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V. 

Příloha 1 

 

Vyjádření k materiálu 

Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga 

 

Metodické doporučení je určeno primárně pro pracovníky školských poradenských zařízení a pro 

ředitele škol, ale také pro učitele a asistenty pedagoga samotné. 

 

Vypracoval:  PhDr. Miloslava Svobodová, Mgr. Soňa Baldrmannová 

Organizace: PPP Brno 

Celkové hodnocení materiálu: 

Strukturovaný materiál pro všechny zúčastněné strany. 

Přínos pro pracovníky školských poradenských zařízení: 

Vyjádření potřebnosti metodické návštěvy (př. IV-3,4), takto je zřejmé všem, i školám. 

Návrh formuláře- přínos je jednotná forma, obsah je k diskuzi. 

Přínos pro ředitele školy: 

Konkrétní návrh postupu, výběr podstatného z právních předpisů 

Přínos pro asistenta pedagoga: 

Přehled činností, kompetencí, práv, důležitá je deklarace spolupráce ped., ŠPP, ŠPZ , možnost DVPP 

 

Doporučení a návrhy na úpravy: 

Vztaženo k aktuálnímu leg.rámci- nutno k novelizovaný předpisům. 

Ad III pokud si ZZ AP chce hradit?  

Ad IV- 2. Info ze školy, případně se souhlasem špz spolupracuje se školou- jednoznačně uvést zda je 

souhlas nutný nebo ne 

4.na základě čeho vyhodnotí spolupráci s rodiči žáka 

5.1 učebnice- nemáme k dispozici 

 

PhDr. Miloslava Svobodová, Mgr. Soňa Baldrmannová 

PPP Brno  
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Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga 

 

Metodické doporučení je určeno primárně pro pracovníky školských poradenských zařízení a pro 

ředitele škol, ale také pro učitele a asistenty pedagoga samotné. 

 

Vypracoval: PhDr. Petra Novotná 

Organizace: PPP Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 

 

Celkové hodnocení materiálu: 

Dobře strukturovaný materiál, který je věcný a drží se tématu AP.  

Přínos pro pracovníky školských poradenských zařízení: 

 

Přínos pro ředitele školy: 

Předložený materiál je pro ředitele školy návodným způsobem k získání AP. Ředitel v materiálu najde 

odpovědi na organizačně- odborné dotazy vázané na zřízení funkce AP. 

Přínos pro asistenta pedagoga: 

AP dostane ucelenou představu o svých činnostech, právech a kompetencích.  

 

Doporučení a návrhy na úpravy: 

 

 

PhDr. Petra Novotná 

PPP Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 

 


