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Pracovní náplň asistenta/asistentky pedagoga 

 

Náplň práce asistenta pedagoga vyplývá většinou z doporučení ke vzdělávání ŠPZ, takže 

se liší dle diagnózy žáka. Níže jsou uvedené obecné informace k náplni asistenta 

pedagoga.  

• Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi 

(učiteli, vychovateli, speciálnímu pedagogovi apod.) při vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

• Asistent pedagoga pracuje podle potřeby s žákem se speciálními vzdělávacími 

potřebami nebo i s ostatními žáky třídy. 

 

Práce asistenta probíhá těmito způsoby: 

 

• skupinová práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžném 

vyučování ve třídě; 

• skupinová práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžném 

vyučování mimo třídu – asistent si bere vybranou skupinu žáků do jiné učebny, kde 

s nimi pracuje na zadání odlišném do zadání probíraného ostatními žáky ve třídě; 

• individuální práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami v běžném 

vyučování ve třídě; 

• individuální práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami mimo třídu – 

asistent si bere konkrétního žáka do jiné učebny, kde s ním pracuje na zadání 

odlišném od zadání probíraného s ostatními žáky; 

• práce s ostatními žáky ve třídě (tj. s žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb); 

• individuální i skupinové doučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami po 

vyučování ve škole; 
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• individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v 

odpoledních hodinách.  

 

 

Práce asistenta s žáky by měla probíhat podle instrukcí pedagoga. 

Mezi úkoly asistenta pedagoga pro práci s žáky může patřit například kontrola plnění 

úkolů, opakování instrukcí poskytnutých učitelem, opakování a procvičování již probrané 

látky. Naopak výklad nové látky by měl zajišťovat vždy učitel. 

 

Individuální i skupinová práce asistenta pedagoga s žákem/žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve vyučování by měla vždy probíhat přednostně ve třídě, kde jsou 

současně vzděláváni ostatní žáci. Práce asistenta pedagoga s žáky v oddělené učebně 

by měla být realizována pouze v odůvodněných případech (např. když je žákův vzdělávací 

plán zcela odlišný od výuky ostatních spolužáků a lze odůvodněně předpokládat, že 

paralelní výuka podle dvou vzdělávacích plánů by působila velmi rušivě). 

 

Asistent pedagoga by neměl pracovat pouze s žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, naopak – ve vybraných aktivitách by měl zastoupit učitele v práci s žáky bez 

postižení / bez znevýhodnění. Účelem asistentova působení u žáků bez speciálních 

vzdělávacích potřeb je, aby učitel získal více prostoru pro vlastní práci s žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Konkrétní náplně práce asistenta pedagoga vyplývající z doporučení školského 

poradenského zařízení:   

Příklad 1 

Je vhodné, aby se dítě vzdělávalo za podpory asistenta pedagoga. 

Náplň práce: 

• Přímá práce s dítětem podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele 

zaměřená na specifické potřeby dítěte, individuální podporu při osvojování a 

procvičování nových znalostí a dovedností; 
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• spolupráce při zajišťování komplexní výchovně vzdělávací činnosti 

zaměřené na rozvoj vědomostí, dovedností a návyků podle IVP;  

• pomoc při přípravě materiálů na výuku; 

• podpůrné služby při kompenzaci znevýhodnění dítěte v sociálním prostředí třídy, 

prevence konfliktů v kolektivu; 

• pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci dítěte.  

 

Příklad 2 

Přítomnost pedagogického asistenta je vzhledem k povaze zdravotního postižení nutná 

jak o vyučování, tak v družině. 

Asistent pedagoga bude usměrňovat a aktivovat chování a projevy správným směrem, 

intervenuje v nácvicích sociálních dovedností, a to i v  rámci práce s celým kolektivem. 

V průběhu vyučovací hodiny pomáhá s aplikací strukturovaného vedení a dbá na 

dostatek vizuálních opor v pokynech, dohlíží na porozumění instrukcím.  

Pedagogický asistent se bude řídit metodickými pokyny pro práci s dětmi s narušenou 

komunikační schopností a pokyny učitele.  

 


