
Národní pedagogický institut České republiky

www.zapojmevsechny.cz 1

Zdroj: Autorský tým APIV B

Manuál k aktivitě
„Rozdělení kompetencí mezi učitelem a asistentem pedagoga“

Charakteristika:
Aktivita slouží jako pomůcka pro efektivní a včasné rozdělení kompetencí mezi učitelem a asisten-
tem pedagoga.  

To, co jeden z učitelů při spolupráci s asistentem pedagoga uvítá, druhému učiteli z nějakých důvo-
dů může vadit. Je proto vhodné, když si obě strany rozdělení jednotlivých kompetencí vyjasní hned 
na začátku spolupráce, a to, na čem se dohodnou, posléze dodržují. 

Cíl:

Velikost skupiny:
Aktivita je určena pro třídního učitele a asistenta pedagoga. 

Cílem aktivity (společného vyplnění pracovního listu dle návodu v manuálu) je vyjasnění kompetencí 
mezi učitelem a asistentem pedagoga.

Pomůcky:

– 3x vytištěný pracovní list 
– 1x vytištěný manuál k aktivitě
– psaní potřeby

Čas/frekvence setkání:
Aktivitu je vhodné zrealizovat hned na začátku spolupráce.

Délka úvodního setkání: 45–75 minut. 
15–30 minut na samostatnou práci, 30–45 minut na společnou diskusi. 

Aktivitu je vhodné realizovat opakovaně (zejména na počátku spolupráce, tzn. zhruba v prvních 
6 měsících) podle toho, jak se průběžně vyjasňují kompetence asistenta pedagoga a učitele. 

Opakované setkání (revize): například po 1 měsíci od počátku spolupráce: 30–60 minut.

Aktivitu mohou s úspěchem využít i ti učitelé a asistenti, kteří již spolupracují dlouhodobě, ale 
mají zájem na zefektivnění vzájemné spolupráce a organizace při péči o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
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Varianty, komentáře:
Je výhodné vědět, jak si s asistenty rozdělují kompetence ve své třídě ostatní učitelé.

Proto mohou učitelé své závěry diskutovat na metodickém sdružení ve škole a získat tak cennou zpět-
nou vazbu. Další informace můžou získat také na pedagogických radách.

Zrovna tak mohou asistenti konzultovat své závěry se speciálním pedagogem anebo mezi sebou na 
metodickém sdružení asistentů. 

Postup:
V pracovním listu jsou rozepsané jednotlivé okruhy (a v rámci nich jednotlivé aktivity), ve 
kterých si učitel a asistent určují kompetence (tzn. rozsah jejich  působnosti nebo činnosti). 

Jedná se o následující okruhy:

 – Administrativa
 – Porady
 – Plánování vzdělávání
 – Hodnocení, vyhodnocování, zpětná vazba 
 – Předávání informací o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
 – Předávání informací a rozdělení aktivit v procesu výuky
 – Předávání informací a rozdělení aktivit před a po výuce
 – Předávání informací a rozdělení aktivit o přestávkách, ve školní družině a při
    docházce na oběd

Nejprve je potřeba, aby si oba aktéři samostatně prošli jednotlivé vypsané (a očíslované) 
aktivity v každém okruhu. 

Každý z aktérů posoudí danou položku – aktivitu z hlediska kompetencí – rozhodne a vyzna-
čí, do jaké míry je aktivita v jeho kompetenci. Do druhého a třetího sloupce každý z aktérů ve-
píše vybranou odpověď: ano – ne – částečně. Pole „poznámky“ slouží k dopsání doplňujících 
informací (například pokud je asistent pedagoga za určitou aktivitu odpovědný jen částečně, 
je vhodné rozepsat, v čem jeho kompetence konkrétně spočívá).  

Ty aktivity, které aktéři vnímají jako nerelevantní, lze vyškrtnout. 

Prázdná pole ve formuláři potom slouží k dopsání dalších kompetencí, které učiteli nebo 
asistentovi ve formuláři scházejí. 

Vyhodnocení aktivity:

Ve druhé části aktivity porovnávají oba aktéři vyplněné pracovní listy a hledají v průběhu diskuse spo-
lečnou shodu ohledně rozdělení jednotlivých kompetencí. 

Společné řešení potom vyplní do třetího, prázdného pracovního listu. 

Na konci aktivity je vhodné si domluvit, kdy proběhne revize tohoto dokumentu (viz čas/frekvence setkávání). 


