
	 	 	 	 	 	 																																				 	 	 	           
KOMPETENCE SPECIFIKACE

Komunikační a facilitační dovednosti Je schopný se aktivně zapojit do prevence a řešení problémového chování u žáků. Při řešení problémového chování žáků 
komunikuje a spolupracuje s třídním učitelem a se zaměstnanci školního poradenského pracoviště. 

Je schopný efektivně řešit/anebo se podílet na řešení vzniklých obtíží v komunikaci a spolupráci mezi ním a žákem/žáky (se 
SVP). 

Podporuje a aktivně se podílí na socializaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: v rámci skupinových aktivit 
zaměřených na stmelení kolektivu (ve spolupráci s třídními učitelem nebo zaměstnanci ŠPP), na řešení konfliktů a 
nedorozumění v komunikaci mezi žáky, na objasnění vlastní role ve třídě všem žákům za účelem snížení sociální bariéry 
mezi žákem se SVP a spolužáky.    

Je schopný se aktivně zapojit při zvládání řešení krizových situací ve třídě. Zná postupy a možnosti řešení krizových situací. 
Komunikuje a spolupracuje s třídním učitelem a se zaměstnanci školního poradenského pracoviště.

Vhodným způsobem komunikuje s rodiči žáků se SVP ohledně vzdělávání a výchovných problémů žáků. Seznámí se 
s rodinným prostředím žáka. Nastaví vhodná pravidla spolupráce s rodiči žáka. 

Týmová spolupráce Vzájemně sdílí zkušenosti s ostatními asistenty pedagoga, chodí na kolegiální hospitace k ostatním asistentům pedagoga 
ve škole i v dalších školách, navštěvuje intervizní a supervizní skupiny, online podpůrné skupiny apod. 

Efektivně spolupracuje s učiteli předmětů, vedením školy a poradenskými pracovníky školního poradenského pracoviště.

Efektivně spolupracuje s třídním učitelem při nastavení pravidel spolupráce, rozdělení kompetencí, nastavení systému 
spolupráce před vyučováním, při vyučování a po vyučování, při výuce a spolupráci s pedagogem, při vyhodnocování 
výsledků vzdělávání. Dokáže učiteli vhodným způsobem poskytnout zpětnou vazbu ohledně vzájemné spolupráce. Podílí se 
na přípravě a realizaci speciálních a mimoškolních akcí třídy (projektové dny) spolu s třídním učitelem. 

Odborné znalosti Je seznámen s principy inkluzivního vzdělávání: s právem všech žáků na rovný přístup ke vzdělání a právem žáků se SVP 
na vzdělávání ve školách běžného vzdělávacího proudu.  

Má základní znalosti o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Má základní znalosti týkající se výchovných přístupů, psychologie dítěte předškolního a školního věku, vrstevnických 
vztahů, klimatu školní třídy a psychologie ve vzdělávání. 

Má osvojené základní znalosti ohledně znevýhodnění/postižení žáka/žáků se SVP, se kterými pracuje. Tyto znalosti si dále 
prohlubuje a rozšiřuje. 

Má znalosti školské legislativy, bezpečnostních a hygienických norem.

Má osvojené základní znalosti etických norem pedagogického pracovníka.

www.zapojmevsechny.cz



	 	 	 	 	 	 																																				 	 	 	           

www.zapojmevsechny.cz

KOMPETENCE SPECIFIKACE

Pedagogické a předmětové kompetence Podporuje celkový osobnostní rozvoj žáka/ů se SVP, jeho/jejich sebedůvěru, sebereflexi, volní vlastnosti, sociální a 
komunikační dovednosti. 

Má osvojené znalosti vyučovacích předmětů daného školního stupně, zejména českého jazyka a matematiky.

Má základní znalosti v oblasti použití ICT a dovede je efektivně využívat v rámci výuky žáků.  

Dokáže v rámci výuky pracovat jak s žákem (se SVP) individuálně, tak s heterogenními skupinami žáků.

Pravidelně si vede záznamy z hodin ohledně žáka/žáků se SVP, eviduje pokroky žáka/žáků. 

Má dovednosti ve vedení povinné dokumentace (po dohodě s třídním učitelem).

Je schopen identifikovat speciální potřeby žáků se SVP, a to skrz seznámení se s výsledky vyšetření, dále pomocí 
pozorování anebo pomocí doplňkových metod a nástrojů.

Má osvojeny základní metodické postupy ve výuce jednotlivých předmětů. Má přehled o vhodných pomůckách, postupech, 
technikách apod. 

Je schopen vést žáka/žáky při přípravě na vyučování (vypracování domácích úkolů).

Vyhodnocuje efektivitu vlastních učebních postupů a přístupů k žákovi pomocí sdílení s třídním učitelem, učiteli předmětů, 
asistenty pedagoga a vedením školy. 

Ve spolupráci s třídním učitelem vyhodnocuje výsledky vzdělávání u žáků se SVP.

Dokáže žáka/žáky se SVP efektivně zapojit do výuky s použitím vhodných metod (technik, pomůcek…), a to s ohledem na 
jeho/jejich individuální speciální potřeby.

Dovede se žáky efektivně pracovat v rámci mimoškolní a zájmové činnosti, individuálně anebo ve skupině. 

Motivace Je vnitřně motivován k dalšímu osobnostnímu/profesnímu růstu.

Má zájem o další sebevzdělávání. Aktivně se zúčastní vzdělávacích kurzů a seminářů. Pracuje s plánem dalšího 
vzdělávání/rozvoje. 

Dokáže pozitivně motivovat sebe i druhé – povzbudit se/je.



	 	 	 	 	 	 																																				 	 	 	           

Hodnotící škála – vysvětlivky

 

Interval Interpretace uvedených hodnot na škále 0–100

Interval 0–20 Daná kompetence je nedostatečně nebo výrazně podprůměrně rozvinutá. Lze konstatovat základní rozpory se všemi sledovanými charakteristikami zjištěného chování, 
které jsou uvedeny u příslušné kompetence. Pro zvládnutí vykonávané pracovní pozice absence dané kompetence vyžaduje rozvoj od základů.  

Interval 30 Podprůměrná, limitní úroveň uplatnění dané kompetence. Lze konstatovat základní rozpor ve většině sledovaných charakteristik, které jsou uvedeny u příslušné 
kompetence. V dané kompetenci je možné formulovat systematický rozvoj, jehož cílem je umenšení slabých stránek. 

Interval 40–50 Základní postačující úroveň (průměrná) uplatnění dané kompetence. S  dílčími výhradami odpovídá definované kompetenci. Lze formulovat klíčové oblasti ke 
zlepšení. Systematický rozvoj se zaměřuje na posílení silných a umenšení slabých stránek.  

Interval 60–70 Nadprůměrná úroveň, ve všech klíčových charakteristikách je zde optimální úroveň uplatnění dané kompetence. Lze formulovat dílčí oblasti ke zlepšení. 

Interval 80–90 Vynikající, mimořádná úroveň uplatnění dané kompetence. Rozvoj se zaměřuje do oblasti specifických a nadstavbových dovedností. Bez obtíží uplatňuje své 
dispozice a zvládá s přehledem vzniklé situace.

Interval 100 Excelentní úroveň, „ideální stav“. Projev kompetence je na vzorové úrovni, při níž nelze aktuálně formulovat žádnou dílčí oblast ke zlepšení.

Zdroj: Kolektiv autorů APIV-B.

www.zapojmevsechny.cz

KOMPETENCE SPECIFIKACE

Osobnostní předpoklady Má náhled na vlastní silné a slabé stránky. Umí se poučit z vlastních chyb. 

Je empatický, má pochopení pro osobnostní nastavení žáků, pro jejich životní situaci. Zohledňuje proto individuální potřeby 
žáků. 

 Ztotožňuje se s hodnotami společného vzdělávání a podporuje je ve své pedagogické práci.  

Má pozitivní vztah k dětem.  

Dovede svým osobním příkladem působit na formování postojů a hodnot u žáků.

Je iniciativní, přichází s vlastními nápady a podněty do výuky.

Je spolehlivý, trpělivý, dokáže zachovat klid. Má vůli překonávat překážky. Plánuje svoji činnost. Dokáže adekvátně 
zareagovat na nové okolnosti/podmínky/změnu v chování žáka apod. 


