Asistent pedagoga: mapování podmínek fungování
Mgr. Filip Abramèuk, SPI o.s. Rytmus, Hálkova 4, 120 00 Praha 2
V následujícím pøíspìvku bychom vás rádi seznámili s nìkterými výsledky našeho
výzkumu v oblasti školní integrace, který probìhl v prùbìhu roku 2006 - 2007. Nechali jsme se
volnì inspirovat prácemi Smékalové (2004), Michalíka (2005) a Ainscowa (2002). Náš výzkum
se týkal celkem 12 oblastí, podmínek integrace. Zde se zamìøíme pouze na jednu oblast a sice
asistenta pedagoga. Výzkum se týkal tøíd 2.stupnì bìžných ZŠ, které navštìvuje integrovaný
žák se zdravotním postižením a má asistenta.

Opìt by bylo výhodné být pøedstaven bývalým asistentem, pokud jeho pozice ve tøídì
nebyla nìèím ohrožená. Také otázky chování vùèi asistentovi by bylo dobré probrat hned
a otevøenì pøi pøedstavení se. Dobrá praxe plyne z pøedchozího: bývalý asistent, pravidla
chování, pøedstaven ostatním uèitelùm, vèetnì jeho funkce a statutu v rámci systému školy.

Mentor (poradce) ve škole

Proè 2. stupeò?
•
•
•
•
•

Integrace bývá obtížnìjší napø. v tomto:
rostoucí tlak na vyšší výkon bìžných žákù a tím také stoupající nároky na výkon,
dostaèivost a urèitou „oprávnìnost“ pøítomnosti integrovaného žáka v bìžné tøídì
rostoucí složitost uèební látky
více uèitelù a složitìjší sociální prostøedí
nastupující puberta a s tím spojené konfrontativnìjší chování spolužákù
integrace je celkovì nároènìjší zejména na souhru všech zúèastnìných osob

•
•
•
•
•

Úèel výzkumu
Zajímalo nás, jakým zpùsobem jsou rùzné podmínky fungování integrace realizovány, co
se daøí a co je nutné více podporovat a rozvíjet.
Cíle výzkumu:
1. získat zevrubnou, empirickými daty podloženou zpìtnou vazbu
o tom, jak funguje integrace na vybraných ZŠ,
2. zjistit, na které oblasti se zamìøit v dalším rozvoji integrace,
3. využít výsledky jako informaèní podklad pro rozvojové aktivity ve školách,
4. použít výsledky jako podklad k vytvoøení sjednocujícího
materiálu – praktických „standardù“ školní integrace.
Výzkumné otázky:
1. Jakým zpùsobem jsou realizovány rùzné podmínky a oblasti integrace?
2. Jak vidí jejich realizování rùzné skupiny osob angažovaných v integraci?
3. Jak se jejich realizování liší na jednotlivých školách?

Metoda
Sbìr dat probìhl ve dvou kolech.
V 1. kole: nìkteré pražské školy, které s námi již nìkdy v minulosti spolupracovali, mìli
žáka integrovaného na 2.stupni, ve tøídì s ním pracoval asistent pedagoga, øeditel byl ochoten
spolupracovat.
V 2. kole: nìkteré mimopražské regiony (Olomouc, Žatec, Pardubice), kde jsme byli schopni
zajistit místního koordinátora, ostatní kritéria stejná jako v 1. kole.

1. kolo
Poèet škol

Zøejmì funkce mentora není oficiálnì urèená. Tuto funkci by rozhodnì nemìla suplovat
matka žáka ani fakt, že mùže jít za kýmkoli. V této roli fungují více externí pracovníci než
pracovníci školy, což mùže snižovat jejich každodenní dostupnost pro asistenta.

Vztah kompetencí asistenta a uèitele

Zodpovìdnost v každodenním fungování

12 (9 chlapcù)

13 (9 chlapcù)

Tøídní uèitelé

11

13

Ostatní uèitelé

48

40

Øeditelé

8

12

Asistenti

10

13

Rodièe

11

10

Muži

14

16

Ženy

74

72

celkem osob

88

88

Závìry a diskuze

poradce a zodpovědná
osoba (komu se
zodpovídají asistenti)

Kompetence asistenta

12

V 1. kole:
• Èasto se doplòují, jsou rovnocenné, asistent pomáhá
s výukou ostatních žákù, záleží na pøedmìtu.
• U nìkolika uèitelù se také objevuje, že nahrazuje žákovi uèitele.
• Opìt nìkteøí asistenti zmiòují, že kompetence nejsou stanoveny.
• Asistenti komentují respekt k vymezení jejich kompetencí:
na 4 školách spíše nerespektují, na 3 spíše ano.
• V negativních odpovìdí se objevuje nepøesné vymezení
kompetencí nebo to, že neodpovídají realitì.
V 2. kole:
• Asistenti si vìtšinou myslí, že nevykonávají èinnosti, které by podle nich byly spíše
úkolem uèitele, a jsou si spíše jistí v tom, co je v jejich kompetenci a co není.
• Vìtší polovina si myslí, že nesou za žáka nejvìtší zodpovìdnost.
To doplòuje mozaiku, že v této oblasti èasto chybí dùsledné formulování kompetencí,
jejich pøedávání a také dodržování (mentorem).

V 1. kole:
• Vìtšinou øediteli a rodièùm (ty uvádìjí jen asistenti).
• Neshoda (asistenta a øeditele), kdo je touto osobou, panuje
na 6 školách a na 3 se shodují, že to není nikdo.
• Také názor na to, s kým se o své práci mohou radit, je pomìrnì roztøíštìný,
nejèastìji s jednotlivými uèiteli, se speciálním pedagogem, s tøídním uèitelem,
s øeditelem atd. Ale shoda v tom, kdo touto osobu je, panuje pouze na 1 škole!
• Hodnocení práce asistentù padá nejèastìji na hlavu øediteli a speciálnímu pedagogovi.
Tyto výpovìdi ukazují, že v oblasti kompetencí a zpìtné vazbì asistentovi o jeho práci chybí
vìtšinou promyšlený systém. Opìt se vracíme k funkci pøípadného mentora, který by toto ve
své roli zajišťoval a tudíž centralizoval.

2. kolo
9

Integrovaní žáci

V 1. kole:
Nejèastìji je jím pracovník SPC a nebo fakt, že není urèen.
Øeditelé toto pøíliš neuvádìjí a jmenují ještì pracovníka
jiné organizace nebo tøídního uèitele.
Èasto z výpovìdí vyplývá neshoda obou stran, kdo touto osobou je.
V 2. kole:
V této otázce se objevují ano i ne (je, není) stejnì èasto, jak u asistentù tak u øeditelù.
V pøípadì kladných odpovìdí jím byl vìtšinou výchovný
poradce, popø. pracovník SPC nebo tøídní uèitel.

•
•

zformulované (6/10)
(součást pracovní smlouvy,
na kurzu Rytmu, ústně s
učiteli)

poradce (mentor) SPC,
zřídka osoba ze školy

nezformulované/chybí
(4/10)

poradce jen SPC (a rodič)
(4/10) zodpovídají se sami
sobě, rodičům

předané (ředitel/vedení
školy, Rytmus, osobní
domluva s učiteli)

nepředané

většinou se doplňují s
učitelem, méně často
překryv

nejednotné (navazují,
podřízenost, překrývání,
nesystémost)

komu se zodpovídají
nikomu/sobě (3/10), osoba
mimo školu (3/10), řediteli
(3/10), řediteli+rodičům (1/10)

poradce pro plnění
kompetencí většinou různé
osoby ze školy

= osoba hodnotící a
oceňující (6/10) (nejvíce
ředitel)

•

= osoba hodnotící a
oceňující (3/10)

•

Výzkumný vzorek

Metoda sbìru dat
1. kolo: hloubkový dotazník s otevøenými otázkami, tematicky
zamìøenými na nìkolik pøedem vymezených parametrù integrace, jejich
osobní pøedání i odevzdání se zpìtným dotazováním.
2. kolo: dotazník s uzavøenými otázkami a výbìrem odpovìdí
sestavenými na základì výsledkù 1. kola.

•
poradce jen někdo ze školy
(3/10) zodpovídají se osobě
ze školy

reflexe vlastní
kompetentnosti bez
stížností (5/6)

reflexe vlastní
kompetentnosti stížnosti
(3/4)

kompetence v praxi
fungují (4/6) x samostatnost,
nefunguje (2/6)

kompetence v praxi
fungují (1/4),
samostatný (1/4),
operativní řešení (2/4)

osoba hodnotící a
oceňující je jiná (4/10) (3/10
osoba mimo školu)

osoba hodnotící a
oceňující je jiná (3/10)

Zpracování dat
1. kolo: otevøené kódování, triangulace ve víceèlenném týmu, hledání
výrazných (nejèetnìjších) odpovìïových tendencí, porovnávání rùzných
skupin respondentù.
2. kolo: èetnosti odpovìdí, srovnávání rozdílù mezi rùznými
skupinami respondentù.
Zajímavé pro nás byly shody a rozpory jednotlivých skupin
respondentù.

Výsledky

Průběžné
záznamy
práce

Finanční
zajištění
(škola, jiná
organizace

Předání
práce
novému
asistentovi

Odborná
průprava
(počáteční i
průběžná)

Zázemí ve
škole

Ne/zformulované kompetence (graf 2)
Zdá se, že formulace kompetencí mohla mít pozitivní vliv na
spolupráci uèitel – asistent, resp. na její systémovost a funkènost.
Vidíme, že spolupráce uèitel – asistent mùže být v dùsledku
jejich nezformulování nahodilejší a jednostrannìjší.
Nabízí se úvaha, že nezformulování kompetencí asistenta,
nemusí být pøímo reflektováno vlastní nekompetentností
(mám pocit, že svou práci dìlám dobøe), nýbrž se odrazí spíše
v nedostatku fungování systému, tedy fungování v návaznosti na
nìkoho a nìco (uèitel, psycholog, systém vzdìlávání atd.)
Zdá se, že v pozadí toho, jak kompetence a jejich rozdìlení
mezi uèitelem a asistentem v praxi fungují, mùže být ještì jiný
faktor v kombinaci s ne/zformulováním kompetencí. Nicménì
èasto (4 pøípady z 10) se zde ukazuje, že asistenti pøebírají vìtší
díl odpovìdnosti za výuku žáka než uèitel a rozdìlení kompetencí
mezi nimi se zdá ménì vyvážené.

Mùžeme se na to podívat tak, že SPC bývá zøejmì zdrojem odborných rad a vedení.
Zatímco ten, s kým se radí, bývá spíše zdrojem rad a sdílení otázek praktického
a každodenního fungování ve škole. Z tohoto pohledu by se ukazovalo jako nevhodné,
pokud v obou pøípadech je uvádìn jen nìkdo mimo školu, jelikož ten nemívá dostateèný
vhled a vliv na fungování ve škole a asistenta to mùže urèitým zpùsobem izolovat. Ve 4
pøípadech, kdy poradcem je jen SPC a popø. ještì rodiè, uvádìjí asistenti, že se zodpovídají
sami sobì a jednou že jen rodièùm! A 3 asistenti, kteøí uvádìjí nìkoho ze školy jako
poradce, se zodpovídají opìt také nìkomu ze školy – nejèastìji øediteli.
Otázkou je, zda externí hodnotitel opìt nepøispívá k izolovanosti asistenta ve škole.
Zvláštní je èastá neshoda osob, komu se zodpovídají. Ukazuje to snad na nedostatek
systému a ukotvení role asistenta v hierarchii školy vlivem toho, že se vztahuje
odpovìdností také k rodièùm a pøípadnému externímu zamìstnavateli. V pøípadech, kdy
asistent neuvádí nikoho nebo sebe jako osobu, které se zodpovídá, mùžeme uvažovat
o zvýšené odpovìdnosti a pøípadné zátìži na asistenta, zejména v krizových situacích. Celý
systém zùstává jako by neuzavøený (chybí manažer).

Kompetence, jejich pøedání a srozumitelnost
Představen
pedagogům,
jeho status,
kompetence

Oblasti
potřebné
podpory
žákovi, její
stupeň

Poradce a zodpovìdná osoba (graf 3)

Kompetence asistenta (v závorce je uvedena relativní èetnost odpovìdí)
- graf 2

Asistent
pedagoga
Pravidelné
hodnocení a
supervize

= osoba hodnotící a
oceňující + někdo další
(4/10)

Mentor
(poradce) ve
škole
Kompetence
a odpovědnost
v každodenním
fungování

V 1. kole:
• Pouze na 2 školách asistenti uvádìjí jejich srozumitelnost.
• Na 4 školách uvádìjí nesrozumitelnost, nekonkrétnost nebo že s nimi nebyli
seznámeni (nezformulované). Nejèastìji se objevují jako souèást písemné smlouvy.
• Ohlednì pøedání kompetencí se èasto objevuje, že je nikdo asistentovi nepøedal. Nebo
to provedl øeditel, ale v tìchto školách paradoxnì asistenti èasto uvádìjí, že nikdo.
V 2. kole:
• Kompetence jsou podle øeditelù vìtšinou písemnì formulované –
mimo pracovní smlouvu, popø. ve smlouvì.
• Podle asistentù je pøedal vìtšinou øeditel.
Zdá se, že pøedávání kompetencí nefunguje dobøe a je tøeba tuto oblast podpoøit. Mùžeme
uvažovat o spojitosti s funkcí mentora, který by byl ze školy a asistenta by mohl uvést do jeho
kompetencí. Dostaèujícím se nezdá ani uvedení z pozice øeditele.
Příprava a
předání
práce

Žák postupuje
bez potíží s
ostatními žáky
(6/10)

Standard: Asistent pedagoga
a jeho podmínky fungování (graf 1)

Empirické doložení vybraných oblastí standardu:
(kurzívou je oznaèen komentáø výsledkù)
Pøedání práce novému asistentovi
V 1. kole:
• Asistenti nejvíce uvádìjí bývalého asistenta, øeditelé hovoøí o tøídním
uèiteli (kterého asistenti vùbec nezmínili) jako o tom, kdo jim
pøedal práci. Svou roli hrají i jiné osoby, ale pouze ojedinìle.
• Písemné podklady jsou zmínìny jen zøídka.
• Na 5 školách se obì strany shodly, že pøedání neprobìhlo dostateènì.
V 2. kole:
• Nejèastìji podle asistenta neprobìhlo, jelikož byl jeho prvním
asistentem, popø. pøedáním informací ústnì od tøídního
uèitele nebo osobní schùzkou s bývalým asistentem.
• Podle øeditelù pøevažovalo pøedání informací ústnì od
rodièù a osobní schùzka s bývalým asistentem.
Míra angažovanosti bývalého asistenta by mohla být vyšší, stejnì tak hospitace
v hodinì a pøedání písemných materiálù by bylo dobré zdùraznit. V situaci,
kdy je asistent prvním v øadì, by bylo nasnadì provést návštìvu na jiné škole
s integrovaným žákem. Dobrá praxe: kontakt s bývalým asistentem, hospitace
v jeho hodinì nebo na jiné škole, písemné podklady k práci.

Pøedstavení asistenta žákùm a pedagogùm
•
•
•

•
•

V 1. kole:
Asistent byl tøídì pøedstaven nejèastìji tøídním uèitelem
a øeditelem ostatním pedagogùm na jejich radì.
Èasto se musel pøedstavit také sám nebo až v prùbìhu, nebo jen formálnì.
Jen zøídka byl využit bývalý asistent nebo dohodnuta
pravidla chování žákù vùèi asistentovi.
V 2. kole:
Dìtem byl asistent vìtšinou krátce formálnì pøedstaven (bez
podrobnìjších informací) tøídním uèitelem v den nástupu ve tøídì.
Pedagogickému sboru vìtšinou formálnì pøedstaven
nebyl – pøíležitostnì individuálnì.

Měli kontakt s
bývalým
asistentem
(4/10)

Neměli
kontakt ale
znali žáka z
dříve (2(10)

Neměli
kontakt s
bývalým
asistentem
(3/10)

Informace od
rodičů i SPC
(3)

Kurz pro
asistenty (3)

Třídní učitel je
představil třídě

Informace jen
od
ředitele+třídního
učitele (1), jen od
rodičů (1),
smíšeně (i SPC)(1)

Samostatná
příprava (2),
kurz pro
asistenty (1)
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Druh postižení žáků s
ohledem na předchozí diagram
Dostávají
všechny
písemky, úkoly
aj. jako
ostatní, hlavní

Samostatná
příprava, s
pomocí kolegů
a přátel odborníků

Námìty k dalšímu zkoumání:
Jednotlivé èásti standardù a sice jinými
metodami (napø. pozorování, rozbor
dokumentù) a na jiném vzorku.
Vìnovat se napø. oblasti pøechodu
absolventù integrované výuky do dalších škol
nebo do zamìstnání v porovnání se žáky ze
speciálních škol apod.

Vůbec se mu
nedaří
postupovat se
spolužáky
(1/10)

Byl prvním
asistentem
(1/10)

Informace od
rodiče a
třídního
učitele

Metodologická úskalí:
• Zpùsob výbìru vzorku, který nemùžeme
s jistotou považovat za teoreticky
saturovaný, popø. reprezentativní pro ÈR.
• Navíc se zde jistì podílel efekt
dobrovolného samovýbìru škol.
• Ponìkud problematická je i vìrohodnost
získaných odpovìdí, jelikož nemusí
pøesnì odpovídat realitì školy. Jde o
subjektivní názory z dotazníku.
Nicménì i pøes tyto a další možné výhrady
celý výzkum ukazuje zajímavé výsledy a mùže
naznaèit smìr dalšího úsilí v procesu integrování
na školách.

Kontaktní email: philip.abra@seznam.cz
Výzkum vznikl v rámci projektu JPD3 – Modelový systém podpory
integrace žákù se speciálními vzdìlávacími potøebami v bìžných ZŠ.

Organizace
žákovy
výuky

Zčásti
postupuje se
spolužáky (3/10)
(individuálně
zejména v ČJ a
M)

Pozice mentora (poradce):
Pøipadá nám tato funkce klíèová a ústøední
pro fungování asistenta jako souèásti školy.
Mentor pro nás znamená osobu, která
pøednì nesupluje funkci SPC jako
odborného poradce, nýbrž funguje jako
podporující osoba pro funkci asistenta.
Tudíž by jím mìla být osoba z øad
pracovníkù školy, dostateènì pedagogicky
zkušená, se stabilní silnou pozicí v
pedagogickém sboru školy, která by
fungovala jako opora pro asistenta a
poradce pro každodenní fungování.
Zdá se, že taková funkce se na mnohých
školách etabluje jaksi polooficiálnì,
smíšenì s dalšími funkcemi a rolemi.
Máme za to, že její oficiální urèení by
napomohlo zlepšení systému práce
asistenta v mnohých oblastech, které
zdá se potøebují cílenìjší podporu.

Některé
požadavky výuky
jsou vynechány

Nezmíněny
žádné

Žák postupuje bez potíží s
ostatními žáky

Informace od
třídního
učitele a
ředitele

Do výuky
zapojován bez
problémů jako
ostatní

Do výuky
zapojován
omezeně

Hlavní role
učitele ve
výuce (4/6)

Větší podíl
asistenta ve
výuce i přípravě

Samostatná
příprava, s
pomocí kolegů
a přátel odborníků

Kompetence
učitele a
asistenta se
doplňují

Kompetence
učitele a
asistenta se
překrývají

Samostatná
příprava, s
pomocí kolegů
a přátel odborníků

Sami se museli
představit třídě
(2)

Z pøedchozí analýzy mùžeme vysuzovat na to, že v
nìkterých pøípadech celý proces probìhl více ucelenì a úplnì
(viz 1.podskupina) v porovnání s jinými (2. a 4.podskupinka).
Specifikum pøedstavuje 3.podskupinka – zdá se, jako by fakt,
že žáka znali z døívìjška, vytlaèil organizovanou pøípravu
jinou než samostatnou nebo svépomocí a pomocí okruhu
známých., jako by toto bylo podcenìno, jelikož žáka již znají.
Jako pøíklad velice dobré praxe u jedné asistentky
slouží tato sekvence: „nìkolikrát jsem se setkala s bývalou
asistentkou, navštívila jsem školu, prohlédla si všechny
materiály, od bývalé asistentky jsem získala informace o
postižení, povaze, uèení a práce s žákyní, od rodièù popis
celkové situace, vyšetøeních, nemoci, reakce, uèení, od
SPC informace z IVP z minulého roku“, také absolvovala
kurz asistenta a byla uvedena „prostøednictvím pøedchozí
asistentky, dìtem pøedstavena na zaèátku roku tøídním
uèitelem, schùzka s uèiteli“.

Vůbec se mu nedaří
postupovat se spolužáky

1. spastická
kvadruparéza, centrální
porucha zraku, stav po
apalickém syndromu po
tonutí v 5-ti letech
2. Williamův syndrom mentální retardace,
srdeční vada, motorika,
hypotrofie svalů,
důvěřivost
3. lehká mentální
retardace, vývojová
dysfázie

1. opoždění ve vývoji

Není
zapojován do
výuky

Samostatná
příprava

Pøíprava asistenta a
pøedání práce: (graf 4)

Zčásti postupuje se spolužáky
(individuálně zejména v ČJ a
M)

1. LMD, opožděný
vývoj řeči, dyslexie,
dysgrafie
2. autismusaspergerův syndrom
3. DMO, na vozíčku,
drobná motorika,
slabozraký (vidí na 1
oko + dioptrická
vada)
4. Aspergerův
syndrom
5. DMO, invalidní
vozík
6. DMO - spastická
dipareza, invalidní
vozík, VVV prstů
rukou, lehká oční
vada

Organizace žákovy výuky: (graf 5 a 6)

Jak vidíme, odlišnost skupiny 1 a 2 zøejmì tkví také v druhu postižení žáka. Obecnì se èasto traduje, že v pozadí toho,
jak se daøí žáka zapojovat do výuky, stojí možná nároènost plynoucí z jeho výukových potøeb a tedy z jeho postižení. Tato
domnìnka však nemusí platit zcela jako první a jediná pøíèina. Svou roli zde opìt hraje celý systém – nepøístupnost uèitelù uèit
i jinak než frontálnì (viz 2.podskupina), opuštìní nebo velká benevolence v kladení nárokù na žáka, rostoucí podíl asistenta na
výuce žáka, který tím pøebírá více kompetencí uèitele. A vidíme, že na komunikaci si asistenti až tak nestìžují, zøejmì proto, že
systém i takto nastavený nìjak „pobìží“.
Tedy v pøípadì 2. a 3.skupinky je integrace zøejmì nároènìjší a tudíž se vìtší zátìž pøesunuje na asistenta.
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