
 

 

Zdroj: Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace. 

 

Ukázka každodenního zápisu a měsíčního zápisu asistenta pedagoga v 

zápisníku dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (4leté dítě se 

závažnou poruchou chování, opožděným vývojem řeči, projevy poruch 

autistického spektra a suspektně s lehkou mentální retardací) 
 

Denní záznam 26. 5. 2021 

• ráno si hrál s vláčkovou dráhou; 

• zapojoval se do pohybových aktivit; 

• dopolední svačinu odmítl (bez afektu), pil; 

• spontánně se zapojoval do výtvarné činnosti, sám si natíral ruličku od 

toaletního papíru barvou (pokrok!), snažil se samostatně lepit domeček, 

malá okýnka z proužků papíru zvládl stříhat téměř bez pomoci; 

• při pobytu venku chodil po pařezech a kreslil křídou na tabuli v zahradě; 

• oběd proběhl bezproblémově; 

• při odpočinku spal; 

• odpoledne ochutnal svačinu a pil; 

• hrál si s vláčkovou dráhou; 

• den bez afektů a konfliktů. 

 

 

Měsíční záznam 

Pozorování změn v chování (31. 5. 2021): 

• začíná střídat barvy při kreslení; 

• střídá plyšáky při odpoledním odpočinku; 

• střídá nohy při chůzi do schodů; 

• vyžaduje pomoc při stříhání (dříve odmítavá reakce); 

• překonává strach z malování vodovými barvami a temperami; 

• sám si obouvá přezůvky; 



 

 

Zdroj: Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace. 

 

• umývá si ruce sám, bez instrukcí a vybízení. 

 

• Posun v kooperaci: 

o hraje si s ostatními dětmi; 

o lépe spolupracuje s autoritami; 

o zlepšení v oblasti respektování pravidel; 

o utlumení soutěživosti (nemusí být první u her či schodů); 

o lépe přijímá prohru; 

 

• celkové zlepšení naladění (více se usmívá a méně vzteká); 

 

• Mírný posun ve vývoji řeči: 

o zlepšení aktivní i pasivní slovní zásoby; 

o používá víceslabičná slova; 

o zlepšení artikulace mluvidel; 

o snaha říci jednoduchou větu samostatně; 

 

• zlepšení úchopu tužky (tendence dlaňového úchopu); 

• lépe akceptuje korekci úchopu učitelkou.  

 

V dalším období se zaměřit na: 

• posílení komunikace s dospělými i dětmi; 

• opakování slov dle učitelky (nácvik správné výslovnosti); 

• nácvik správného úchopu tužky; 

• rozvoj jemné motoriky, zejména stříhání (podpořit pozitivní vztah k 

činnosti); 

• podpora samostatnosti při spontánních hrách. 

 



 

 

Zdroj: Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace. 

 

Ukázka 14denního zápisu asistenta pedagoga u dítěte se speciálními 

vzdělávacími potřebami (5,5leté dítě s opožděným psychomotorickým 

vývojem) 
 

1.-16. 5. 2021 

• opakování základních barev (-); 

• opakování geometrických tvarů (-+); 

• číselná řada 1 až 20 (+); 

• počítání v rozmezí 1 až 5 (-+); 

• vytleskávání slabik a jejich počítání (+); 

• první a poslední hláska ve slově (první +, poslední -); 

• kreslení duhy (opakování barev, jejich střídání, viz pracovní list). 

 

17.-31. 5. 2021 

• opakování z předešlého období; 

• spojování čar k žebříku (viz pracovní list); 

• obtahování čar (viz pracovní list); 

• básnička To jsou prsty, to jsou dlaně (+). 

 

Pozn.: Značky +- popisují, do jaké míry se dítěti podařilo úkol splnit.  


