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Zápis z jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ll. Vysokomýtsko 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

 

Místo konání: Choceň 

Datum a čas: 16. 10. 2019, 16:00 – 18:00 

Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu 

 

Zápis: 

 Po uvítání byli představeni noví členové skupiny, téma pro setkání bylo 

navrženo fungování učitele a asistenta ve třídě 

 existuje brožurka v šablonách, příklady dobré praxe, kde se lze inspirovat 

 je rozdíl mezi asistentem pedagoga a školním asistentem, náplň školního 

asistenta je podobná jako u asistenta pedagoga, není potřeba vyjádření 

pedagogicko-psychologické poradny, pro školy je to flexibilnější, pomůže 

dětem, učiteli, celé třídě 

 pro fungování asistenta a učitele ve třídě je důležitá osobnost člověka, 

jedná se o rovnocennou spolupráci, asistent není někdo míň 

 pro spolupráci je důležitá příprava, učitel by měl být dobře připraven na 

hodinu, aby mohli v hodině spolu fungovat, ideálně když hodinu 

připravují společně 

 dnes je už mnoho informací a materiálů k tomuto tématu, lze vše najít na 

webu 

 paní ředitelka ze spec. školy nabídla možnost jít se podívat do třídy, jak 

funguje asistent a učitel, mají mnoha leté zkušenosti a tuto praxi mají již 

vybudovanou 

 pro základní školy je to nové, jsou spíše zaměřeny na výkon, kdežto spec. 

školy nejsou zaměřeny na výkon, zde si děti zažijí úspěch 
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 učitelům i asistentům by pomohlo společné sdílení, školení sboroven 

 existují nabídky seminářů např. od Nové školy o.p.s., která se na toto 

téma specializuje, ten kdo vede seminář, by měl být praktik 

 seminář by mohli vést i učitelé a asistenti ze speciální školy, jsou to 

odborníci z regionu 

 

 

Další setkání bude 15. 1. 2020 v salónku v restauraci v Pelinách v Chocni. 

 

 

 

Zápis vypracovala: Petra Hrdličková           V Kosteleckých Horkách 17. 10. 2019 

 

 


