
 

 

Asistent pedagoga – informace nejen o Vás, ale i pro Vás 
 
Asistent  pedagoga je pomocníkem pedagogického týmu ve škole a v dalších institucích, 
pomáhá dětem překonávat komunikační bariéry, je jim nápomocen v aklimatizaci na školní 
prostředí. Intenzivně spolupracuje s učiteli při výuce a při komunikaci se žáky a jejich rodiči, 
vytváří tzv. „most“ pro obě strany.  
Vydobýt si postavení mezi učiteli a být přijímán jako partner není pro mnoho asistentů 
jednoduché,  jsou však školy, kde přítomnost asistentů je nepostradatelná, stále více ředitelů a 
učitelů si důležitost asistentů uvědomuje a to vše se také pozitivně odráží ve vnímání dětí, pro 
které se mnohdy asistent pedagoga stává vzorem.  
 

Studium pro asistenty pedagoga 

V souvislosti s narůstající poptávkou asistentů pedagoga roste i potřeba jejich dalšího 
vzdělávání a kvalitní přípravy pro zvolené povolání.   
 
Podle § 20 písm. e) zákon č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. získává asistent 
pedagoga odbornou kvalifikaci i základním vzděláním a absolvováním akreditovaného 
vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného zařízeními  pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Novinkou je také obor pedagogické asistentství. Jde o bakalářské studium na pedagogické 

fakultě MU. Absolvent tohoto studia nemá kvalifikaci k tomu, by mohl učit, ale může 

nastoupit do praxe, kde se díky zvoleným oborům  a dalším specializacím uplatní v řadě 

profesí, například jako instruktor volnočasových aktivit, vychovatel a jiné.  

Dva druhy asistentství 
 
Ve školách, školských zařízeních, ale i jinde  se můžeme setkat se dvěma druhy asistentů -  s 
asistentem pedagoga a osobním asistentem. Stává se, že se jejich pracovní náplň a zařazení 
občas zaměňují.  Řekněme si tedy, jaký je mezi rozdíl.  
  

Asistent pedagoga je jako pedagogický pracovník definován školským zákonem a jeho 

pracovní náplní je  poskytování pomoci žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, 

pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci 

se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází. Jeho 

pozici upravují tedy zákony Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT.) Pracuje-li 

s dětmi ze znevýhodněného prostředí je vyplácen z rezervy krajského úřadu, pracuje-li s 

dětmi se zdravotním postižením je placen navýšením normativu. 



 

 

Pozici osobního asistenta upravují právní předpisy Ministerstva práce a sociálních věcí 

(MPSV), není tedy pedagogickým pracovníkem a z toho vyplývá i jeho pracovní náplň. Jedná 

se zejména o doprovod dítěte do a ze školy, případně na další mimoškolní aktivity.  

Osobní asistent bývá zaměstnancem převážně nestátních neziskových organizací, 

poskytovatelů sociálních služeb, které získávají na provoz osobního asistenta od státu či 

jiných subjektů dotace, nicméně rodiče  na úhradu nákladů s touto služnou přispívají.  

Ředitel školy může uzavřít s nestátní neziskovou organizací smlouvu o poskytování sociální 

služby osobní asistence. Osobní asistent ve škole pak dítěti pomáhá hlavně při sebeobsluze, 

osobní hygieně, stravování, o přestávkách, při přesunech po budově školy apod. 1 

 

 

Zdroj: http://www.ferovaskola.cz/ke-stazeni.html 

                                                           
1 Více na : http://jc.apla.cz/files/asistent.pdf 


