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Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2
písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb pro zájemce o funkci asistenta pedagoga.
Absolvováním získáte kvalifikaci pro výkon činnosti asistenta pedagoga.

Studium Asistent pedagoga – zaměření studia a podmínky
Cíl: Předat účastníkům znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují
výkon činnosti asistenta pedagoga. Studiem získají nové vědomosti a dovednosti pro práci se žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Rozsah: 100 hodin studia, z toho 84 hodin presenční výuky, 16 hodin stáž ve vybrané škole,
školském zařízení.
Zaměření vzdělávacího programu: Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a
dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.
Vzdělávací program vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1, písm. b) zákona
č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace
podle § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb.) k výkonu činnosti asistenta. Účastník během kurzu
absolvuje prezenční studium v rozsahu 84 vyučovacích hodin, stáž – praktické náslechy v rozsahu 8
vyučovacích hodin a závěrečný seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Praktické náslechy budou
probíhat na školách, které mají zkušenosti s činností asistenta pedagoga.
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Určeno: pracovníkům škol a školských zařízení i ostatním zájemcům, kteří vykonávají nebo chtějí
vykonávat profesi asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Ukončení studia: Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce na vybrané téma a
ústní zkouškou před komisí. Po úspěšném absolvování ústní zkoušky a obhajoby závěrečné práce
získá účastník studia osvědčení.
Podmínky absolvování studia: Student musí splnit minimálně 80% docházky na presenční výuku
a 100% účast stáže.
Obsah vzdělávacího programu vymezující tematické moduly, jako např.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Základy obecné pedagogiky
Základy psychologie
Vývojová psychologie
Dítě/žák s poruchou autistického spektra
Dítě/žák s mentálním postižením
Specifické poruchy učení a chování
Práce s dětmi/žáky cizinců
Vývojová dysfázie
Dítě/žák se sluchovým nebo zrakovým postižením

Místo konání: Presenční výuka v učebnách Služby a školení MB, V. Klementa 601, Mladá Boleslav.
Stáž ve vybrané škole, školském zařízení studentem studia. V případě hygienických opatření v rámci
COVID a zamezení presenční výuky, bude nahrazena presenční výuka on-line výukou v programu
Zoom.
Zdárným ukončením kurzu získají absolventi osvědčení, opravňující vykonávat funkci asistenta
pedagoga ve všech školských zařízeních – MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SVČ.
Poplatek: 9.100 Kč
Kontakt:
Ing. Eva Medková
Služby a školení MB, z.ú., tř. Václava Klementa 601/13, 293 01 Mladá Boleslav
tel. 606 943 893
email: medkova@sskolemb.cz
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