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AKTIVITA PED AP OBA POZNÁMKY
Kontroluje zadání.

Dohlíží na samostatnou činnost žáků.

Interpretuje zadání, podporuje žáka při vypracovávání úkolů s respektem 
k jeho maximální samostatnosti.

Podporuje rozvoj komunikace a vytváření sociálních dovedností.

Kontroluje porozumění úkolům.

Zklidňuje žáka.

Aktivizuje žáka, podporuje pozornosti žáka při výkladu učiva a plnění úkolů.

Poskytuje pomoc při komunikaci se zákonnými zástupci žáků a s komunitou, 
ze které žák pochází.

Účastní se třídních schůzek a tripartit (jednání pedagoga, rodičů a žáka).

Poskytuje konzultace vyučujícím v dané třídě – poskytuje zpětnou vazbu 
z kontaktu se žákem, konzultuje míru podpory, realizované postupy, metody.

Konzultuje své působení s pracovníky školního poradenského pracoviště, ze-
jména se školním speciálním pedagogem, který má v náplni práce poskytovat 
asistentovi pedagoga metodickou podporu pro práci se žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami (dle vyhlášky 72/2005 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů) [1], případně vše konzultuje s vedením školy.

Participuje na vytváření, realizaci a revizi IVP a PLPP (spoluúčast na vytváření 
cílů i obsahů, za obsahovou a formální správnost však zodpovídá pedagog).

Zapojuje se do hodnocení výuky a hodnocení žáka (formou poskytnutí zpětné 
vazby učiteli, informace o individuálních pokrocích žáka, konzultace nad for-
mami hodnocení, metodami výuky), přičemž konečné rozhodnutí je v kompe-
tenci pedagoga.

Připravuje pomůcky, pracovní listy a další materiály.

[1] Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 30. 12. 2019]. Dostupné 
z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-72
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AKTIVITA PED AP OBA POZNÁMKY
Účastní se pedagogických porad a případně i dílčích porad, je-li pedagogy či 
vedením školy jeho účast vyhodnocena jako vhodná.

V případě potřeby hospituje v jiné třídě či škole v rámci rozvoje svých profes-
ních dovedností.

Vede si deník ke každému žákovi, předkládá měsíčně ke kontrole školnímu 
speciálnímu pedagogovi. Obsahem deníku jsou krátké záznamy z jednotlivých 
hodin – probíraná látka, míra asistence, případně co se dařilo či nedařilo, body 
k řešení.

Podepisuje známky.

Kontroluje šatnu, její úklid, zamčení.

Operativně rozdává pomůcky.

Kontroluje donesení domácích úkolů.

Opravuje pracovní sešity.

Klasifikuje žákovské práce.

Vykonává dozor nad žáky.

Zajišťuje dodání domácího úkolu před vyučováním.

Pomáhá připravit vyučovací pomůcky.

Vede evidenci zapomínání pomůcek a domácích úkolů.

Provádí xerokopie, kopíruje materiály.

Provádí zápisy do třídní knihy.

Informuje rodiče o zameškaném učivu.

Podílí se na tvorbě pomůcek, vystřihování atd.

Rýsuje pomocné linky žákům se SVP.

Maže tabuli (zejména ve vyšších úrovních tabule).

Zajišťuje náhradní pomůcky pro žáky, aby neutrpěla výuka.
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AKTIVITA PED AP OBA POZNÁMKY
Zachovává mlčenlivost o datech žáků, dbá na ochranu osobních údajů žáků a 
ostatních zaměstnanců školy.
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