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Pedagogický asistent/ka – náplň práce 
 

Jméno a příjmení: ………………………………………….. 

 

Odpovědnost 
- Je odpovědný ředitelce školy. Je přímo podřízený třídnímu učiteli, popř. jinému vyučujícímu 

žáka, v pracovně právních vztazích zástupci ředitele školy. 

Pracovní a organizační záležitosti 
- Plní určenou míru vyučovací povinnosti a koná práce související s vyučováním. 

- Účastní se porad svolaných vedoucími pracovníky školy. 

- Plní příkazy ředitele školy a jeho zástupce. 

- Zastupuje přechodně nepřítomného učitele nebo jiného pedagogického pracovníka v rámci 

sjednaného druhu práce. 

- Je přítomen ve škole v době stanovené jeho rozvrhem, rozvrhem dozorů, v době porad 

svolaných ředitelem školy, v době stanovené pro případné přechodné zastupování jiného 

učitele, v době stanovené pro konzultace s rodiči, v době mimotřídní práce se žáky. 

- Sleduje přehled suplování a úkoly dané vedením školy (nástěnka ve sborovně školy). 

- Dbá, aby jeho jednání a vystupování před žáky, rodiči i širší veřejností bylo v souladu 

s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným působením školy, v souladu 

s pracovním řádem zaměstnance škol a školských zařízení (viz MŠMT ČR č.j. 14 269/2001-26) 

a dalšími předpisy a směrnicemi pro školy. 

Zachovává mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů žáků. 

- Vykonává dozor nad žáky podle pokynů ředitele a podle zvláštních pokynů. Stejně tak provádí 

dozor při akcích organizovaných školou. 

Výchovně vzdělávací proces 
- Zajišťuje výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na rozvoj osobnosti žáka, jeho zájmů, 

znalostí a tvořivých schopností na základě pokynů příslušného vyučujícího pedagoga. 

Řídí se učebními plány, případně jinými schválenými učebními dokumenty. 

Provádí soustavné sledování výkonu žáka a jeho připravenost na vyučování. 

Poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů žáka, hodnocením 

pozitivně motivuje žáka, vede jej k sebehodnocení. 

- V případě potřeby pomáhá žákovi se zdravotním postižením, se sebeobsluhou v době 

vyučování. 

- Spolupracuje s rodiči žáka; na požádání je informuje o třídních schůzkách, konzultacích, 

popřípadě na individuálně dohodnuté schůzce o prospěchu a chování žáka. 

- Projednává způsob vyučování a hodnocení žáka s třídním učitelem, příslušným vyučujícím 

pedagogem a výchovným poradcem. 
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- Podílí se na vypracování individuálního výukového plánu pro žáka. 

- Oznamuje poznatky o konkrétním ohrožení žáka užívajícího návykové látky včetně alkoholu 

metodikovi primární prevence. 

- Oznamuje poznatky, které mohou nasvědčovat tomu, že žák je v rodině vystaven týrání, 

zneužívání, zanedbávání nebo jiným způsobem špatnému zacházení, nebo má podezření, že 

je žák šikanován, metodikovi primární prevence. 

- Usiluje o to, aby na základě výchovně vzdělávacího procesu docházelo k soužití lidí různých 

národností, náboženství, kultur a k respektování odlišností jednotlivých etnických skupin. 

Vzdělávání 
- Dále se vzdělává, a to v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 

- Samostatně studuje pedagogickou literaturu, právní předpisy a vnitřní školní normy. 

- Zpracovává Plán osobního rozvoje, ve kterém na konci školního roku hodnotí vlastní práci. 

Materiální oblast 
- Provádí nezbytnou péči o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám výuky. 

BOZP 
- Vytváří, dodržuje a kontroluje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při 

jejich účasti na výuce a výchově. 

- Vychovává žáky k dodržování hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce. 

- Sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informuje bez zbytečných 

průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. 

- Při úrazu poskytne žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz 

žáka nahlásí neodkladně v kanceláři školy k zapsání do knihy úrazů. 

 

V Milovicích ……………………………………………………. 

…………………………………………….. 

Podpis pracovníka 


