PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB
Místo výkonu: Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav
Kompetence asistenta pedagoga pod metodickým vedením výchovné poradkyně
Školní asistent: Bc. Veronika Muchová
Pracoviště: kabinet Dramatické výchovy
Kontakt: muchova@gymcaslav.cz
Konzultace: dle domluvy
Školní asistent není spojen s konkrétním žákem, působí v celé škole. Není podpůrným opatřením
„asistent pedagoga“ ve smyslu školského zákona. Není doporučován jako podpůrné opatření
ze strany školského poradenského zařízení a jeho působení ve škole není schvalováno ze strany
krajského úřadu ani MŠMT. Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je způsobilost k
právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost a znalost českého jazyka v rozsahu stejném
jako
je
tomu
u
pedagogických
pracovníků
podle
zákona
č. 563/2004 Sb. v platném znění.
Školním asistentem je nepedagogický pracovník, který vykonává následující činnosti:
a) Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci
s rodiči, a to při přípravě na vyučování, spočívající např. v pomoci s organizací
času, práce a s úpravou pracovního prostředí, motivaci k učení, poskytování
formativní zpětné vazby žákovi nebo studentovi, podpora při přípravě na školní
práci. Tyto činnosti provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo
zákonných zástupců dítěte, žáka nebo studenta.
b) Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školu spočívající např.
v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění
rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou;
zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě
s žákem pracovat. Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které
mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného
kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí školní asistent pouze se
souhlasem
rodičů
nebo
zákonných
zástupců
dítěte,
žáka
nebo studenta.
c) Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Podporuje přípravu
žáka na výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy
na školní práci, podporuje rozvoj nadání dítěte, žáka a studenta
v aktivitách nad rámec školní výuky. Pomáhá v zajišťování výjezdů školy (školy
v přírodě apod.), a s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci
se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
https://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Specifika_skolni_asistent.pdf

