Studium pro asistenty pedagoga 2017/2018
podle § 20 písm. e) zákon č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Akreditace MSMT-14122016-1-156
Studium je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta
pedagoga a mají řádně dokončené základní vzdělání – § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Vzdělávací program je zaměřený na získání vědomostí a dovedností, které jim umožní výkon
profese asistenta pedagoga podle § 16, odstavec 4, zákona č. 561/2004 Sb.
Vzdělávací program je v souladu se standardy MŠMT ČR, probíhá v rozsahu 80 vyučovacích
hodin přímé výuky a 40 vyučovacích hodin odborné stáže. Celkem 120 hodin.
Předpokladem ukončení studia je řádná docházka (evidence), zpracování závěrečné práce na
vybrané téma a její obhajoba před komisí, závěrečný test a ústní zkouška.

Obsah studia:
1. modul
2. modul
3. modul
4. modul

Škola, školní praxe, role asistenta pedagoga
Podpora žáka
Systém péče o žáka
Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga

Vzdělávací program je zaměřen na získání základních kompetencí asistenta pedagoga:
 schopnost orientovat se v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní
profil)
 schopnost orientovat se v systému a organizace školy
 schopnost orientovat se ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy
 schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě
 schopnost orientovat se v obecných zásadách pedagogické práce a v základních
pedagogických pojmech
 schopnost orientovat se v systému spolupracujících institucí
 schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 schopností cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka
 schopnost zvládat krizové situace
 schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením
 schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami
školní práce.
Po absolvování výuky ve všech modulech projdou účastníci 40 hodinovou odbornou
praxí ve vybraných školách a školských zařízeních.

Ukončení studia:

Účastníci absolvují krátký test z učiva a závěrečnou zkoušku před komisí. Závěrečná zkouška
bude zahrnovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol,
pohovor o odborné praxi absolvované ve vybraných školách a školských zařízeních a ověření
získaných znalostí. Účastník musí v závěrečné práci prokázat osvojení odborné terminologie,
prokázat znalosti a dovednosti nabyté během studia a schopnost shrnout a prezentovat obsah

své práce. Účastník bude vybírat z konkrétních navržených témat. Po dohodě s odborným
garantem studia si může vybrat i volné téma. Výstupem studia bude osvědčení vydané na
základě akreditace MŠMT ČR.

Závazné podmínky:






povinná 80% účast na přímé výuce
zpracování závěrečného testu
absolvování celého rozsahu odborné praxe
zpracování závěrečné práce
absolvování závěrečné zkoušky před komisí

Místo konání:

Výuka bude probíhat v učebnách Střediska služeb školám Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno a
na vybraných školách a školských zařízeních v JmK.

Časový harmonogram:

Studium bude zahájeno 10. listopadu 2017 a ukončeno závěrečnou zkouškou v dubnu 2018.
Časový harmonogram bude upřesněn. Vždy jde o termíny pátek, sobota.

Odborný garant studia: PaedDr. Věra Hlavsová
Organizační garant studia: Mgr. Monika Součková
Další informace:

Předčasné ukončení studia
Studium může být ukončeno na základě přímé žádosti účastníka nebo při nesplnění podmínek,
které jsou dány pro vydání osvědčení. Pokud z vážných zdravotních či osobních důvodů bude
účastník žádat o předčasné ukončení studia, musí tak učinit písemně, případně doložit
lékařské potvrzení. Tuto žádost je třeba poslat na doručovací adresu (viz níže).
V případě uznání nároku na předčasné ukončení studia uhradí účastník poměrnou část
nákladů. Pokud účastník nedokončí studium z důvodu nesplnění podmínek nutných k vydání
osvědčení, zaplacený poplatek mu nebude vrácen.
Platební podmínky
Účastnický poplatek je 7000 Kč.
Doručovací adresa
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková organizace, Hybešova 15, 602 00 Brno
Přihlášky a dotazy
Přihlášky ke studiu a související dotazy posílejte na organizačního garanta
e-mail: souckova@sssbrno.cz tel.: 543 426 038
V Brně dne 20. 3. 2017
PaedDr. Věra Hlavsová vedoucí úseku vzdělávání

