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Nástroj Screening - Bezpečné prostředí pro AP 
I. DÍTĚ SE SVP (dále dítě) 
1. Vím o dítěE 3 věci, které ho baví, a 3 věci, které ho nebaví.  
baví – 
nebaví – 
2. Znám „příběh“ dítěte včetně odborných zpráv. 
vím, s čím má dítě ob3že –  
co říkají zprávy –  
3. Vím, jak dítě funguje doma a zda má dobré zázemí k domácí přípravě. 
jak funguje doma – 
zázemí, pomoc rodičů –  
4. Vím, co dítěE vyhovuje doma a co mu nevyhovuje ve škole. 
vyhovuje doma – 
nevyhovuje ve škole – 
5. Dítě ví, že má možnost rozumně ovlivnit svou výuku. 
pokud je to možné, volí si činnosF – 
pokud je to možné, volí si způsoby práce – 
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II. ZAINTERESOVANÍ DOSPĚLÍ 
1. Už proběhlo osobní setkání s rodiči (zákonnými zástupci) dítěte. 
mám pocit, že mi řekli o dítěF, co mohli – 

co mě nejvíc zaujalo – 
2. Jsme s rodiči domluveni, jak se vzájemně kontaktovat a informovat.  
jak si dávat zpětnou vazbu –  
když se dítě necí3 dobře, tak –  
3. S třídním učitelem máme vymezené role působnosE. 
do čeho ve výuce mohu vstupovat – 
do čeho ve výuce nemohu vstupovat –  
4. S vedením školy (či přímým nadřízeným) o sobě víme. 
průběžně se informujeme – 
„kdyby něco“, nebojím se obráFt – 
5. Ostatní vyučující jsou informováni o dítěE i o mně.  
učitelé jiných předmětů ve třídě – 
ostatní učitelé, resp. jiní relevantní zaměstnanci – 
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III. OSTATNÍ DĚTI (pro přehlednost „dítě“ = „můj svěřenec“)  
1. DěE ve třídním kolekEvu jsou seznámeny s cm, proč tam jsem. 
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máme vyřešené oslovení –  
znají moji roli ve třídě – 
2. DěE ve třídním kolekEvu vědí, proč má můj svěřenec asistenta pedagoga. 
znají jeho ob3že –  
proběhla společná seznamovací diskuse –  
3. DěE ve třídním kolekEvu vědí, že můj svěřenec není ze skla. 
vědí, že hra s mým svěřencem je žádoucí – 
vědí, že největší pomoc je chovat se k němu „normálně“ –  
4. Pokud můj svěřenec potřebuje odejít jinam, děE ve třídě vědí proč. 
vědí, že taková možnost může nastat – 
vědí, že se v takovém případě „nefláká“ – 
5. Pokud se dětem ve třídě na mém svěřenci něco nelíbí, vědí, jak a komu to říct. 
vědí, co říct přímo mému svěřenci – 
vědí, co říct mně, nebo třídnímu učiteli – 
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IV. DÍTĚ A JÁ – NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ 
1. Dítě má ve třídě vymezený svůj osobní prostor. 
má své pevné místo na sezení – 

má kam si odkládat ve třídě věci – 
2. Máme ujasněná pravidla v chování a ve vzájemné komunikaci. 
v hodině –  
o přestávkách –  
3. Jsme domluveni, že do vztahů s ostatními dětmi vstupuji pouze výjimečně. 
ví, že nejsem Fskový mluvčí – 
ví, že nejsem osobní strážce –  
4. Jsme domluveni, že formální hodnocení přísluší pouze učitelům. 
chápe, že mohu moFvovat či usměrňovat – 

chápe, že mohu hodnoFt jen svůj pocit z práce dítěte – 
5. Jsme domluveni, že mu budu dávat reálnou zpětnou vazbu. 
ví, že hodno3m objekFvně – 
ví, že se snažím odpouštět si subjekFvní pohled – 
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