, odchází. Řekla jsem si 

proč to nezkusit, hledala jsem novou práci.“ 

Jaká by podle vás měla být osobnost asistenta pedagoga? 

„Myslím, že je důležité, aby byl trpělivý, aby se nějakým způsobem dokázal vcítit do 

toho dítěte, aby si dokázal vytyčit, co je opravdu důležité a co ne, v tom, co ten žák musí 

zvládnout. Musí být citlivý na to, kdy už je žák unavený, nebo kdy potřebuje motivovat. 

Citlivost, jak moc na ně tlačit nebo netlačit. Umět to odhadnout. Není to jednoduché, asistent 

musí vědět, kdy a jak zareagovat, ta citlivost na různé věci, co se dějí kolem žáka je hodně 

důležitá.“ 

Klade na vás funkce asistenta pedagoga vysoké nároky ohledně vašeho 

vzdělávání? (samostudium, semináře…) 

„Myslím, že vůbec. Záleží opravdu na osobnosti asistenta. Ve škole mi bylo nabídnuto, 

jestli bych měla zájem o nějaký kurz. Ten si myslím, je určitě dobrý pro asistenta, který má 

dítě s vážným problémem.“ 

Jak probíhá kooperace mezi učitelem a asistentem pedagoga? 

„Ve vztazích jsme byly s paní učitelkou zadobře, neměla jsem pocit třeba nějaké 

méněcennosti, hodně mi tato pozice vyhovovala, že nemám vedoucí roli. Já jsem byla v roli, 

kdy jsem s dětmi mohla kamarádit, ony se mi i svěřovaly. Ve vztahu s paní učitelkou byla mezi 

námi dávka profesionality a to si myslím je dobře. Obě jsme věděly, že máme svou roli a 

respektovaly jsme se. Určitě je důležitá vzájemná úcta a komunikace. Probíraly jsme spolu 

vše, co bylo potřeba. Také je jistě dobré, když se učitel nedívá na asistenta jako na svou 

konkurenci, necítí se být v ohrožení. Naopak když asistenta bere jako partnera, spolupracují, 

tvoří tým.“ 

Vidíte nějaké omezení pro sebe, jako pro asistenta pedagoga? 

„Nevidím, mě to tak vyhovovalo. Jen mě napadá, že když jsem měla možnost suplovat 

za paní učitelku, děti mě nebraly jako autoritu. Měla jsem u nich nastavenou roli kamaráda, 



kamarádský vztah, a když jsem teď po nich něco chtěla, nechtěly to moc pochopit. Nebylo to 

jednoduchý.“ 

Jak vnímají děti asistenta pedagoga ve třídě? 

„ Byly jsme tak s paní učitelkou domluvené a i mi to tak přijde nejlepší- je to ale 

případ od případu, tady to u toho chlapce nebylo na první pohled vidět, že by potřeboval 

asistenta, bylo to takové nenápadné, takže jsme byly domluvené s p. učitelkou, že budu pro 

všechny děti ve třídě. Takže já a paní učitelka jsme věděly, že jsem tam primárně pro toho 

chlapečka, ale když někdo něco během hodiny potřeboval, šla jsem za ním a pomohla mu. 

Chodila jsem i za ostatními dětmi, aby neměly pocit, že je nespravedlivé, že jsem jen pro 

jednoho z nich.“ Domluvily jsme se s paní učitelkou, že nechceme, aby měly děti pocit 

nespravedlnosti, takže jsem stála i mimo toho chlapce a přišla, když byl problém.“ 

Jaká je spolupráce asistenta pedagoga s rodiči- a) toho dítěte, b) s rodiči dětí ve 

třídě 

a) „Předešlý asistent, než jsem nastoupila, domluvil schůzku s těmi rodiči u nich 

doma. Povídaly jsme si s maminkou a také jsme se s rodiči domluvily, že když něco bude 

potřeba, budu jim psát emaily například s domácími úkoly, také jak se choval ten den, co mu 

šlo, co mu dělalo problém, jestli měl v chování nějaký výstup… S rodiči jsme byly hodně v 

kontaktu a rodiče, maminka, se s chlapečkem opravdu hodně zapojovala, domácí příprava 

byla velká.“ 

b) „ S reakcí rodičů jsem se nesetkala, protože rodiče byly na asistenta už zvyklí, 

protože ten asistent, kterého jsem nahrazovala, byl v této třídě od první třídy, takže rodiče už 

věděly.“ 

Jste ochoten/a kromě asistence pedagoga poskytnout dítěti i osobní asistenci? 

„Byla jsem vedena jako asistent pedagoga, ale bylo stoprocentně jasné, že jsem k tomu 

jednomu žákovi. Byla to taková kombinace. Hodně se asistent pedagoga s osobním asistentem 

směšuje. Pokud jde o to, jestli jsem ochotna poskytnout i osobní asistenci, tak samozřejmě 

ano, jsem.“ 

Je pro vaši práci důležité písemné vyhodnocení činností během dne? 

„Určitě, já jsem to tak dělala. Psala jsem si přehled do notýsku a bylo bezvadný 

sledovat ten pokrok, že před měsícem měl s tímhle problém a teď už ho nemá.“ 



Myslíte si, že vaše práce je dostatečně finančně ohodnocena? 

„Mě to tak stačilo, myslím jako studentce. Měla jsem to jako přivýdělek. Jako hlavní 

pracovní poměr určitě ne.“ 

Měl/a jste nějakou představu o činnosti asistenta pedagoga, překvapilo, změnilo 

se něco? 

„Ne ne, neměla jsem žádnou konkrétní představu, byla jsem nastavená tak, že budu 

dělat všem, co bude potřeba. Ani jsem pořádně nevěděla, co bude potřeba. Já si moc 

konkrétní představy raději moc nedělám, abych pak nebyla zklamaná, že je to jinak.“ Je 

pravda, že než jsem nastoupila jako asistent, mluvila jsem s tím předešlým asistentem, na jeho 

místo jsem šla, takže ten mi říkal, jaký ten žák je, zasvětil mě do té práce, což bylo moc fajn.“ 

  



PŘÍLOHA 1.1 

Strukturovaný, hloubkový, kvalitativní rozhovor s učitelem „1“ 

Jak jste se stavěl/a k informaci, že budete mít ve třídě žáka, který bude mít asistenci? 

„Poprvé, když jsem se s tím setkala, říkala jsem si, jaké to bude. Samozřejmě, že mě 

hned napadlo, že budu mít ve třídě kontrolu, to musí napadnout každého. Nikdy jsem ve třídě 

neměla nikoho dalšího, měla jsem z toho obavu. Ale říkala jsem si, že to zkusím. Myslela jsem 

na to, abychom si s asistentem sedly, aby to mezi námi klaplo. Máme na škole úžasnou paní 

ředitelku, která se mě nejdříve zeptala, jak to vidím a jestli chci mít ve třídě asistenta. Nikdo 

mě nenutil, necítila jsem na sebe žádný nátlak, což bylo pro mě hrozně fajn.“ 

Zasahuje vám asistent do vaší práce? Jak? Máte problém s vymezením 

kompetencí? 

„Nejdříve jsme se domluvily s asistentem, jak to bude. Jaká budou pravidla. Odkud 

kam jdu já a odkud kam jde on. Mám zkušenost, že můj první asistent se věnoval pouze jen 

tomu „svému“ dítěti. Další asistent, to byl zase úplně někdo jiný. Byl pro třídu a naopak chtěl, 

aby se ve třídě nevědělo, že je tam pro toho jednoho chlapečka. S tímto asistentem jsme se 

doplňovaly, bylo to skvělé. Seznámil se s rodinou chlapce, byla to výborná spolupráce. Po 

odchodu toho asistenta, protože dostal lepší nabídku práce, přišel asistent, který byl pouze jen 

pro toho jednoho žáka. Nevyhovovalo mi to. Je to podle mě také tím, že jsem si sama u něj 

neřekla, co bych chtěla, jak bych si to představovala. Vím, že je to o tom, jak se učitel s 

asistentem pedagoga mezi sebou domluví. Jestli asistent bude třeba i opravovat sešity, jestli 

bude dělat nějakou přípravu. Nejdůležitější je, aby si asistent a učitel předem domluvily 

pravidla. Kdo-co. Ty limity, kam až může asistent a co už ne jsou velice důležité. Záleží na 

osobnosti učitele a asistenta, na jejich povaze, co si řeknou, jak a jestli komunikují.“ 

V čem je potřebná funkce asistenta pedagoga ve třídě? 

„Pro učitele je to úleva, že má ve třídě asistenta. Zajištění doprovodu, výlety, je v tom i 

praktická stránka. Mě konkrétně se vyplatilo, že tam asistenta mám, protože když byl třeba 

nějaký problém a nejen u toho určitého žáka, myslím u všech dětí a přišli za mnou rodiče, ten 

asistent přišel, řekl co a jak, podpořil mě. Byla to ta druhá dospělá osoba, která byla ve třídě. 

Podpořil mě svým názorem. S asistentem jsme se většinou shodly a viděly věci stejně. Jakmile 

je důvěra mezi asistentem pedagoga a učitelem, je to úplná pohoda. Asistent může učitele 

hodně naučit. Já jsem dostala takový pětistránkový „manuál“ co dělat a tím to končilo. Od 

asistenta jsem získala mnoho informací. Také děti věděly, že má asistent stejné pravomoci 



jako já a viděly, že má ode mě podporu. Asistent si děti naklonil tak, že byl pro ně kamarád. 

Děti se mu svěřovaly, řekly mu i to, co mě ne. Řekl, že se o tom musí poradit se mnou jako 

učitelkou a potom jsme to společně řešily.“ 

Jak se díváte na samotnou integraci dětí do běžné základní školy? 

„Záleží na typu handicapu dítěte. Jestli je to postižení tělesné, nevidím důvod proč ne. 

Pokud je dítě mentálně v pořádku. Měla jsem i agresivní dítě, kdy ho asistent výborně zvládl. 

Byl to muž a dokázal ho uklidnit. Kdyby bylo potřeba tak chvaty, které uměl pro tyto případy, 

tak slovně, nebo jen samotným nereagováním. Já bych sama, třeba na situaci ohledně 

nepořádku pod lavicí, reagovala příkazy na daného žáka. Ale to by bylo špatně. Asistent mi 

řekl, že bych ho tím jen zbytečně rozčílila a že na tom nezáleží, že je to v pořádku. Fungovalo 

to. Asistent může učitele hodně naučit.“ Ostatní děti ve třídě to pochopí, ale když je nějaký 

problém kolem učiva, musí se to řešit i před dětmi ze třídy. Ony potřebují vidět, že to u něj 

také řeším, že nemá úlevy.“ 

Radíte se s asistentem o dalším postupu při vzdělávání daného žáka? 

„Plány napsané ani řečené jsme neměly. Bylo to velice spontánní. Když jsme viděly, že 

něco nejde, tak jsme si na to sedly a řekly jsme si, co udělat proto, aby to šlo. Nic direktivně 

jsme neměly. Předávaly jsme si informace denně, řekly jsme si, co je potřeba.“ 

Jde rodič s problémem/ dotazem na daného žáka za vámi, nebo asistentem? 

Pokud za vámi, řešíte to za přítomnosti asistenta? 

„Funguje to ruku v ruce, určitě je to propojené.“ 

Jak se na vás dívají kolegové, když máte ve třídě „na pomoc“ dalšího dospělého-

asistenta? 

„Spíš říkaly, že mám odvahu, že si pustím do třídy dalšího dospělého. Pořád si myslím, 

že to funguje tak, že učitelé, kteří to neznají, raději by to řešily jinak. Žáka by doučovaly, 

nechaly to na rodičích, ale tu osobu by si tam nepustily.“ 

Vidíte nějaké omezení pro sebe, jako učitele? 

„Tady je odpověď krátká. Nevidím. Po mých zkušenostech jsem žádné omezení 

neobjevila. Je pravda, že ze začátku jsem třeba měla nějaké námitky, připomínky. Ale bylo to 

tím, že jsme si s asistentem nedaly pravidla. Také jsem třeba rezignovala, nechala to být. 

Čekala jsem, že asistent přijde sám, jestli vyvine nějakou aktivitu. To je špatně. Jen pokud si 

učitel s asistentem nenastaví pravidla, tak to problém být může.“ 



Měly by se asistenti učitele u dětí každý školní rok střídat? 

„ To by určitě nedělalo dobře. Je to jiný přístup, dítě to hned pozná. Změna asistentů 

není absolutně dobrá. Vzít si asistenta na delší dobu je jistě nejlepší. Dítě si na asistenta 

zvykne, změnu takové dítě nese velice těžce. My konkrétně jsme ho na to připravovaly dlouhou 

dobu, že bude změna.“ 

Vidíte rozdíl v práci těchto dětí, pokud asistent chybí? 

„Okamžitě je to znát. Musím si dítě hlídat, dávat si na něj pozor. Bez asistenta je jejich 

práce úplně mimo. Vidím, jak dítě neví, dostane se do stavu, kdy je zmatený, neví si rady, je 

úzkostlivé.“ 

  



PŘÍLOHA 2 

Strukturovaný, hloubkový, kvalitativní rozhovor s asistentem“2“ 

Co se stalo impulsem pro vaši volbu stát se asistentem pedagoga? 

„Vlastně impulsem bylo to, že studuju na VŠ, speciální pedagogiku a jsem sem šla jako 

že pro praxi a už jsem tady zůstala. Teď dokonce píšu bakalářskou práci na téma ADHD, 

protože mě to díky mému poznání, co jsem asistent, začalo zajímat, co se děje tomu dítěti 

v hlavě, co se tam odehrává. 

Jaká by podle vás měla být osobnost asistenta pedagoga? 

„ Určitě trpělivost. Tolerantní k těm dětem, protože to třeba nemůžou zvládnout, 

nemají tu sílu tolik jako my. Určitě jim nechat dostatek času, být na ně milý, aby věděly, že se 

na jednu stranu nic neděje, že nestíhají. Uklidnit je, mít empatii.  Být i dobře naladěný každý 

den, aby se to na ně nepřenášelo, protože už tak mají svoje trápení.“ 

Klade na vás funkce asistenta pedagoga vysoké nároky ohledně vašeho 

vzdělávání? (samostudium, semináře…) 

„Prozatím ne. Nějaké semináře máme, ale nepociťuju to.“ 

Jak probíhá kooperace mezi učitelem a asistentem pedagoga? 

„Spolupráci cítím, že je určitě dobrá. Vlastně tady s chlapečkem chodíme na 

matematiku úplně ven, má to individuální, kde probíráme to učivo, jak potřebuje, nechvátám 

na něj, nechám ho v klidu pracovat, tak aby stíhal. Ptám se ho, jestli rozumí. Když nerozumí, 

vysvětlím. Na každou hodinu se s učitelkou domlouváme, co udělat. Po hodině jí řeknu, jaký 

byl výsledek, co se třeba povedlo, co ne, co jsme stihly, co už nešlo, nějaký pocity z té hodiny. 

Komunikace s učitelem je důležitá. Jinak jsme se nijak zvlášť s paní učitelkou nedomlouvaly, 

jako na začátku, jak to bude probíhat. Já už zkušenost měla s asistencí a ona taky, takže jsme 

jely, jak jsme byly zvyklý, v průběhu si třeba řekneme, co a jak.“ 

Vidíte nějaké omezení pro sebe, jako pro asistenta pedagoga? 

„Já bych třeba více oceňovala individuál. Chodit s těmito dětmi víc pryč. Mít zázemí, 

kam teda jít, aby měl klid. Jinak já osobně nevidím žádné omezení.“ 

Jak vnímají děti asistenta pedagoga ve třídě? 

„ No já můžu říct, že nemám problém. Kolikrát se mě ptají, kdy přijdu znova, to je od 

nich hezky, berou mě jako součást třídy. Když je ve třídě vyučující, tak se věnuju tomu dítěti, 



na ostatní děti se soustředí paní učitelka. Ale já chodím také často suplovat, takže když jsem 

prostě jako vyučující, tak to funguje, děti mě berou. Já jsem jim vysvětlila, že něco jiného je, 

když jsem u toho jednoho žáka a něco jiného je, když přijdu učit, to jsem pro všechny.“ 

Jaká je spolupráce asistenta pedagoga a) s rodiči toho dítěte b) s rodiči všeobecně 

a) „Komunikace a spolupráce s rodiči od toho mého chlapce, kterého mám na starosti, 

je bezvadná, pohoda. Hodně doma pracují, procvičují. Bez toho by to nešlo. My si píšeme i 

smsky, po vyučování povím mamince co a jak, píšu právě i do toho notýsku, co se vydařilo, 

pochvaly, dávám razítka za odměnu. Důležité je toho žáka chválit, chválit a zase chválit, 

povzbuzovat, ale i ten neúspěch k tomu životu patří. To je taky důležitý, aby to ten žák znal, že 

nejsou v životě jen samé úspěchy, ale i neúspěchy. 

b) „S rodiči taky dobrý, už mě znají, vědí, že jsem asistent.“ 

Jste ochotna kromě asistence poskytnout žákovi i osobní asistenci? 

„No to bych nemusela, spíš se zaměřuju na to učení, pomoc s učením, vysvětlení 

něčeho. Neřikám, že bych jí neudělala, taky jí dělám. Řekla bych, že spíš než pomáhám, 

dohlížím, aby měl všechny věci složený, po vyučování na něj čekám, ale že bych mu pomohla 

složit učení do tašky, nebo neobleču ho na tělocvik. Vyloženě osobní asistenci ne, spíš raději 

dohlídnu, aby si vše dělal sám. Když vidím, že mu to nejde, dobře, pomůžu mu, ale věci za něj 

nedělám." 

Je pro vaši práci důležité písemné vyhodnocení během dne? 

„Rodičům píšu do notýsku, co se během dne stalo, ale raději mám, když s rodiči, s 

maminkou mluvím osobně. Maminka tady vždycky čeká, takže kdykoli je potřeba, tak jí povím. 

Preferuju komunikaci ústní, člověk to i líp vysvětlí, protože to, co je napsáno, nemusí být 

vždycky dobře pochopeno, může si to špatně vyložit. Nebo taky po telefonu. Když je ta 

možnost, tak mám radši osobní komunikaci. Jinak písemný vyhodnocení sama pro sebe si 

nedělám, ani nic takového. 

Myslíte si, že je vaše práce dostatečně finančně ohodnocena? 

„Nemyslím si to, ne, není. Je to zodpovědnost, starost, práce, člověk musí být pořád 

dobře psychicky, emočně nastavený, v pořádku. Každý máme své starosti doma, takže 

nepřenášet to na dítě." 



Měla jste nějakou představu o činnosti asistenta pedagoga a změnilo se, 

překvapilo vás něco? 

„Vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu. Je to takový zavádějící asistent pedagoga. Je to 

spíš, že asistenci poskytujete tomu učiteli a ne dítěti. Ale dobrý, je to zajímavý." 

  



PŘÍLOHA 2.1 

Strukturovaný, hloubkový, kvalitativní rozhovor s učitelem „2“ 

Jak jste se stavěl/a k informaci, že budete mít ve třídě žáka, který bude mít 

asistenci? 

„Vzhledem k tomu, že mi bylo dva dny před začátkem školního roku oznámeno, že 

takového žáka budu mít ve třídě a že to vědí všichni kromě mě, tak jsem z toho byla ze začátku 

naštvaná, nešťastná a zoufalá. Bylo to vůči mně nefér, protože kdybych to věděla hned, tak 

bych se na to mohla připravit, bylo by to o ničem jiném. Potřebovala jsem se na to připravit 

lépe, ale neměla jsem tu možnost, takže nešlo přímo o to, že budu mít ve třídě tohoto žáka s 

asistentem, ale o přístup školy k mojí osobě. Ale nakonec dobrý.“ 

Zasahuje vám asistent do vaší práce? Jak? Máte problém s vymezením 

kompetencí? 

„Do mojí práce asistent většinou nezasahuje. Sedí u toho daného žáka, stará se o něj, 

ale občas není špatné, že tam ten asistent ve třídě je. Stalo se mi, že jsem dětem něco 

vysvětlovala a spletla jsem se. Paní asistentka mě šla nenápadně upozornit, že v učebnici je to 

jinak a tak jsem se opravila. Ale není to tak, že by se přihlásila a řekla „říkáte to špatně“, ale 

opravdu mě tak naťukne, nebo za mnou přijde a pošeptá mi to. Určitě ve špatném slova 

smyslu nezasahuje. Na začátku jsme se s asistentem nijak nedomlouvaly, jak to bude fungovat. 

Řekla bych, že tady funguje vzájemná empatie a každá víme, nebo si řekneme, když je potřeba. 

Určitě spolupracujeme. Paní asistentka ví, že je k tomu žákovi a věnuje se jemu. Mě to tak 

vyhovuje. Je pravda, že když je potřeba, tak ji „využiju“ udělá s dětmi nějaká cvičení v 

hodině, pohlídá je, ale je tedy nejvíc u něj.“ 

V čem je potřebná funkce asistenta pedagoga ve třídě? 

„Asistent určitě hrozně pomáhá, co se týká výuky a pomoci s tím dítětem. Je mu k ruce, 

dítě v něm má oporu. Co se týká mě, jak už jsem řekla, pokud máte s asistentem dobré vztahy 

a rozumíte si, pomůže vám s dohledem na ostatní děti, přestávky, tělocviky, když se převlékají 

a dělají tam neplechu, tak zasáhne. Když je nějaký problém, může poradit se svým názorem.“ 

Když si třeba potřebuji něco vytisknout, zaběhnout pro něco, asistentka mi děti pohlídá, nebo 

s nimi udělá nějaké cvičení, když je ten „její“ žák schopen pracovat bez její přímé pomoci. Je 

to o komunikaci a empatii.“ 



Jak se díváte na samotnou integraci dětí do běžné základní školy? 

„Nejsem si jistá, jestli je to vždycky ku prospěchu. Jak pro to dítě, tak třídy. Záleží na 

typu postižení, na typu dítěte, myslím, že děti s těžkými poruchami chování tady nemají co 

dělat.  Narušují celou hodinu. Je to i o strach. Tělesně postižené děti můžou být klidně 

integrované v klasické základní škole, pokud budou dodržována určitá bezpečnostní pravidla. 

Mentálně postižené děti ne. Ty, co jsem ve třídě měla a byly postižené lehce, tak to tady 

zvládly do třetí třídy a teď už jsou všichni pryč. Musela jsem to všechno oběhat, vyřídit papíry. 

Teď jsou ve speciální škole, a co jsem s nimi i rodiči mluvila, jsou všichni moc spokojení. Líbí 

se jim tam, nejsou stresované, pod tlakem. Oni potřebují menší skupinu, kde se jim bude učitel 

ještě více věnovat. Pravdou je, že strašně záleží na rodičích. Ty udělají nejvíc. U nás ve třídě 

to funguje tak, jak tam máte toho chlapečka od první třídy, děti se s ním naučily normálně 

pracovat, aniž by ho nijak ponižovaly nebo něco podobného. Oni jsou zvyklé, už automaticky, 

že se dívají, jestli tu činnost, třeba při převlékání na tělocvik zvládá. Když ano, tak ho nechají 

a když vidí, že mu to nejde, ptají se ho „chceš s tím pomoc“? Já jsem je totiž už od první třídy 

učila, pomáhejte mu, ale nedělejte to za něj. Poraďte mu, jak to má udělat, ale nedělejte to za 

něj. Vy mu můžete poradit. Děti si zvykly, berou ho třeba jako v něčem slabšího žáka, ale jinak 

to nevnímají. Nejsem si ale jistá, jak je to prospěšný pro toho klučíka samotného. Je taky 

pravda, že velkou roli hrají rodiče. Zásadní a nejdůležitější roli.“ 

Radíte se s asistentem o dalším postupu při vzdělávání daného žáka? 

„ Každý den si říkáme s asistentkou, co se bude dělat, ale nic napsané striktně 

nemáme.“ 

Jde rodič s problémem/ dotazem na daného žáka za vámi, nebo asistentem? 

Pokud za vámi, řešíte to za přítomnosti asistenta? 

„My to teď máme dané tak, že jak už jsou ty děti větší a já mám co dělat, abych jim 

všechny ty informace předala, tak tady, co se týká toho žáka, funguje ta paní asistentka. Ona 

když toho žáčka vodí i ze schodů k šatnám, kde čeká maminka, tak se s ní pobaví, řekne jí co a 

jak. Je zavedený notýsek, kam rodičům píše úkoly a podobně. My si s paní asistentkou 

řekneme co a jak, povím jí, co tam má třeba ještě napsat. Jednou za čtvrt roku máme 

domluvené sezení s rodiči, společné. Kde z toho dělám i zápis o setkání s rodiči. Povíme si, co 

tomu dítěti jde, nejde. To děláme pravidelně. Když já něco potřebuju, nebo maminka ode mě, 

tak ona si každý den chodí do školy pro toho chlapečka, takže není problém si říct, když 

potřebujeme. Každodenní kontakt je spíš práce toho asistenta, ale ten mě vždycky informuje, 



seznámí mě s tím, co bude s rodiči probírat.“ Tohle mi opravdu pomáhá, že tam ten asistent 

je, protože kdybych to všechno ještě měla psát já, držet v hlavě všechny věci, úkoly, postřehy i 

tohoto žáka, tak to nevím. Asistent se stará o to své jedno dítě a já mám čas pracovat se 

třídou. Věnovat se ostatním. Asistentka i ví víc o tom dítěti než já, protože s ním chodí na 

tělocvik, angličtinu, kde já nejsem.“ 

Jak se na vás dívají kolegové, když máte ve třídě „na pomoc“ dalšího dospělého-

asistenta? 

„Tak tady je to tak, že si spíš myslím, že jsou rádi, že ho tam nemají oni. Některé 

kolegyně jsou z toho, že by měly mít asistenta ve třídě úplně hotový. Jedna z toho měla úplný 

trauma, takže nakonec tu třídu převzal někdo jiný. Ta z toho nespala, byla nepříčetná, že tam 

bude na ní někdo koukat, sledovat jí. Je to o zvyku. Protože většina kolegyň to bere jako 

„ježiši kriste, to nepřežiju, bude tam pořád někdo, kdo mě bude sledovat“. Potom samozřejmě 

se i setkám s tím, že se může najít reakce „no jo, ty tam máš asistentku, ty to máš v pohodě“, 

nebo když se někam s dětmi jde, tak že řeknou, „ vy tam jdete dvě“. Ale jenomže si 

neuvědomují, že ten asistent je tam s tím dítětem, samozřejmě, že jako pomůže, nebo prostě 

koukne a vidí, ale tohle všechno jde jen proto, že ten klučík je hodný, není agresivní, nemá 

problémy s chováním, takže ten asistent může zasáhnout i u jiných dětí. Kdyby to byl opravdu 

takový žák, jako třeba s nějakou poruchou chování, tak by to nešlo, protože ho ten asistent 

musí držet za ruku, hlídat ho aby něco neprovedl, tak to by byl zbytek třídy jenom na mě. Ale 

takhle to není problém. On je takový, že kam ho postavíme, tam zůstane, takže mi může 

asistent třeba při těch výletech pomoc s pohlídáním ostatních.“ 

Vidíte nějaké omezení pro sebe, jako učitele? 

„ Hrozně záleží, jak to ten učitel bere. Když se na to dívá tak, že vedle toho dítěte sedí 

někdo, kdo mu má pomáhat a ten učitel prostě učí jako vždycky, tak mě to třeba vůbec 

neomezuje. Je to ale opravdu o osobnosti toho učitele. Učitel to nesmí řešit, že tam někoho 

takového má, nesmí na to myslet, jinak se z toho zblázní. Já to beru tak, že si řeknu „je mi to 

jedno, učím si podle svého, a když to ten asistent bude chtít pomluvit, říct to někomu, že jsem 

se třeba v něčem spletla, tak ať to řekne. Prostě stane se. Funguje tady samozřejmě důvěra 

mezi učitelem a asistentem. Když si připustím, že by něco takového mohla nastat, že by 

asistent donášel a tak, tak se z toho pominu. Takže já to úplně vypouštím a fakt jsou hodiny, že 

toho asistenta ani nevnímám, nevím, že tam někdo takový je. S tím se musíš srovnat.“ 



Měly by se asistenti učitele u dětí každý školní rok střídat? 

„ Záleží na tom, jaký je to žák. U nějakého dítěte, to střídání pomůže, protože když si 

na tu asistentku zvykne, bere jí jako služku, která to udělá za něj, a když přijde jiná, tak jí 

nezná a k ní si to nedovolí a pracuje. Ale zase jak si zvykne, tak je to znovu. Ale některé děti 

strašně těžce nesou změnu. Jsou na ní upnutý, a když se asistent změní, jsou ve stresu. Takže 

záleží na typu žáka.“ 

Vidíte rozdíl v práci těchto dětí, pokud asistent chybí? 

„Jak v kterém předmětu. Když by byl sám, ten žák, kterého mám ve třídě, třeba na 

matematiku, tak by nevypočítal sám nic. Měl by práci na doma, zakroužkovala bych mu 

cvičení, které má udělat a pracoval by na tom s maminkou. Když je to čeština, tak pracuje 

sám, to mu takové potíže nedělá. Zvládl by to. Ale rozdíl je také v tom, že bych si já musela 

dávat víc pozor a kontrolovala bych tam toho žáka. Když je asistent, tak to dělat nemusím. 

Takhle když tam asistent zrovna není, tak se mi i stane, že v půlce hodiny se zarazím a 

vzpomenu si, že se musím jít na něj podívat, co to tam vlastně píše. Rozdíl je ten, že si musím 

dávat větší pozor a chodit k tomu žákovi a kontrolovat, co tam má napsaného. Ale stejně není 

v mých silách, aby třeba tu matiku s ní zvlášť probírala, protože je toho tolik a musím 

reagovat na děti ve třídě. Opravdu to nejde, abych u něj seděla a věnovala se mu. Rodiče mu 

hrozně pomohli a naučily ho, jak pracovat s různými pomůckami. To mu hodně pomáhá, ale 

stejně je tam hodně zapotřebí ten asistent.“ 

  



PŘÍLOHA 3 

Strukturovaný, hloubkový, kvalitativní rozhovor s asistentem“3“ 

Co bylo impulsem pro vaši volbu, stát se asistentem pedagoga? 

„ Impulsem bylo to, že syn naší rodinné známé se zrakovým a lehkým mentálním 

postižením měl jít do první třídy, do běžné základní školy a vědělo se, že bude potřebovat 

asistenta. Já jsem je velmi dobře znala a zrovna jsem v té době sháněla při svým studiu na VŠ 

brigádu, práci. Když mi přišla tahle nabídka od rodičů toho chlapce, ani jsem nějak dlouho 

neváhala, měla jsem to vlastně i v rámci praxe na ZŠ a viděla jsem v tom velkou zkušenost." 

Jaká by podle vás měla být osobnost asistenta pedagoga? 

„Asistent by měl být určitě tolerantní, empatický, klidný povahy, nenechat se hned 

vytočit, musí zachovat chladnou hlavu, protože když tomu dítěti něco vysvětlujete už po desátý 

a on to pořád nechápe, chce to mít pevný nervy. Musí mít rád určitě děti, to je bezpodmínečný 

a měl by si umět zjednat autoritu, ale přitom být kamarád. Tím empatický myslím to, že musí 

být naladěný na tu dětskou duši, umět vycítit, že je něco v nepořádku a dobře na to 

zareagovat. To znamená nestresovat dítě, pochválit ho, dodat mu odvahy, zvednout mu třeba 

sebevědomí, přestat s výukou, když vidí, že to dítě už nepobírá a podat to učivo dítěti jinak 

nebo jít od toho úplně pryč. Je toho hodně. Určitě musí mít takové ty učitelské dovednosti, být 

k dětem. Ale s tím souvisí i komunikativnost, jak s učitelem, tak s rodiči. S těmi se komunikuje 

hodně. Je to celé o komunikaci a taky ten asistent musí mít v sobě něco, co ani nejde nijak 

naučit, mít v sobě prostě to učitelství, umět zaujmout, získat si respekt." 

Klade na vás funkce asistenta pedagoga velké nároky na vzdělání? 

„Ne ne, nekladla. Já studuji učitelství pro ZŠ a to bohatě stačilo. Pan ředitel, když mě 

přijímal, byl, dalo by se říct nadšený, že asistenta dělá někdo kvalifikovaný, z oboru. Co se 

týká seminářů, kurzů. Nikdo mi nic takového nenabízel ani po mě nechtěl." 

Jaká je kooperace mezi učitelem a asistentem pedagoga? 

„Spolupráce s paní učitelkou byla moc dobrá, vždycky jsme se domluvily, myslím, že 

jsme si i padly do oka, že jsme si povahově sedly. Kolikrát stačil jen pohled, nemusely jsme si 

ani nic říkat a už jsme věděly co a jak, to bylo moc fajn. Když jsem něco nevěděla, 

potřebovala s něčím poradit, poradila mi. Nebo přišla i ona za mnou a zeptala se, co by bylo 

lepší, co si myslím. Je pravda, že my jsme ani jedna neměly z asistencí zkušenost, ani já a ani 

ona. Přistupovaly jsme k tomu, jak to přišlo, podle svého nejlepšího uvážení. Celkově ta 



spolupráce byla určitě dobrá, vzpomínám na to ráda. Podle mého je určitě dobře, když si 

pedagog s asistentem řeknou, co se od nich čeká, co mají splnit, čeho se držet, aby oba věděly, 

co je jejich. Předejde se tak jednoduše nějakým nejasnostem, sporům, kdo má co udělat a 

podobně. U nás to takhle fungovalo od začátku, že mi paní učitelka řekla a já jsem za to byla 

hrozně ráda, vymezila mi moje „hranice“, cítila jsem se tak jistější. V průběhu roku jsme 

stejně vše ještě vylaďovaly, podle situace, ale vždy jsme se shodly a neměly jsme problém.“ 

Vidíte nějaké omezení pro sebe, jako pro asistenta pedagoga? 

„Ani ne, brala jsem to tak, že jsem asistentka. Učitelka má více pravomocí, má 

důležitější slovo z mého pohledu, ale tak to prostě je. Asistent se nemůže stavět na stejnou 

pozici jako učitel.“ 

Jak vnímají děti asistenta pedagoga ve třídě? 

„Myslím, že děti mě vnímaly dobře, řekla bych, že pozitivně, protože za mnou chodily, 

když si s něčím nevěděly rady a podobně. Měly ke mně kamarádský vztah, je to nejspíš tím, že 

jsem se k nim chovala přátelsky a sama jsem navodila takovou atmosféru, že ze mě neměly 

ostych. Vlastně o přestávkách jsem tam vždy ve třídě zůstávala s nimi. Byla jsem tam jako 

dohled pro toho mého žáka, ale řekla jsem paní učitelce, že samozřejmě pohlídám i ostatní 

děti, takže měla klid a mně to nijak nevadilo. Děti tak za mnou chodily, povídaly jsme si.“ 

Jaká je spolupráce asistenta pedagoga s rodiči- a) toho dítěte, b) s rodiči dětí ve 

třídě 

a) „Spolupráce s rodiči toho žáka byla skvělá. Nedovedu si představit ani lepší 

spolupráci. Určitě tady hrálo roli, že jsem se s rodiči velmi dobře znala, jak už jsem říkala, 

byly to naši známí. Ale jako nejdůležitější bylo určitě, jak se maminka s tím dítětem 

připravovala doma. To bylo něco neuvěřitelného. Bez její obrovské snahy by to ten chlapec 

nikdy nezvládl. Maminka byla ten tahoun, co to vedl. Jinak každý den jsme s maminkou byly v 

osobním kontaktu. Vždy po škole jsem jí řekla co a jak, ale také jsem jim psala notýsek, kam 

jsem každou hodinu zaznamenávala, dělala poznámky o učivu, úkolech, cvičeních co třeba 

dělaly potíž, co je třeba procvičovat, co se povedlo, úspěchy atd.“ 

b) „S rodiči ostatních dětí jsem v kontaktu nějak nebyla, věděly o mně, věděli proč tam 

jsem, brali mě řekla bych jako druhou učitelku ve třídě. Někdy za mnou přišly, zeptaly se mě, 

jak to jde tomu a tomu, jestli nezlobil.“ 



Jste ochoten/a kromě asistence pedagoga poskytnout dítěti i osobní asistenci? 

„ Tak já jsem vlastně osobní asistenci dalo by se říct poskytovala neustále. Byla jsem 

vedená jako asistent pedagoga, ale mělo to být spíš podle mě jako osobní asistence. S tím 

chlapečkem jsem byla pořád, chodila jsem s ním celý ten den, o začátku do konce vyučování. 

Potřeboval to, protože měl lehké mentální postižení, to teda neměl snad ani diagnostikované, 

ale bylo to všem jasné, že to tak je. A měl oční vadu, používali jsme sklopnou desku na psaní a 

čtení a taky měl uzpůsobenou velikost písma a řádků, aby to lépe viděl a psal. Prostě 

pomáhala jsem mu s oblékáním, svlékáním, kolikrát mu nešly dát věci do tašky, nevěděl si s 

tím rady, a když dlouho nevěděl jak na to, začal plakat, byl úzkostlivý. Chodila jsem s ním do 

jídelny, to by také sám nezvládl. Pomáhala jsem mu ale ráda, žádná přítěž to pro mě nebyla, 

vždycky jsem říkala, že je jak ptáček, co vypadl z hnízda.“ 

Je pro vaši práci důležité písemné vyhodnocení činností během dne? 

„Určitě je to pro mě důležité. Měla jsem přehled v tom, co jsme dělali, co máme 

udělat, na co se zaměřit, co procvičit, k čemu se třeba vrátit později. Tím, že měl i mentální 

postižení, spoustu věcí a souvislostí nechápal jako ostatní děti. Všechno, co se dalo naučit 

nazpaměť, mechanicky, to se doma s maminkou naučil, ale jakmile šlo o logické uvažování, 

přemýšlení, dávání věcí do souvislostí, tak to vůbec nešlo. Kolikrát byl z toho špatný, plačtivý. 

Takže i to jsem do toho notesu psala, jaké měl stavy. Teď už teda asistenta nedělám, ale vím, 

že ten notes je k něčemu i teď, rodiče se do něj můžou podívat, co mu nešlo a teď mu to jde, 

kde byl problém a teď už tam není. Prostě mají přehled a srovnání co je teď a co bylo před 

tím.“ 

Myslíte si, že vaše práce je dostatečně finančně ohodnocena? 

„Ne, to si nemyslím. Máte zodpovědnost, je na vás kladen tlak, musíte být vždy 

psychicky stabilní, abyste nepůsobili špatně na toho žáka. Vůbec je to psychicky náročné, 

ustát to. Je to prostě velká zodpovědnost, vlastně já jsem toho chlapce učila dva roky sama, 

protože jsme chodily na většinu hodin mimo třídu, takže jsem s ním jela podle jeho potřeb a 

možností. Je pravdou, že jsem to měla při studiu na VŠ jako přivýdělek a hlavně jsem to brala 

jako praxi, ale i tak to tomu absolutně neodpovídalo. Znám dost asistentů, kteří to dělají jen 

na chvíli, při studiu, nebo k praxi jako já, nebo mají k tomu ještě něco, třeba družinu. Ale za 

chvíli prostě odejdou, když se jim naskytne lepší možnost výdělku, nebo když dokončí školu.  

Je to hrozná škoda, třeba je to i baví, jsou v tom dobří, dítěti i rodičům vyhovuje, ale kvůli 



penězům odejde. To potom pro ty děti není vůbec dobré. Asistent u nich vydrží rok, dva a je 

pryč.“ 

Měl/a jste nějakou představu o činnosti asistenta pedagoga, překvapilo, změnilo 

se něco? 

„ Když jsem do toho šla, měla jsem představu, že budu tomu chlapci pomáhat, budu 

mu k ruce, když bude potřebovat. To se teda potvrdilo, ale nečekala jsem, jak moc to bude na 

psychiku náročné. Viděla jsem, že ten chlapec na to učivo a přemýšlení nemá kapacitu, ale 

rodiče ho do toho pořád hnaly dál. Byl to pro mě i pro něj stres. Byla jsem s ním každý den a 

sama jsem nejlíp viděla a věděla, co zvládne a kde je problém, ale maminka to nevnímala, šla 

dál a přišlo mi, že to bylo až na úkor toho dítěte. S tím jsem se nějak nemohla srovnat a 

nechápala jsem to. Nakonec jsem byla ráda, že asistenci předávám dál, stačilo mi to.“ 

  



PŘÍLOHA 3.1 

Strukturovaný, hloubkový, kvalitativní rozhovor s učitelem „3“ 

Jak jste se stavěl/a k informaci, že budete mít ve třídě žáka, který bude mít 

asistenci? 

„Musím říct, že jsem byla překvapená, nečekala jsem to, protože jsem o tom dopředu 

nevěděla, dozvěděla jsem se to na poslední chvíli, když začínal školní rok, takže nebylo čas 

nad tím nějak ani přemýšlet. Spíš jsem si říkala, aby to ten kluk zvládnul. Vím, že měl být v 

jiné třídě u jiné kolegyně, ale ta z toho měla takovou hrůzu, že jsem ho dostala já.” 

Zasahuje vám asistent do vaší práce? Jak? Máte problém s vymezením 

kompetencí? 

„Ne, to nezasahuje, musíte spolu mluvit, a když vidíte, že něco nefunguje, tak to spolu 

musíte řešit, prostě spolu komunikovat, aby to nezůstala na mrtvém bodě. Jste dva dospělý, 

rozumný lidi, který si chtějí vyjít vstříc, oba to myslíte s tím žákem, dětmi ve třídě dobře, takže 

tak je potřeba k tomu i přistupovat. Je třeba se respektovat.” 

V čem je potřebná funkce asistenta pedagoga ve třídě? 

„ Tak určitě je asistent potřebný pro toho žáka, je tam pro něj, aby mu pomohl a 

poradil. Může ho vzít taky mimo třídu, kde se mu plně věnuje, mají klid, asistent nemusí nikam 

s učivem spěchat, přizpůsobí se to tomu dítěti, jak potřebuje. Asistent taky komunikuje s rodiči 

toho dítěte, ví o něm přeci jenom víc než já, je s ním v blízkém kontaktu, takže i rodičům řekne 

kolikrát víc než já.” 

Jak se díváte na samotnou integraci dětí do běžné základní školy? 

„No to je takový zajímavý téma. Jako určitě jsem pro, aby se integrovaly děti se 

zdravotním postižením, když se na škole zajistí dostatečně jejich bezpečnost a jestli to 

zvládnou, to není problém. Děti s mentálním postižením ne, to si myslím nemá cenu, hlavně 

tedy pro ně samotné, je to pro ně akorát zbytečný stres. Stejně, mám zkušenost, že dojdou do 

třetí třídy a dál už ne, a když ano, je to teda velká práce rodiny. Kolikrát ale ani to nestačí. 

Všechno nejde naučit nazpaměť jako mechanicky. Víte co myslím. V těchto případech chce 

integraci za každou cenu rodina, ale prostě nejde všechno lámat.  U dětí s 

vážnějšími poruchami chování a tak podobně, bych integraci vůbec nedoporučovala. Je to o 

strach jak pro učitele, asistenta, tak i ostatních dětí ve třídě kteří to musejí snášet, třeba se i 

bojí, nebo je to prostě ruší. I když je to dítě pod práškama, vím, že i tak se může stát ledacos. 



Hlavně když se ty prášky zkoušejí, kolik se jich má dávat, v jakých poměru, jak a jestli to na 

dítě správně působí, tak to trvá strašně dlouho a ta doba zkoušení je hrozná.“ 

Radíte se s asistentem o dalším postupu při vzdělávání daného žáka? 

„ Tak určitě si řekneme, jak to s tím žákem vypadá, jaká je jeho situace, jak to zvládá. 

To si vlastně říkáme skoro po každé hodině, co je s ním asistentka. Chci mít přehled a ona je 

taky třeba klidnější, když mi to může říct, já jsem ta, co má za jeho vzdělání zodpovědnost, 

takže je ráda, že mě se vším může seznámit. Taky je paní asistentka výhodná při akcích, co 

jsou mimo školu, výlety a tak, je to prostě další dohled a to se hodí dost.“ 

Jde rodič s problémem/ dotazem na daného žáka za vámi, nebo asistentem? 

Pokud za vámi, řešíte to za přítomnosti asistenta? 

„ Rodiče se třeba zeptají asistenta a ten mě s tím seznámí a řešíme to společně, nebo 

naopak. Když přijdou za mnou, tomu asistentovi to povím. Ale nemyslím si, že jdou jako cíleně 

za asistentem nebo za mnou, spíš kdo je zrovna při ruce.“ 

Jak se na vás dívají kolegové, když máte ve třídě „na pomoc“ dalšího dospělého-

asistenta? 

„Ti, co asistenta mají, rozumí a nijak to neřeší. Ti co ho nemají mě teda litovali, a byli 

rádi, že ho mít ve třídě nemusí. Představa dalšího dospělého ve třídě, jak tam sedí a vidí a 

slyší všechno co se děje jim není teda příjemná. Někdy se setkám s tím, že někdo řekne, že se 

mám, že tam asistenta mám, že si můžu odejít, když něco potřebuju, že mi s něčím pomůže, že 

mu dám prostě svoje úkoly a mám míň práce. Tak to teda není, směšný.“ 

Vidíte nějaké omezení pro sebe, jako učitele? 

„ Ne, to nevidím. Já jsem s paní asistentkou spokojená, spolupracujeme, vyjdeme si 

vstříc prostě. Mám v ní důvěru, vím, že tam není, aby mě sledovala, to je nesmysl.“ 

Měly by se asistenti učitele u dětí každý školní rok střídat? 

„ Hrozně záleží na typu dítěte, na jeho postižení, taky na jeho osobnosti. U některých 

to určitě dobrý není, zvyknou si na toho člověka, mají k němu hodně blízký vztah, pracuje se 

jim s tím asistentem dobře, právě proto, že ho už zná a ví, co může čekat. Těžko si zvykají zase 

na někoho jiného, protože co člověk, to jiná povaha, volí jiný postupy a tak.  Učení jim nemusí 

jít, nebudou se soustředit, pracovat, budou z toho nervózní. Jiná věc je to u dětí, které si na 

toho asistenta tak zvyknou, že nastane právě opačný proces a to, že jak je tam asistent, časem 

to dítě zleniví a nechává úkoly na tom asistentovi, má ho jako služku. Tam je to vystřídání 



asistentů jenom dobře.“ 

Vidíte rozdíl v práci těchto dětí, pokud asistent chybí? 

„ Určitě ano. Musím se hodně zapojovat já, sledovat jeho práci, což není jednoduché, 

když mám ve třídě další děti, to ani nejde. Některé úkoly prostě vůbec nezvládne, nerozumí 

zadání, nepochopí, co se po něm chce, takže je potom třeba plačtivé, vidím, že mu to vadí, 

neví kudy kam. Jindy u jiného dítěte, je to ku prospěchu, asistent tam není, tak se víc musí 

soustředit, víc třeba pracuje. Otázka je jak dlouho by mu to vydrželo.“ 

  



PŘÍLOHA 4 

Strukturovaný, hloubkový, kvalitativní rozhovor s asistentem“4“ 

Co se stalo impulsem pro vaši volbu stát se asistentem pedagoga? 

„Bylo to tak, že chlapec, měl v první a ve druhé třídě svojí asistentku, ale potom došlo 

k odchodu paní asistentky a hledala se za ní náhrada. Takže vzhledem k tomu, že pracuju jako 

vychovatelka ve školní družině, hlavním povoláním, tady na té škole a toho chlapečka jsem 

měla v družině a od první třídy jsem s ním tam byla v kontaktu a byl na mě zvyklý, tak jsem 

přistoupila na to, že paní asistentku zastoupím, aby to pro něj nebyl velký přechod. Změnila se 

mu totiž třídní učitelka, asistentka. Bylo by to pro něj dost náročný. Měla jsem k němu vztah, 

takže jsem si říkala, že pro něj bude lepší, když k němu půjdu já.” 

Jaká by podle vás měla být osobnost asistenta pedagoga? 

„Měl by to být člověk, který má vztah k dětem. Já to řeknu takhle. Jsem matka a mám 

svoje vlastní čtyři děti. Když se mě někdo ale zeptá kolik mám dětí, tak řeknu, že čtyřicet, 

protože i děti, co mám ve družině a každý den se s nimi stýkám, jsem s nimi v kontaktu, snažím 

se jim porozumět tak beru. Mám vlastní děti a děti školní. Neberu to povrchně, neberu to jen 

jako práci. Já oproti některým lidem mám to štěstí, že dělám práci, která mě baví a kterou 

jsem chtěla. Je potřeba aby uměl zavelet, zorganizovat, prostě kreativní osobnost. Měl by mít 

vztah ke skupině, k dětem i dospělým, protože to se váže. Musí to být společenský člověk, 

nemít problém v komunikaci s lidmi, jak s malými, tak s velkými. Musí být pohybově, 

myšlenkově nadaný, Musí předvídat. Protože asistent má zodpovědnost. Musíte umět 

odhadnout, co si děti myslí, předvídat, co chtějí udělat za rošťárnu.“ 

Klade na vás funkce asistenta pedagoga vysoké nároky ohledně vašeho 

vzdělávání? (samostudium, semináře…) 

„ Více méně moje praxe a tím že jsem dost často suplovala na prvním stupni, tak ani 

nepotřebuju další semináře. Ale když je nutnost a je potřeba, tak po domluvě s vedením, 

třídním učitelem a psycholožkou, protože psycholožka pravidelně 2x do roka chodívá sem do 

třídy, podívat se na chlapce, jak pracuje, tak my musíme dávat taky nějaké ty podklady k těm 

vyšetřením, takže na základě toho jsem těmto věcem přístupna. Mně se to prolíná. Protože 

když jdete na školení jako vychovatelka, nebo učitelka, tak se vám to hodně s tou asistencí 

prolíná. Z dřívějška jsem byla naučená, že nějaké to tematické školení jsem jedno, dvě za rok 

absolvovala. Záleží na penězích, jestli vám to škola platí, nebo neplatí, kdy to je, kde to je a 

tak dále. Kdybych nebyla z oboru, tak by to školení minimálně jednu za rok chtěla.“ 



Jak probíhá kooperace mezi učitelem a asistentem pedagoga? 

Domluvíme se spolu. Samozřejmě je tady důležitá vzájemná důvěra mezi tím učitelem 

a asistentem, jak si společně sednou. Ale to že si třeba nesednou, nesmí zasahovat do učiva, 

do vztahu se žáky, dost těžko bychom potom dobře působily. Jestliže to mezi vámi bude jiskřit 

a budete mít vůči sobě averzi, tak se to přenáší na to dítě a ty děti jsou na to hrozně citlivý. 

Jestliže spolu asistent a učitel mají spolupracovat, bez toho to nejde, tak se pro tu práci, která 

je společná, tak si musíme dohodnout nějaké podmínky a to si myslím je všude. V každém 

partnerství musí být ta dohoda, odsud sem a pro to dítě je to pak v klidu. Já jsem třeba zažila i 

to, že jsem si musela učitelce prostě říct, ať mi řekne, co ode mě čeká a já se buď podřídím, 

nebo nepodřídím a potom se to teda bude řešit dál. Dohodly jsme se před vedením, zavedly 

jsme si systém, ten fungoval a nebyl problém. Takže jsme nějakou negaci nepřenášely na 

ostatní děti. Nové paní učitelce, která nastoupila teď, jsem řekla, jak jsem to měla nastavené 

doposud a že záleží na ní, jestli s tím souhlasí a chce to taky tak. Jestli má pocit, že by měl být 

systém jiný, tak ať mi to řekne a domluvíme se. Takže v pohodě, domluvily jsme se. Řekla jsem 

jí, že v případě, že jí to nebude vyhovovat, není problém, změníme, dohodneme se. Z mého 

pohledu je to velice v pohodě, před hodinou se domluvíme, řekneme si, každý detail se 

dohodne podle potřeby.“ 

Vidíte nějaké omezení pro sebe, jako pro asistenta pedagoga? 

„Osobní omezení v tom nevidím vůbec žádný, pro mě to bylo něco nového, více méně 

jsem se v předdůchodovém věku dostala o level výš. Práce je s těmahle dětma zajímavá. Já 

spíš vidím takové to omezení pocitové, jako že měla jsem holčičku, která směla vzhledem ke 

své diagnóze, mentální porucha a porucha chování, dostávat v jídelně jen třetinu jídla, měla 

to ostávat postupně, aby si mohla chodit přidávat. Bylo to hodně náročný. Hlavně na mojí 

psychiku, okolí vás pozoruje. Lidi, co to neví, že ta holčička se chová takhle a takhle a já se 

k ní zase musím chovat takhle a takhle se na mě dívají, jako že jsem nějaká divná. Pracovně 

bych apelovala na to, že děti s mentálním postižením a poruchou chování vám dají do družiny 

bez asistenta, což je chyba. To dítě potřebuje asistenta i při hře, takže i v té družině. Proč má 

dítě asistenta během školní docházky a ne i ve družině. Nejsou na to peníze. Rodiče to 

nezaplatí. Ale proč ho tam teda dávají, když mu nemůžou poskytnout asistenci i ve družině. Je 

to na hlavu postavený. Ten asistent by tam měl prostě být. No taky bych chtěla zmínit to, že si 

někdo myslí, že asistent jenom tak sedí.“ 



Jak vnímají děti asistenta pedagoga ve třídě? 

„Zase je to tak, že mě děti znají z družiny, ví, že když paní učitelka chybí, že jdu učit, 

takže mě berou jako součást třídy. Mám to u dětí nastavený tak, že ve družině jsou nějaká 

pravidla, když jsem asistent tak taky, když učím, tak taky.“ 

Jaká je spolupráce asistenta pedagoga s rodiči- a) toho dítěte, b) s rodiči dětí ve 

třídě 

a) „Takže komunikace s rodiči je bezvadná, jsme v kontaktu, mluvíme spolu, funguje 

mail, smsky, ústně, cokoli je potřeba. 

b) „Ostatní rodiče vlastně na asistenta byli připravený, ten asistent tam byl od první 

třídy, takže rodiče věděli. Když ze začátku byly třeba nějaké konflikty, tak to bylo vysvětleno 

jak v rámci chápání dětí, tak i dospělých, rodičů. Rodičům se to vysvětlovalo na třídních 

schůzkách.“ 

Jste ochoten/a kromě asistence pedagoga poskytnout dítěti i osobní asistenci? 

„To je otázka, kterou jsme tady hrozně řešili. Jestli jsem osobní asistent dítěte, nebo 

asistent pedagoga. Já se cítím jako spíš osobní asistent toho dítěte. I když loni, u jiné paní 

učitelky, tak ta pořád nevěděla a když jsem zrovna nebyla u toho žáka, protože byl nemocný, 

tak jsem byla její osobní asistent, připravovala jsem jí věci a tak dále, abych náhodou 

nezůstala bez práce. Tahle paní učitelka zase nic ode mě nechce, je to na dohodě, na chování 

toho učitele, jak on si to vysvětlí.“ 

Je pro vaši práci důležité písemné vyhodnocení činností během dne? 

„ Zavedli jsme to, vysloveně kvůli okolí pro ty, kdo nedělají asistentskou práci, nebo 

mají jiné představy o tom, co ten asistent dělá. Myslí si, že asistent dostává peníze za nic. Tak 

jsme zavedly notes, kde se píše den, co jsme dělali. V případě, že tady ten žák není, tak tam 

píšu to, co jsem dělala já. Máme to, ale jenom kvůli tomu, aby někteří, kdo nemají přehled, 

aby mohli nahlédnout v případě potřeby, aby byl klid. Pro vztahový klid.“ 

Myslíte si, že vaše práce je dostatečně finančně ohodnocena? 

„ Více méně ano, jako pedagogové máme tabulkové platy. Jako asistent podle toho 

tabulkového platu to není nic moc. Teď jsem placená jako učitel prvního stupně ale nemám to 

celé, podle toho, na kolik mám procent úvazek.“ 



Měl/a jste nějakou představu o činnosti asistenta pedagoga, překvapilo, změnilo 

se něco? 

„Více méně měla, ty děti jsem měla už u sebe v družině a byli tady asistenti, měla jsem 

přehled. Se dvěma mými kolegyněmi, které pak taky dělaly v družině a byly asistentkami, jsem 

to s nimi konzultovala, takže když jsem na to přistoupila, měla jsem představu, co to obnáší. 

Každá asistentka má svůj přístup. Minulé asistentky měly jiný než já a hrozně se divily tomu, 

že to tak nechci dělat. Já jsem jim říkala, nezlobte se na mě, ale tohle není v popisu mé práce. 

Dalo by se říct, že mě spíš překvapily reakce učitelek, které ty asistenty nemají, nikdy s nimi 

nespolupracovaly a nejvíc do toho mluvily. Kolegyně, které mají zkušenost s asistentkou, tak 

ty vás tolerují, rozumí vám, vědí o co jde, a jsou úplně v pohodě.“ 

  



PŘÍLOHA 4.1 

Strukturovaný, hloubkový, kvalitativní rozhovor s učitelem „4“ 

Jak jste se stavěl/a k informaci, že budete mít ve třídě žáka, který bude mít 

asistenci? 

„No tak pro mě bylo důležitý nejdřív to, z jaké je ten žák vadou. To že bude asistent, mi 

bylo tak nějak jedno. Chtěla jsem vědět, co to bude za žáka. Když jsem se dozvěděla, jaké má 

postižení, tak pro mě bylo důležitý si o tom zjistit informace, co má přesně, v čem má oslabení, 

co mu jde, co mu nejde, v čem bude potřebovat nejvíc pomoc. To jsme si sedly s paní 

asistentkou a řekly jsme si, kam došly v učivu, v čem má mezery, v čem bude potřebovat 

pomoc. Ta paní asistentka toho žáka totiž zná, je s ním od první třídy a já jsem teď do pátě 

třídy k nim nastoupila jako učitelka nově, takže mě paní asistentka seznámila s tím žákem. Oni 

spolu už spolupracovali, byli spolu sžitý. To pro mě bylo fajn, že mě s tím vším seznámila, ale 

já jsem chtěla hlavně sama zjistit si informace. Mě nijak nezaskočilo, že budu mít asistenta, 

sice jsem ho ještě neměla, ale ve škole, kde jsem působila na to byla zvyklá, že tam je, takže 

mě to nějak nevyděsilo.” 

Zasahuje vám asistent do vaší práce? Jak? Máte problém s vymezením 

kompetencí? 

„Ne. My se spíš domlouváme s paní asistentkou. Já zadám úkoly, já jsem ta, kdo je 

zodpovědný, kdo vykazuje nějaké žákovi znalosti. Není to paní asistentka, jsem to prostě já, 

třídní učitel. To je ten, kdo si to potom vyslechne, když je něco špatně. Zadám, co se má ten 

den procvičovat, zadám, co by se mělo dělat, kam by měli dojet. Nějaké vymezení kompetencí 

s asistentem tam nebylo, ani nějak ne. Paní asistentka na to byla takhle zvyklá, že jí paní 

učitelka vždycky zadala, co se má dělat v té hodině, takže jsme na to najely dál a funguje to 

tak rozhodně.” 

V čem je potřebná funkce asistenta pedagoga ve třídě? 

„ Rozhodně s tím žákem pomáhá. Je u něj. Já jí teda nijak nevyužívám, nepotřebuju od 

ní nic udělat. V některé hodině je u něj, jindy s ním jde ven ze třídy, ale někdy u něj vůbec 

není, matiku třeba zvládá úplně sám. Na tu češtinu ji ale stoprocentně potřebuje, tam jedou 

úplně něco jiného než my a tam ji potřebuje. Pokud něco sama paní asistentka chce mimo 

toho žáka, tak klidně může, ale já ji takhle nepotřebuji. Ona je ochotná, ale nevyžaduji to.“ 



Jak se díváte na samotnou integraci dětí do běžné základní školy? 

„ Hm to je dobrá otázka.  Integraci ano, ale ne za každou cenu. Žáci se zdravotním 

postižením určitě, ale ne s poruchami chování. To mi přijde, že není ani pro tu třídu dobrý. Je 

tu jeden takový, je pod práškama, ale na to vůbec není spoleh, nikdo neví, jak zareaguje, už 

chtěl skočit několikrát i z okna. Hlavně, že jsou jeho rodiče spokojení, dosáhli svého, dítě tady 

mají, ale ta třída tím trpí, paní asistentka taky, protože musí být neustále připravená, 

v pozoru. Motivovat, povzbuzovat ho, je to pro ni taky hodně vyčerpávající.“ 

Radíte se s asistentem o dalším postupu při vzdělávání daného žáka? 

„ Tak bavíme se s paní asistentkou, jak to probíhá, když je něco potřeba, tak si 

samozřejmě řekneme co a jak. Ale výuku, činnosti, co se bude dělat, co by se mělo udělat 

plánuji já.“ 

Jde rodič s problémem/ dotazem na daného žáka za vámi, nebo asistentem? 

Pokud za vámi, řešíte to za přítomnosti asistenta? 

„ No to hodně záleží na dítěti a na rodičích. Ten rodič se někdy domlouvá s tou 

učitelkou, ale někdy jsou ty vztahy dobrý s tou asistentkou, takže to řeší s ní. Já jsem osobně 

proto, aby to rodiče řešili s učitelkou, protože ta má tu zodpovědnost. Ale prostě někdy to tak 

je a řeší to s tou asistentkou. Což není dobře, protože mě jako by obchází. Nejde za mnou, to 

je špatně. Ale na druhou stranu já potom můžu říct, ale vy jste za mnou nešla, takže já o tom 

problému nevím, takže máte smůlu. Je to i tím, že už se znají dlouho, asistentka s těmi rodiči a 

já se z toho prostě nezblázním.“ 

Jak se na vás dívají kolegové, když máte ve třídě „na pomoc“ dalšího dospělého-

asistenta? 

„ Tady je to docela zvykem, ve třídách jsou asistenti, takže je to normální. Není to tak, 

že by mě třeba litovali. Je to tady běžný, nikdo se nepodivuje.“ 

Vidíte nějaké omezení pro sebe, jako učitele? 

„ Možná to, že jsem ten typ učitele, který má rád ve třídě jen žáky. Nemám ráda, když 

jsou tam další dospělý, takže já se snažím tu asistenci odsunovat, aby ve třídě byly jen žáci. 

Spíš je to takový to moje, už od výšky nemám ráda, když se na mě někdo chodil dívat, jak 

učím, takže spíš to omezení vidím tady. Tím odsunovat myslím to, že když to není nezbytně 

nutný, tak tam tu asistentku nechci. Chci, aby ten žák zvládl co nejvíc činností sám. 

Nepotřebuju jí tam.“ 



Měly by se asistenti učitele u dětí každý školní rok střídat? 

„Myslím, že třeba ty autisté hodně špatně snáší ty změny, takže tam ne, tam by měli 

zůstávat, ale jinak si myslím, že je to jedno. Záleží na typu postižení žáka. A na paní asistentce 

jak to cítí.“ 

Vidíte rozdíl v práci těchto dětí, pokud asistent chybí? 

„To rozhodně vidím. U tohoto chlapce třeba zvlášť u češtiny. Já se mu nemůžu 

věnovat, udělá toho rozhodně míň než s asistencí, nejsou mu třeba všechny ty věci jasný a já 

mu to nemůžu vysvětlovat, protože tam prostě mám jiný žáky. Je to rozhodně znát, když tam 

ten asistent není. Každopádně mu pomáhají i spolužáci. Jsou s ním od první třídy, takže vědí 

co a jak a jsou zvyklí mu pomáhat, když něco neví, nebo když dělá něco jiného. Opravdu ho 

berou.“ 

  



PŘÍLOHA 5 

Strukturovaný, hloubkový, kvalitativní rozhovor s asistentem“5“ 

Co se stalo impulsem pro vaši volbu stát se asistentem pedagoga? 

„Impulsem bylo moje studium na vysoké škole, kde vlastně studuju speciální 

pedagogiku a dozvěděla jsem se tam od známé, že na základní škole, kde působí, hledají 

asistenta, tak jsem tam šla a vzali mě.“ 

Jaká by podle vás měla být osobnost asistenta pedagoga? 

„Tak asistent, stejně jako učitel a další lidé, kteří pracují s dětmi, musí mít rád děti. 

Taky aby nebyl výbušný, dokázal pochopit to dítě, aby se s ním uměl i zasmát, být s ním taky 

kamarád. Měl by respektovat to dítě s jeho vadou, brát ho takového jaký je, zkoušet třeba i 

různý postupy, když vidí, že tohle nefunguje, tak zkusit něco jiného, co třeba vyjde. No a teda 

taky hlavně aby to nebyl nějaký introvert, protože asistent vlastně každý den mluví s tím 

učitelem, předává mu informace, co se týká toho žáka a potom taky komunikuje s rodiči žáka. 

Jestli si někdo myslí, že si vystačí sám, tak to se mýlí, bez toho, aby asistent mluvil s učitelem 

a rodiči to nejde.“ 

Klade na vás funkce asistenta pedagoga vysoké nároky ohledně vašeho 

vzdělávání? (samostudium, semináře…) 

„ Tak to zrovna ne, myslím si, že vedení stačí, jakou dělám školu, to je pro ně asi 

dostačující. Dala by se říct, že se hodně učím od paní učitelky, se kterou jsem ve třídě, ta je 

skvělá a snažím se od ní něco pochytit. Taky se jí třeba ptám na její názor, co si myslí, jak toho 

žáka vedu a její názor mi hodně pomáhá.“ 

Jak probíhá kooperace mezi učitelem a asistentem pedagoga? 

„S paní učitelkou spolupracujeme určitě dost, mám z toho dobrý pocit. Pořád si 

říkáme co a jak dělat, proč, jestli to funguje nebo ne a proč. Ona mi před hodinou poví, co by 

ten žák měl udělat a já jí po hodině zase povím, jestli je to hotovo, nebo není, z jakého důvodů 

ne, jak pracoval ten žák.“ 

Vidíte nějaké omezení pro sebe, jako pro asistenta pedagoga? 

„ To si myslím, že nevidím žádný.  Mně to takhle vyhovuje, jsem spokojená, tak jak to 

je. Je to určitě jen o tom, že jsem měla štěstí na pohodovou paní učitelku, se kterou se dá 

normálně mluvit a řešit věci bez stresu. Můžu s ní mluvit prakticky o čemkoli a poradí mi, 

řekne svůj názor a toho si cením, jsem ráda, že tu můžu být.“ 



Jak vnímají děti asistenta pedagoga ve třídě? 

„Tak děti ví, že jsem tam pro toho chlapce, že to potřebuje, protože má nějaké 

postižení. Chápou to. Takže mě berou moc dobře, jsem tam pro ně jako taková druhá učitelka, 

asi tak to vidím. Oni ode mě teda pomoc nějak nechtějí, neříkají si o ní. Když je hodina a ve 

třídě je paní učitelka, tak mě vypustí a nevnímají. Když něco potřebují, nebo neví, zeptají se 

učitelky. Když vidím, že někomu něco nejde a učitelka má na práci třeba jiné děti a mám 

zrovna jako by čas, že ten můj žák to zvládá, tak jim dojdu poradit jak na to, pomůžu jí. To mě 

taky berou a poslouchají mě. To je i o přestávce, já tam totiž ve třídě zůstávám s nimi, 

nechodím do sborovny. Takže když o přestávce zlobí, lítají, tak mě taky poslechnou, mám u 

nich respekt.“ 

Jaká je spolupráce asistenta pedagoga s rodiči- a) toho dítěte, b) s rodiči dětí ve 

třídě 

a)“S rodiči toho chlapce je to v pořádku, sedly jsme si. Hrozně moc pomáhají, hodně 

doma pracují na zlepšení a nedovedu si představit, jak by to bez toho zvládal. S maminkou se 

vídám nejvíc, pořád. Ona na něj čeká vždycky po konci školy u šaten, takže tam spolu 

mluvíme. Ptá se mě, jak to šlo, jak to zvládnul, jestli mu něco dělalo problém. Uděláme si 

takové krátké shrnutí toho dne. Povím jí nejdůležitější věci, co si myslím měla třeba vědět.“ 

b)“ S rodiči dětí ve třídě to je úplně fajn. Oni mě berou jako učitelku, nebo takovou 

poloviční učitelku. Přeci jenom učitelka je víc než asistent a tak to vnímají i rodiče, ale všichni 

jsou milý.“ 

Jste ochoten/a kromě asistence pedagoga poskytnout dítěti i osobní asistenci? 

„ Tak osobní asistenci dítěti vlastně poskytuju, i když to jako nemám v popisu práce. 

Ale mně to nějak nevadí. Jen že se to prostě dost směšuje a plete dohromady. Asistent 

pedagoga by měl mít v popisu práce i osobní asistenci, když je to potřeba. Já to třeba udělám, 

ale co jiní asistenti.“ 

Je pro vaši práci důležité písemné vyhodnocení činností během dne? 

„ Pro mě a pro rodiče je to důležité. Píšu do notýsku co se ten den dělá, úkoly, nějaký 

svoje poznámky, co mu třeba šlo, jaký cvičení jsou na něj těžký a proč. Taky třeba akce, co se 

budou ve škole dít, třídní schůzky, divadlo, kino, výlety.  On si to teda píše sám do svého 

školního notýsku, co mají všechny děti, ale píšu to radši i sem.“ 

Myslíte si, že vaše práce je dostatečně finančně ohodnocena? 



„ No tak ohodnocený to není nijak zvlášť, já to mám spíš jako peníze k dobru než 

udělám školu, to je fajn. Ani jsem teda neměla nějakou představu, že bych dostala víc peněz, 

vím jaké jsou platy ve školství, takže mě to ani nějak neudivilo.“ 

Měl/a jste nějakou představu o činnosti asistenta pedagoga, překvapilo, změnilo 

se něco? 

„ No já jsem se té mojí známé ptala, když mi o tom místu asistenta řekla. Ona mi tak 

zhruba řekla o co jde a potom i paní ředitelka mi tak jako nastínila, co budu dělat. Je to 

hodně o tom, jaké to dítě je, co potřebuje, jakou formou, jak na něj. To stejně poznáte až v 

průběhu. Jinak mě nic nějak nepřekvapilo, snad jen, že se dají integrovat děti se vším 

možným. To za mě na základní škole nebylo. Je to krok v před si myslím.” 

  



PŘÍLOHA 5.1 

Strukturovaný, hloubkový, kvalitativní rozhovor s učitelem „5“ 

Jak jste se stavěl/a k informaci, že budete mít ve třídě žáka, který bude mít 

asistenci? 

„ Vlastně jsem o tom už předem věděla, protože s tou rodinou se známe osobně a 

věděla jsem, že půjde ke mně do třídy. To jsem si taky říkala, jestli je to vůbec dobrý, že se 

známe, měla jsem v hlavě, že kamarádství bude muset stranou a že jim taky třeba budu muset 

říct věci, který nebudou zrovna chtít slyšet. Ale s tím chlapcem a asistentem jako takovým jsem 

neměla problém, spíš jsem myslela na to, aby to dobře zvládal a s paní asistentkou si sednuly. 

O nic víc mi nešlo. S asistentem jsem zkušenosti tedy před tím ještě neměla, ale u nás na škole 

asistent je, takže jsem věděla, jak to asi tak funguje a brala jsem to opravdu tak, že je tam pro 

to dítě a že jako učitelka mám, dalo by se říct povinnost pomáhat dětem, takže to pro mě bylo 

hlavní. Pomoc tomu dítěti.” 

Zasahuje vám asistent do vaší práce? Jak? Máte problém s vymezením 

kompetencí? 

„ Ne, vůbec ne. To je nesmysl. My jsme si se slečnou asistentkou na začátku řekly, co a 

jak a ona s asistencí teda taky neměla žádnou zkušenost, jako já, ale perfektně jsme spolu 

komunikovaly, byla moc vstřícná a určitě byla ráda, že jsem jí řekla, co a jak, jak to vidím, 

nenechala jsem jí v tom plácat, to by byl začátek konce si myslím. Když vidíme, že třeba něco 

nefunguje, jak jsme si myslely, tak to prostě změníme, dáme jiný postup, je to hodně 

individuální, podle situace.” 

V čem je potřebná funkce asistenta pedagoga ve třídě? 

„ To je jednoduchá odpověď. Asistent je ve třídě proto, aby tomu žákovi, který se 

integruje, co nejvíce pomohl. Ne aby to snad dělal za něj, to vůbec, ale aby mu byl prostě po 

ruce, motivoval ho, vysvětlil mu věci, které mu nejsou jasné, aby všechno dobře pochopil, a to 

celý je dělaný na základě potřeb toho dítěte. Co on potřebuje, jak to potřebuje, jakou formou, 

jak dlouho a tak dále. Prostě vše je individuálně. Potom mě napadá, že nejde jen o výuku toho 

dítěte, ale je to hlubší, jde taky o vztah žáka a asistenta. Protože asistent je s tím dítětem 

prakticky pořád, takže mají mezi s sebou vztah jako kamarádi, nebo jak bych to správně řekla. 

Dítě se tomu asistentovi může svěřit, když ho třeba něco trápí, je to prostě další dospělý 

člověk, na kterého se může obrátit s problémem. Taky mi asistent může pomoc ve třídě, jako 

s přípravou věcí, ale to po něm nechci, to dělám sama, ale když jedeme na výlet, tak asistent 



určitě pomůže jako dozor, to jsem vždycky ráda. Taky když si s něčím nevím rady, chci se 

poradit, tak se na asistenta můžu obrátit, on tu třídu zná jako já, je tam stejně často jako já, 

takže ví, co a jak a není mimo. No je toho docela dost.“ 

Jak se díváte na samotnou integraci dětí do běžné základní školy? 

„Pokud jde o zdravotní postižení, tak proč ne, určitě jsem pro integraci. Mentální 

postižení to je složitější, záleží jaká moc je to dítě postižený a aby to vůbec zvládalo i 

s asistentem. Setkala jsem se s tím, že rodiče si kolikrát můžou myslet, že když má dítě 

asistenta, tak je vyhráno, s asistentem se to zvládne, ten dítěti pomůže, ale to tak není, ne 

vždycky. Asistent je tam právě na dopomoc, vysvětlení, podporu, individuální přístup, ale ne 

aby to za dítě dělal sám, přemýšlel za něj, to teda ne. Takže je to o tom, jak moc je to dítě 

postižené a jak se to projevuje na jeho myšlení a tím i zvládání úkolů a vůbec celkové 

orientaci, chápání a tak dále. Chápu, že rodiče nechtějí mít dítě ve speciální škole, zní to 

hrozně, jako kdyby bylo už odepsaný, ale tak to není a ten rodič musí být taky soudný. U 

poruch chování s tím nemám zkušenost, ale můj názor je ten, že to může být hodně 

nebezpečný, jak pro to dítě, tak asistenta, učitele a hlavně ostatní děti ve třídě. Vím, že se 

předepisují nějaký prášky, injekce, ale v určitých případech to nevidím dobře a ta realizace 

všeho je šílená, zvlášť když je s tím spojeno třeba ještě nějaký to mentální postižení, takže za 

mě nejsem pro.“ 

Radíte se s asistentem o dalším postupu při vzdělávání daného žáka? 

„ Určitě, ano. Slečna asistentka za mnou vždy přijde, nebo já za ní, před a po hodině. 

To si domluvíme co je potřeba udělat tu hodinu, zadám jí úkoly, co mají vypracovat a třeba jí 

řeknu, jak na to, co by mohlo zabrat a tak. Ona přijde po hodině a poví mi, jak to šlo, co 

udělali, co neudělali, proč to nešlo, jaký měl třeba u toho chování a tak. On je totiž někdy 

lítostivý, když mu něco nejde, začne plakat, takže se na něj musí klidně a pomalu, ale zase i 

důrazně, jinak by si z ní za chvilku dělal poskoka. On jak vidí, že je tam asistentka, tak to na 

ní totiž zkouší, co jako může, kolikrát se ani nesnaží udělat to sám a řekne, že mu to nejde a 

čeká, že to za něj asistentka udělá. Děti jsou chytrý i přes určité postižení.“ 

Jde rodič s problémem/ dotazem na daného žáka za vámi, nebo asistentem? 

Pokud za vámi, řešíte to za přítomnosti asistenta? 

„Tak pokud je to potřeba, řeším to i s asistentkou, to je jasný. Záleží na situaci a 

problému, nebo s čím za mnou přijdou. Nevidím v tom žádný problém.“ 



Jak se na vás dívají kolegové, když máte ve třídě „na pomoc“ dalšího dospělého-

asistenta? 

„ Obecně bych řekla, že převládá mezi učiteli názor, jako že cože, to mě tam bude jako 

hlídat, koukat se na mě, bude mě hodnotit, potom pomlouvat jak učím, na to nejsem zvědavá. 

Zvlášť třeba, kdyby k nim měl přijít asistent jako ke mně, mladá holčina, ještě se žádnou 

pořádnou zkušeností, to by se teda nesetkalo s dobrou odezvou. Jsou u nás ale taky učitelky, 

kolegyňky, který to berou s rezervou a nadhledem, asi jako já, prostě asistent je tam kvůli 

tomu dítěti, ne kvůli mně.“ 

Vidíte nějaké omezení pro sebe, jako učitele? 

„ Omezení nevidím teda žádný. Opravdu ne, je to pro mě spíš pomoc, mám ve třídě 

prostě parťáka. Ale zase je to o tom, co je to za člověka ten asistent, jak spolu mluvíte, jaký 

k sobě máte vztah, jestli k sobě máte důvěru, prostě jestli si rozumíte. Ale napadá mě to, že i 

kdybychom si nerozuměli, pořád s tím asistentem musím vycházet na té pracovní úrovni, co se 

týká školy, vzdělání toho dítěte, chodu třídy, celkově klima ve třídě. Nemusíte se nějak 

kamarádit s tím asistentem, když to tak necítíte, ale profesní vztah musíte mít v pořádku jinak 

je zle, to by nefungovalo.“ 

Měly by se asistenti učitele u dětí každý školní rok střídat? 

„Záleží na dítěti. Dokážu si představit, že některému dítěti by ta změna vadila, mohla 

by mu uškodit, na asistenta si zvykl, mají spolu nějaký vztah, znají se, mají hlavně nějaký 

systém výuky, ten asistent má svůj osobitý přístup k výuce, k tomu dítěti. Jindy změna může být 

dobrá, jak jsem říkala, dítě si na asistenta může tak zvyknout, že třeba už ani nechce plnit 

svoje úkoly, nechává to na asistentovi, a když mu ten asistent v tomhle vyhoví, je tam vlastně 

na nic. Dítěti nepomáhá, dělá to za něj. Změna ale určitě ne v průběhu roku, to spíš z vážných 

důvodů, a kdyby to hodně nefungovalo.“ 

Vidíte rozdíl v práci těchto dětí, pokud asistent chybí? 

„ Určitě ano, je to vidět zvlášť u některých předmětů, tady třeba matika a tam kde je 

potřeba logika. Bez asistenta mu to nejde, je ztracený, neví, je to pro něj těžký a pro mě taky, 

nemůžu se mu věnovat tak, jak by potřeboval, protože tam mám celou třídu a ty jedou rychleji, 

jinak.“ 

 


