Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy
j.: 14 453/2005-24

INFORMACE MŠMT
k zabezpeení vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími
potebami s podporou asistence
I.
Úvodní ustanovení
Informace popisuje funkce asistenta pedagoga pro žáky se zdravotním postižením a asistenta
pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodnním, pedstavující podprné služby umožující kvalitnjší
vzdlávání mnohým žákm se speciálními vzdlávacími potebami.
II.
Asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením
1. Speciáln pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna stanoví do podklad,
týkajících se zajištní asistenta pedagoga, nezbytný asový rozsah jeho podpory vetn doporuené
pracovní nápln.
2. Podprná služba asistenta pedagoga se doporuuje upednostnit v 1. tídách školy, v dalších
postupných ronících se pedpokládá postupné omezování asistenní služby v souladu s vkovým i
sociálním osamostatováním žák. Rozhodující je však aktuální stav žák se zdravotním postižením,
jejich individuální poteby a z nich vyplývající poteba podpory asistenní službou.
3. Nápl práce asistenta pedagoga stanoví editel školy. Ten též jednoznan urí píslušné kompetence
všem pedagogickým pracovníkm, kteí soubžn zabezpeují výchovn vzdlávací innost ve tíd,
1)
oddlení nebo výchovné skupin . Doporuuje se, aby vzdlávací innost ídil uitel vyuovacího
pedmtu, který koordinuje psobení dalších spolupracovník - dalšího uitele nebo vychovatele ve tíd
a asistenta pedagoga tak, aby vzdlávání svených žák vetn žáka/žák se zdravotním postižením
probíhalo co nejúinnji.
4. Asistent pedagoga poskytuje žáku s nejtžšími formami zdravotního postižení, vzdlávanému pevážn
2)
podle dosud platného Rehabilitaního vzdlávacího programu , podprné služby pi kompenzaci jeho
znevýhodnní v rámci plnní obsahu daného programu.
III.
Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodnním
1. Funkci asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodnním lze ustanovit zejména pro žáky z
rodinného prostedí s nízkým sociáln kulturním postavením. Je vhodné, aby asistent pedagoga dobe
znal prostedí, z nhož v pevážné vtšin žáci pocházejí, nap. z romské komunity.
2. Hlavními cíli innosti asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodnním jsou podpoit optimální
sociáln-kulturní integraci žák do školního prostedí a do spolenosti.
3. Nápl práce asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodnním stanovuje editel školy s
ohledem na cíle vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami. Hlavní inností asistenta
pedagoga je pedagogická asistence uitelm pi výuce, pomoc žákm a jejich rodim pi aklimatizaci
na školní prostedí, zapojení kulturn specifického prostedí žák do vzdlávacího procesu ve škole,
pomoc žákm pi píprav na vyuování, spolupráce s uitelem pi komunikaci s rodii žák a s
komunitou v míst školy.
3)

4. Asistent pedagoga musí v rámci získání odborné kvalifikace absolvovat studium pedagogiky v rozsahu
nejmén 80 hodin ve vzdlávacím zaízení s akreditovaným programem, kde mu budou poskytnuty
základní informace o jeho innosti.
1)

§ 8 odst. 6 vyhlášky . 73/2005 Sb., o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student
mimoádn nadaných
2)
Rehabilitaní vzdlávací program pomocné školy .j. 15 988/2003-24 (Vstník MŠMT . 8/2003)
3)
§ 20 písm. e/ a § 22 odst. 1 písm. b/ zákona . 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon

IV.
Platové zaazení a pímá pedagogická innost asistenta pedagoga
1. Platové zaazení asistenta pedagoga ve školách zizovaných státem, krajem, obcí a svazkem obcí ve
smyslu naízení vlády . 469/2002 Sb., ve znní naízení vlády . 331/2003 Sb., katalog prací . 2.16.3,
se uskuteuje na základ nejnáronjších požadovaných inností a odborné kvalifikace. Platové
zaazení je možné od 4. do 8. platové tídy podle požadavk školy a školského zaízení na náronost
vykonávané práce. Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, proto mu náleží platový tarif podle
pílohy . 2 naízení vlády . 330/2003 Sb., ve znní pozdjších pedpis, a 8 týdn dovolené.
2. Míru pímé pedagogické innosti stanoví asistentu pedagoga editel školy nebo školského zaízení v
4)
rozptí 20 až 40 hodin týdn podle poteby školy i školského zaízení.
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4)
Píloha Naízení vlády . 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu pímé vyuovací, pímé výchovné, pímé speciáln pedagogické a pímé
pedagogické-psychologické innosti pedagogických pracovník

