
Pedagogický asistent - Asistent učiteľa 

Základné pracovné povinnosti pedagogického asistenta:  

Pedagogický asistent sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho 

programu ZŠ žiakov vo veku plnenia PŠD najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, 

prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. 

1. V škole a počas výchovno-vzdelávacieho procesu: 

a) zabezpečuje presun žiakov s telesným postihnutím (TP) za využitia plošiny pri príchode a odchode zo 

školy, 

b) zabezpečuje presun žiakov s TP do jednotlivých učební vrátane odborných učební, 

c) zabezpečuje pomoc a asistenciu pri sebaobslužných činnostiach (WC) žiakov s TP počas prestávok, príp. 

vyučovania, 

d) vykonáva dozor nad žiakmi so ŠVVP počas veľkej prestávky podľa harmonogramu vypracovaného na 

príslušný školský rok, 

e) zabezpečuje prípravu kompenzačných pomôcok pre žiakov so ŠVVP, ktoré žiaci používajú na vyučovaní 

a pri domácej príprave, 

f) bezprostredne spolupracuje s vyučujúcimi v triede a s PZ školy, 

g) zabezpečuje individuálnu prácu so žiakom na základe pokynov vyučujúceho i mimo triedneho kolektívu, 

h) zabezpečuje činnosť žiakov počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi vyučujúceho, 

i) pomáha pri vypracúvaní domácich úloh, upevňovaní učiva po dohode s vyučujúcim, školským 

špeciálnym pedagógom a so súhlasom zákonných zástupcov dieťaťa, 

j) uľahčuje adaptáciu dieťaťa so ŠVVP na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré 

plynú zo zdravotného postihnutia žiaka, 

k) sprevádza žiakov na výchovno-vzdelávacích podujatiach organizovaných školou, 

l) konzultuje so školským špeciálnym pedagógom a je povinný oboznámiť sa s odbornými vyšetreniami 

a odporúčaniami, ktoré rešpektuje vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 

2. V aktivitách organizovaných školou: 

a) zúčastňuje sa pobytov v škole v prírode, plaveckého výcviku žiakov, lyžiarskeho výcviku v prípade, že 

sa ich zúčastňujú žiaci so ŠVVP, 

b) zúčastňuje sa koncoročných školských výletov, exkurzií, vychádzok, kultúrnych podujatí  a pod.,  

c) zabezpečuje priame vedenie alebo napomáhanie pri voľnočasových aktivitách, návštevu historických 

a kultúrnych pamiatok, spoločenské aktivity, športové podujatia a pod. 

 

3. V spolupráci s rodinou: 

a) komunikuje s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka o procese výchovy a vzdelávania, 

b) oboznamuje sa so zdravotným stavom žiaka a jeho rodinným prostredím. 

 

4. V oblasti vzdelávacích aktivít: 

a) zúčastňuje sa na vzdelávacích podujatiach určených pre pedagogických asistentov – asistentov učiteľa 

organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť. 

 

 

Doučovanie 
Doučovanie je tiež jednou z foriem práce asistenta so žiakom. Malo by prebiehať v popoludňajších hodinách, 

pričom sa rešpektujú hygienické požiadavky žiaka. 

 
 


