
Příloha č. 8
Hodnocení práce pedagogických asistentů

ve školním roce 2007/2008

Ve školním roce 2007/2008 pracovalo ve škole celkem pět pedagogických asistentů a
dva projektoví asistenti. Z toho dvě asistentky s vysokoškolským vzděláním (Mgr.
Marie Daňková, Mgr. Ianka Veleva) a tři romští asistenti s ukončeným základním
vzděláním – absolventi kurzu Asistent pedagoga na PedF MU Brno (Tibor Döme,
René Šandor, Michal Dornai – zastupující Bc. Hanu Hadrabovou-MD).

Náplň práce asistenta upravuje Vyhláška MŠMT č.j. 14453/2005-24 a
ustanovuje ředitel školy, který jednoznačně určuje příslušné kompetence všem
pedagogickým pracovníkům včetně asistenta. Hlavní činností asistenta pedagoga je
pomoc učitelům při výuce, pomoc žákům a jejich rodičům při aklimatizaci na školní
prostředí. Na základě uvedené vyhlášky byla zpracována náplň práce asistenta včetně
jeho kompetencí dle dosaženého vzdělání. Konkrétně viz náplň práce asistenta.

Konkrétní činnosti pedagogických asistentů

Práce v hodinách:

Účast v hodinách dle potřeby učitelů, především v hodinách, které nebyly
půlené. Týkalo se to šestých a sedmých ročníků, které mají problém při přechodu na
druhý stupeň s přizpůsobováním se. (Střídání pedagogů dle předmětů.) Úkolem
asistentů bylo individuálně přistupovat k jednotlivým žákům, výukově slabším i
talentovaným. Udržovat kázeň v hodinách. Kontrolovat přípravu dětí na vyučování a
pomoc při zvládání konfliktních situací. Vše probíhalo po dohodě s vyučujícím.

O komunikaci asistentů s učiteli o žácích proběhla v listopadu 2007 schůzka,
kde byly řešeny požadavky učitelů a asistentů. (Zvláštnosti romské komunity,
komunikace s romskými dětmi, vytváření pracovních návyků, příznivé klima ve třídě,
pomoc při odstraňování výukových a výchovných obtíží, návštěvy v rodině.)

Kontakt s komunitou:

· s rodiči žáků:
Motivace ke vzdělávání romských dětí, projednávání vysokých absencí a
neomluvených hodin, zajišťování účasti rodičů na výchovných komisích, vysvětlení
důvodů pro zařazení dítěte do spec. tříd, motivace k účasti dítěte v přijímacím řízení
na SŠ, návštěvy v rodinách, kontakt s rodiči byl hojně navazován na akcích školy-
zápis, jarmark, den otevřených dveří apod.

· s romskými organizacemi:
DROM  -  pomůcky,  RATOLEST  –  Jarmark,  IQ  Roma  -  VV,  lekce  skupinového
poradenství, SIM – školení asistentů, doučování pro žáky.



Další činnosti :

· přímá práce:

-Práce ve třídách s pedagogy
-Usnadňování adaptace dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího  prostředí na
  podmínky školy
-Pomoc s překonáváním kulturních a jazykových bariér
-Dozory o přestávkách, doprovod a dozor na školních akcích
 -Vedení nebo pomoc s vedením volnočasových aktivit
  (Döme-fotbal, Klub Křenka-doučování Kolářová)
 -Suplování (Daňková, Kolářová, Veleva, Sviráková-VŠ)

· nepřímá práce:

 -Pomoc s úpravou prostředí
   (nástěnky, výzdoba tříd-Daňková, Kolářová)
 -Účast na poradách školy a třídních schůzkách
- Komunikace s rodiči
- Pomoc s organizací školních akcí
- Spolupráce s institucemi např. SIM, IQ ROMA
   (Döme, Daňková, Kolářová)
- Účast na vzdělávacích aktivitách určených pro asistenty SIM, PedF MU
   (pedagogika, psychologie, mimoškolní aktivity, výměna zkušeností)
 -Další vzdělávání asistentů (Kolářová VŠ, Daňková Policejní akademie)

Závěr:

Práci  pedagogických  asistentů lze  hodnotit  celkově kladně.  K  úkolům
přistupovali zodpovědně, byl však problém s častými absencemi romských asistentů,
což komplikovalo chod školy. Řada učitelů již nechce pracovat bez asistentů. Někteří
je však z výuky pouští pryč (asistent musí být ve třídě celou hodinu). Asistenti pracují
dle svého rozvrhu, přednostně jsou obsazovány problémové třídy. Také pomáhaly dvě
projektové asistentky (Sviráková, Kolářová – obě u dětí oblíbené, pochvala). Vedoucí
asistentů M. Daňková řídila chod asistentů a prováděla kontrolu nad speciálními
třídami. Asistent Dornai pomáhal s vedením HV a reprezentoval školu v hudebních
soutěžích. Veleva-pochvala: Asistence v první třídě a školní družině.



Vize na příští rok:

· Zajistit, aby asistenti byli celou dobu ve vyučovacím procesu
· Pomoc vyučujícím hlavně v začátcích vyučovacích hodin, zajištění chystání

pomůcek na hodinu, dbát na udržování klidu a pořádku
· Přesné nástupy do vyučovacích hodin
· Individuální práce se slabšími žáky
· Zajistit obsazení vyučovacích hodin anglického jazyka, kde bývá nejvíce

problémů

· Návrhy:

Michal Dornai – jako asistent pedagoga se neosvědčil, nedokončil  povinné
vzdělání (kurz pro asistenty na PdF )

Daniela Kolářová – velmi dobře se osvědčila, doporučuji zaměstnat na plný
úvazek
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