
Standard Studia pro asistenty pedagoga 

 
Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky 

č. 317/2005 Sb. Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří 

vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené 

základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které 

umožní výkon profese asistenta pedagoga podle §16, odstavec 4, zákona č.561/2004 Sb. 

 

Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č.563/2004 Sb., § 20, písm. e) 

 

Časový plán studia: Celkově vzdělávací program zahrnuje minimálně 120 hodin výuky, 80 

hodin přímé výuky (přednášky a semináře), 40 hodin pedagogické praxe ve škole, 

školských zařízeních a spolupracujících institucích. 

 

Průběžné hodnocení a ukončení studia: 

Po absolvování teoretické (80h) části vzdělávání ověření vědomostí formou testové zkoušky; 

po absolvování praxí (40 h) obhájení závěrečné práce. Součástí žádosti předkladatele o 

akreditaci programu bude i doložení formy průběžného a závěrečného hodnocení účastníků 

(testy, témata závěrečných prací). 

 

Základní kompetence dosažené vzděláváním 

 Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil) 

 Orientace v systému a organizaci školy 

 Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy 

 Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků 

při zvládání požadavků školy 

 Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora 

v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v 

základních pedagogických pojmech 

 Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní 

péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.) 

 Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy 

 Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka 

 Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, 

dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi 

 Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v 

podmínkách školy 

 Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením 

 Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami 

školní práce 

 

Tématické okruhy vzdělávacího programu 

I. Škola, školní práce a role asistenta pedagoga 

1. Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní pedagogické a speciálně 

pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby 

2. Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a 

pedagogickým sborem 

3. Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů 

4. Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka 

5. Základy didaktické a výchovné činnosti 



6. Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy 

II. Podpora žáka 

1. Orientace v požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ) 

2. Základy psychohygieny učení 

3. Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní 

4. techniky pedagogické diagnostiky 

5. Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování 

6. Základní znalosti řešení výchovných problémů 

7. Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního 

8. chování žáků 

9. Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 

III. Systém péče o žáka 

1. Systém péče o žáka (působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení, 

léčebné péče, sociálních služeb, krizové intervence, nestátních neziskových organizací) 

1. Základní právní předpisy (zákony, vyhlášky, metodické pokyny atd., které ovlivňují 

činnost asistenta pedagoga) 

2. Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s 

Policií ČR 

 

IV. Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga 

1. Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního 

prostředí a její odraz ve vzdělávání 

2. Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 

3. Specifika práce se žáky se zdravotním postižením 

4. Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky 

5. Komunikační dovednosti asistenta pedagoga (strategie vedení rozhovoru, komunikační 

techniky, struktura rozhovoru atd.) 

 

Další podmínky k udělení akreditace: Žadatel doloží přehled škol a zařízení, kde bude 

realizována pedagogická praxe,včetně písemného souhlasu ředitelů těchto škol a zařízení s 

konáním praxe. 

 
 


