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Vec: Odporúčania pre pedagogických asistentov počas dištančného vzdelávania 

- výstup z online stretnutia pedagogických asistentov okresu Trenčín                  

zo dňa 24.3.2021 
 

• Na základe mimoriadnej situácie ohľadom pandémie COVID – 19 odporúčame realizovať spoluprácu 

podľa individuálnych možností a v súlade s odporúčaniami Štátneho pedagogického ústavu „Pre 

pedagogických asistentov“ (aktualizácia 9.3.2021), z ktorých vyberáme: 

• „V aktuálnej situácií je inštitút asistenta učiteľa a jeho úloha pomáhať učiteľom realizovať vzdelá-

vací proces viac ako nevyhnutná. Zmenilo sa len miesto pôsobenia, nevykonáva sa v triedach, ale 

prostredníctvom vyučovania na diaľku. Pri asistentoch učiteľa je predpoklad na uskutočnenie 

úprava spôsobu výkonu práce do modelu učenia na diaľku, alebo iného v podobnom formáte, 

v akom táto zmena prebieha pri samotných učiteľoch. Prácu asistentovi zadáva riaditeľ školy v úzkej 

súčinnosti s odborným tímom a triednymi učiteľmi.“ 

 

• „Asistent učiteľa pomáha žiakovi svojou prítomnosťou, preto je teraz vhodné, aby udržiaval či už 

digitálny alebo osobný kontakt so žiakom a zaujímal sa o jeho potreby v rámci vzdelávania, 

ktoré by mu pomáhal zvládať. Dodatočná podpora a poradenstvo pre rodičov a žiakov je náležitá, 

nielen v oblasti vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde rodič aj pri najväč-

šej možnej ochote žiakovi nevie pomôcť. Dôvody takejto neschopnosti sú mnohé, avšak najdôleži-

tejšie je nájsť a zrealizovať vhodné riešenie takýchto situácií. V tejto oblasti je preto potrebné 

brať poslanie asistenta učiteľa ako dar, ktorý nám všetkým môže byť nápomocným, je len potrebné 

ho správne a včas využiť.“ 

 

• Z uvedeného vyplýva, že aj počas tejto mimoriadnej situácie je pedagogický asistent mimoriadne 

dôležitý, aby napomáhal deťom, ktoré to potrebujú a ktoré majú rozličné bariéry pri online systéme 

práce. Môžu im prispôsobiť zadania, spísať im sumár všetkých povinností a pravidelnejšie ich 

kontrolovať, redukovať či upravovať úlohy. Práca asistentov je v tejto situácii mimoriadne dôle-

žitá a nápomocná. 

 

Činnosti, ktoré môžu podľa odporúčaní  ŠPÚ pedagogickí asistenti vykonávať: 

PODPORA UČITEĽA:  

• Vyhradiť si čas na spoločné plánovanie, premýšľanie, reflektovanie, monitorovanie potrieb detí. 

• Komunikovať s učiteľmi o aktuálnych plánoch – ako bude prebiehať hodina, čo budú približne pre-

berať a pod. 

• Vytvárať vzťah vzájomnej dôvery, pýtať si priebežnú spätnú väzbu od učiteľov.  
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• Vzájomne si odovzdávať všetky dôležité informácie – čo sa osvedčilo, čo funguje; čo sa nepodarilo, 

kde je problém. 

• Akýkoľvek problém, aj drobný, je dôležité riešiť hneď, neodkladať ho. 

• Veľmi dôležitý je aj priestor na vyjadrenie negatívnych informácií a pocitov. Dávajú nám informá-

ciu, že je potrebné spojiť sily a hľadať cestu k riešeniu, požiadať o pomoc.  

• Pomoc pri tvorbe vyučovacieho materiálu pre žiakov. 

• Spolupráca na príprave pracovných listov. 

• Úprava pracovných listov pre žiakov so ŠVVP po dohode s vyučujúcim. 

• Príprava pomôcok pre žiakov, ktorých má PA v starostlivosti. 

• Zjednodušenie textu – napr. metódou EASY TO READ (princíp striedania slabík v dvoch farbách; 

vynechávajú sa slová, ktoré nie sú podstatné; využívajú sa obrázky ako vizuálna podpora; dá sa vyu-

žiť na vlastivede, prírodovede, prvouke a pod....). 

• Pomoc pri hodnotení žiakov na základe usmernenia konkrétnym učiteľom. 

• Účasť na online hodinách. 

PODPORA ŽIAKA: 

• Prítomnosť PA na online vyučovacích hodinách.  

• Individuálne dovysvetlenie učiva po vyučovaní – podľa aktuálnej potreby a možností. 

• Pomoc pri plnení dištančne zadaných úloh. 

• Vysvetlenie a objasnenie zadaní, pomoc pri riešení úloh avšak iba do nevyhnutnej miery. 

• Príprava pomôcok pre žiakov, ktorých má PA v starostlivosti.  

• Viesť žiakov pri využívaní pomôcok k postupnej samostatnosti. 

• Vzorové pomocné kartičky odporúčame odkladať do zakladačov a pri opakovaní sa k nim vracať. 

• Podpora žiakov bez prístupu k IT technológiám určených pre vzdelávanie na diaľku: distribúcia ma-

teriálov a ich následný zber.  

KOMUNIKÁCIA SO ŽIAKOM: 

 Dohoda o spolupráci – ako budú prebiehať hodiny, kedy a s akou frekvenciou sa budú pripájať. 

 Dohodu je dôležité vytvárať v čase kľudu a dostatočného priestoru. 

 Vytvorenie spoločného cieľa. Dôležité je, aby dieťa cítilo, že spojenie s PA je priestor pre jeho POD-

PORU. 

 Priebežné povzbudzovanie, podpora, oceňovanie drobných pokrokov a snahy. 

 V rámci konverzačných hodín posilňovať vzájomný vzťah medzi PA a dieťaťom. Zaujímať sa o jeho 

život mimo školských povinností, ako sa má, čím žije a pod. 

 Namiesto kritiky využívať všímavosť – viesť ho citlivému vnímaniu seba kladením otázok typu čo 

dieťaťu pomáha, čo ho podporuje pri práci a naopak...  

 Zreálňovať a prispôsobovať požiadavky v spolupráci s rodičmi, pedagógmi, školským špeciálnym 

pedagógom a pod.  

 Neodporúča sa zadávať domáce úlohy naviac. 

 Ak má dieťa  ťažkosti v spolupráci, odporúčame dočasne znížiť tlak na výkon a zamerať sa na bez-

pečný vzťah, komunikovať s triednym učiteľom, školskou špeciálnou pedagogičkou, s rodičmi a 

spoločne vytvoriť podporný priestor pre dieťa.  

 V rámci tímovej spolupráce je vhodné dať žiakovi priestor, aby hovoril o sebe, ako vníma svoje na-

predovanie, čo mu pomáha, čo by potreboval. 

ČÍTANIE: 

 Odporúčame čítať individuálne s PA. 

 Vhodné je využívať čítanie v duete – dieťa a PA čítajú naraz alebo striedanie sa – napr. 1 vetu dieťa, 

1 vetu PA, alebo iné spôsoby, ktoré prinesú dieťaťu úľavu pri čítaní. 

 Textové zadania odporúčame deliť na menšie celky. 



 V predmete čítanie pri deťoch s dyslexiou odporúčame skracovať text po dohode s pedagógom. Prvú 

časť textu číta dieťa a zvyšok príbehu, textu dočíta PA. Hovoria spolu o obsahu. 

 

PÍSANIE: 

 Zapájanie uvoľňovacích cvikov pred, počas aj po skončení písania (odporúčame využívať hravosť 

a kreativitu...). 

 Ak deti nestíhajú písať, alebo sú ich poznámky nečitateľné, odporúčame poskytnúť poznámky elek-

tronicky alebo v tlačenej forme. 

 Umožniť vypracovanie písomných úloh na PC – po dohode s pedagógom.  

GRAMATIKA: 

 Preskúšavať gramatické pravidlá ústne. 

 Ústne dopĺňať gramatické javy aj s odôvodnením. 

 Diktát písať individuálne s PA – s navýšením času. 

 Diktát môže byť upravený, dieťa môže písať každú druhú vetu a podobne. 

MATEMATIKA: 

 Rozkrokovať príklady a slovné úlohy, riešiť ich postupne. 

 Na viditeľnom mieste dať dieťaťu k dispozícii návod na riešenie, vzorový príklad k jednotlivým ty-

pom úloh a iné pomôcky podľa potreby. 

 Operačné znamienka + - . : značiť farebne – každé inou farbou. 

 Usmerňovať dieťa pri riešení. 

POZORNOSŤ: 

 Inštrukcie zadávať postupne – nie veľa informácií naraz. 

 V rámci možností eliminovať rušivé predmety a zvuky. 

 Aktivovať pozornosť aj cvičeniami na prepájanie hemisfér – inšpirácie napr. na YouTube. 

 

MOTIVÁCIA: 

 Existuje mnoho ciest, ktoré nás môžu doviesť do cieľa. 

 Dovoľte si byť kreatívni a vnímaví. 

 Doprajte si s dieťaťom rozhovor smerujúci k ujasneniu spoločného zámeru, zmyslu stretnutí. 

 Namiesto strachu z chýb, zo zlyhania posilňujte v dieťati radosť z experimentovania. Dieťa si môže 

viesť spoločne s PA vlastný výskum, skúšať rôzne spôsoby, skúmať, čo mu pomáha a čo nie. 

 Ak dieťa dokáže zmeniť pod vedením PA maličkosť vo svojich návykoch, môže sa cítiť lepšie, istej-

šie a môže si viac veriť. 

 Využívajte „efekt cieľovej pásky“ – krátke efektívne úseky, pri ktorých dieťa môže zažiť úspech 

z primeraného výkonu. 

 Oceňujte snahu. Drobný posun žiaducim smerom je zárodok budúcich úspechov. Snažte sa podchytiť 

lepšie pokusy tým, že na ne upozorníte („Teraz sa ti to podarilo, pozri. Ako si to urobil? a pod....). 

 Sledujte aktuálnu úroveň energie a v súlade s tým striedajte krátke úseky výkonu s odpočinkom. 

 Pokiaľ PA cíti, že počiatočná motivácia u dieťaťa klesla, je dôležité nebrať to osobne, ako svoje zly-

hanie. Môže to byť len prirodzený proces. Dieťa možno vyčerpalo svoju energiu a potrebuje si od-

dýchnuť, dočerpať sily. Príčiny môžu byť rôzne. 

 Pokiaľ je pokles motivácie výrazný, je vhodné dohodnúť si väčší priestor na oddych a tiež čas a kon-

krétny spôsob návratu do pôvodného režimu. (Niektorému dieťaťu môže stačiť pár dní na oddych, 

iné bude možno potrebovať napr. voľno jeden deň v týždni počas dlhšieho obdobia.) 



 Pri návrate do pôvodného režimu je dobré oživiť zámer, aktualizovať očakávania. 

 Vytvárať tlak na dieťa sa neodporúča. Tlak vyvoláva protitlak a napätie. Zaberá len krátkodobo na 

istý typ detí. Z dlhodobého hľadiska oslabuje vnútornú motiváciu. 

 Odporúčame byť k sebe vzájomne láskaví, objavovať cestu, nebáť sa nedokonalostí a zlyhaní. 

SPOLUPRÁCA SO ŠKOLSKÝM ŠPECIÁLNYM PEDAGÓGOM a ŠKOLSKÝM PSYHOLÓGOM: 

 Na začiatku sa spoločne oboznámiť so žiakmi, s ich diagnózami a potrebami. 

 Spoločne skúmať, aké sú vhodné metódy a formy práce pre dieťa. 

 Osobné krízy, zlyhania detí a krízové situácie, v ktorých sa ocitli, riešiť spoločnými silami. 

SPOLUPRÁCA S RODIČMI: 

 Komunikovať o procese, ako prebiehal deň, vyučovanie. 

 Aké učivo preberali a čo je potrebné doma zopakovať, precvičiť a pod. 

 Raz za čas je dobré zorganizovať stretnutie celého odborného tímu s rodičmi/rodičom/zákonným zá-

stupcom a učiteľom. Spoločne zhodnotiť, či sa niečo zmenilo v súvislosti s diagnózou, ako sa die-

ťaťu darí, čo sa osvedčilo, čo nie a ako sa bude pokračovať v starostlivosti ďalej. 

SPOLUPRÁCA S PORADENSKÝM ZARIADENÍM: 

 Podľa potreby konzultovať. 

 Informovať o zmenách a ťažkostiach, ak je potrebná podpora a intervencia zo strany poradenského 

zariadenia. 

STAROSTLIVOSŤ O VLASTNÉ DUŠEVNÉ  ZDRAVIE: 

 Je dôležité, aby pedagogický asistent vnímal aj svoje vlastné potreby, vytváral si priestor na oddych 

a načerpanie síl na vykonávanie svojho zmysluplného a zároveň náročného povolania. 

 

Ďakujeme pedagogickým asistentom za ich energiu a pomoc žiakom so ŠVVP, 

 ako aj za doterajšiu spoluprácu s našim zariadením. 

 

 

 

 

Spracovala: 

 

                                                                                     Mgr. Magda Uhliariková 

                                                                            špeciálna pedagogička CPPPaP Trenčín      


