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Legislativa
 Legislativa pracuje se zákonem č. 561/2004 sb. ve znění 

pozdějších předpisů.

 Vyhláškou č.48/2005 sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláškou č.27/2016 sb. 



Vyhláška č.27/2016 sb. 

 Jedná se o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami s využitím vyrovnávacích a podpůrných 
opatření.



Co trápí         
asistenta 

???







Všichni něco očekávají.

Nikdo neví co….



Časté chyby :
 Asistent sedí se žákem v lavici

 Asistent neví, co bude učitel probírat

 Neexistuje neverbální komunikační kanál učitel – AP

 Asistent koná práci za žáka

 Asistent je omezen na jednoho žáka

 Asistent je finančně nedoceněn

 Asistent je časově přetížen

 Asistent není plnohodnotným členem týmu



Ideální stav :
 Úvazek asistenta dle náročnosti nepřevyšuje 

úvazky ostatních pedagogických pracovníků.

 AP se na hodiny připravuje s učiteli a ví co bude v 
hodinách probíhat.

 AP a učitel mají připraveny „ústupové strategie“

 AP je chápán jako rovnocenný partner a je s ním 
tak zacházeno.



AP 

musí 

zvládnout 

všechno, 

ale …..



Musí :
 Pracovat s určeným žákem

 Pracovat s ostatními žáky

 Plnit práce související s sebeobsluhou 

 Připravovat se na vyučování spolu s učiteli

 Plnit úkoly vyplývající z IVP na základě pokynů učitele



Nemusí :
 Plnit funkci „ služebnictva“ žákovi

 Plnit nefunkční příkazy učitelů

 Plnit náhodné administrativní a jiné práce dle pokynu 
vedení školy



Neměl by :
 Během vyučování vykonávat práci za dítě

 Narušovat výuku šepotem

 Narušovat výuku jinou činností (telefon)

 Suplovat učitele – vysvětlovat nové učivo



Dobré rady :



 Seznamte se se svým AP

 Zvolte komunikační strategie

 Respektujte názor AP

 Připravte se společně na výuku (alespoň v 
týdenním režimu)



Úspěch je ve     
spolupráci !!!



Vaším cílem je popření toho školního vtipu :

Pepíčku, chodíš rád do školy?

Chodím rád do školy a ze školy, jenom to mezi tím mě 
nebaví.



Děkuji za pozornost 

Mgr. Bc. Martina Brhelová


