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Inkluze 
a jak ji podpořit 2 

aneb nastavování spolupráce pedagoga a asistenta 
pedagoga/školního asistenta 

 

Vhodně nastavená spolupráce mezi učitelem a asistentem 
pedagoga může oběma zefektivnit práci a je velkým přínosem pro 
žáky a klima ve třídě. Už na začátku se ovšem musí určit jasná 
pravidla, role a kompetence, stejně tak je potřeba během 
kooperace otevřeně hovořit o problémech a udržovat přátelskou 
atmosféru. Zabývat se budeme rovněž nastavením spolupráce v 
distanční výuce. Připravte si dotazy z vlastní praxe.  

 

Provází Mgr. Kamila Barlow – školní psycholožka ze ZŠ Dobrovského Lanškroun, psycholožka 
Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Zabývá se výukovými a výchovnými obtížemi, 
realizuje preventivní programy na školách, s dětmi pracuje více než 12 let. 
 

• Středa 15. 9. 14.30 - 17.30 Úvodní seminář-připomenutí a aktualizace základních informací v souladu s 
legislativním ukotvením pro práci asistenta pedagoga a ostatních pedagogických pracovníků, jejich vzájemné 
kooperace na základě doporučení ŠPZ. Součástí budou i způsoby oslovování očekávání spojených s touto 
problematikou či spolupráce v rámci ŠPP. Práce s aktuálními kazuistikami dle Vaší potřeby či kazuistikami z 
praxe zaměřenými na potřeby žáků s SVP (např. PAS, ADHD či jinými kulturními a životními podmínkami v 
kombinaci s jinými vzdělávacími potřebami). ZŠ Mozaika, o.p.s, Masarykova 1500, Rychnov n. K.  

• Středa 3. 11. 14.30 – 17.30 Seminář zaměřený na podporu pedagogů (pouze pro pedagogy) – nastavování 
spolupráce s AP tak, aby to bylo přínosné a přijatelné pro všechny při práci se žáky s SVP. Řešení aktuálních 
potřeb a pomoc při nastavování a podpory spolupráce s AP. Kazuistiky z Vaší praxe či příklady z mojí praxe. ZŠ a 
PrŠ, Kolowratská 485, Rychnov n. K.  

• Středa 12. 1. 14.30 – 17.30 Seminář zaměřený na podporu asistentů (pouze pro asistenty) – nastavování 
spolupráce s pedagogickými pracovníky, se kterými vstupujete do vzájemné interakce tak, aby stále docházelo k 
podpoře žáků s SVP. Při společné práci budou využity Vaše kazuistiky či příklady z mé praxe. ZŠ Masarykova, 
Masarykova 563, Rychnov n. K.  

Svou účast potvrďte nejpozději týden před konáním semináře zde, na QR kódu v záhlaví či na 
e-mail: map@sdruzenisplav.cz. Více informací na tel. 777 309 803. Akce je pro účastníky zdarma 
a koná se v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov nad Kněžnou. 
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