
Zajištění asistentské praxe – asistent pedagoga

pro studující kombinovaného bakalářského studia Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás požádat o spolupráci při uskutečnění Asistentské praxe – asistent pedagoga na vaší

škole. Asistentská praxe – asistent pedagoga je součástí bakalářského studia na Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity. Cílem je umožnit studentům získávat a rozvíjet specifické dovednosti nezbytné

pro činnost asistenta pedagoga spojené s individualizací a diferenciací výuky v inkluzivním prostředí

školní třídy. Jde zejména o:

● spolupráci a komunikaci s učitelem/učitelkou při plánování výuky, její realizaci a hodnocení;

● respektování individuálních potřeb žáků a uplatňování rozmanitých strategií individualizace a

diferenciace ve výuce;

● komunikaci s žáky a jejich rodiči, i s dalšími odborníky.

Během praxe by měl/a student/ka pracovat na konkrétních úkolech, na kterých se dohodne na počátku

praxe a v jejím průběhu s provázejícím učitelem/učitelkou či ředitelem/ředitelkou školy. Spolupráci

studujícího-asistenta pedagoga je možné rozprostřít mezi více tříd a mezi více provázejících učitelů.

Může se jednat např. o individuální či skupinovou podporu žáků/žáků se SVP v rámci vyučování přímo ve

třídě či mimo ni, dozor nad skupinovou prací, účast na exkurzích, pomoc při sebeobsluze, podílení se na

komunikaci s rodiči, výroba pomůcek, kopírování výukových materiálů atd. Další informace k asistentské

praxi najdete zde - https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/

Student vykonává asistentskou praxi pod dohledem zkušeného učitele (provázejícího učitele), který má

odpovědnost za průběh praxe studenta a poskytuje mu zpětnou vazbu. Provázející učitel nevyplňuje žádné

hodnotící zprávy k činnosti studenta. Spolupráce na asistentské praxi není provázejícímu učiteli ze strany

Pedagogické fakulty hrazena.

Asistentská praxe – asistent pedagoga je v podzimním semestru 2022 plánována v rozsahu 60 hodin

po dobu 10 týdnů. Na přímou práci ve třídě je plánováno 40 hodin (nejlépe jeden den v týdnu), 20 hodin

na přípravy, úkoly, reflexe a supervize. Termín je stanoven individuálně dle možností studenta

kombinovaného studia a vašeho provázejícího učitele či učitelky, či učitelů, nejlépe v období semestru od

12. 9. 2022 do 16. 12. 2022. Pokud student kombinovaného studia pracuje jako asistent pedagoga nebo

učitel na základní či střední škole, je možné uplatnit toto zaměstnání jako asistentskou praxi.
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