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Přílohy:
Příloha 1: Náplň práce asistenta pedagoga pro žáka J.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Náplň práce asistenta pedagoga pro žáka J.

1) Individuální vedení chlapce při výuce, poskytování časté pozitivní motivace, průběžné
zpětné vazby
2) Podpora nácviku sociálních dovedností, předcházení afektivnímu a agresivnímu
chování
3) Dopomoc s organizací pracovního prostředí
4) Uplatňování speciálně pedagogických přístupů
5) Pomoc při komunikaci s vrstevníky i učitelem
6) Zařazování adekvátních stimulačních aktivit
7) Pomoc při motivaci žáka
8) Spolupráce s třídní učitelkou a s rodiči žáka
9) Podíl na vypracování a realizaci IVP
10) Zajištění aktivit žáka při relaxačních přestávkách
11) Provádění cviků pro rozvoj a koordinaci hrubé a jemné motoriky
12) Pomoc při vytváření didaktických pomůcek
13) Podílení se na integraci žáka do kolektivu
14) Pomoc při práci s kompenzačními a výukovými pomůckami
15) Sledování únavy žáka a reakce na tuto situaci vhodnými činnostmi
16) Spolupráce AP s rodiči
17) Spolupráce na vedení kompletní dokumentace
18) Podpora při trénování koncentrace pozornosti
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Příloha 2: Rozhovor se školní psycholožkou:
1) Jak na Vás žák J. působí?

Žák J. na mě působí od první třídy velmi rozporuplně. Na jedné straně vidím, že
to je dítě, které vždy poděkuje, pozdraví, poprosí, a kdyby mohl, tak vám snese modré
z nebe. Na druhé straně ale vím, že se tento žák dokáže rozčílit z maličkosti natolik, že
je nebezpečný nejen sám sobě ale i pro okolí.

2) Myslíte si, že je v silách asistenta pedagoga u tohoto žáka záchvatové stavy
eliminovat?
Bohužel, myslím si, že jsme u tohoto žáka vyzkoušeli takřka všechny dostupné
prostředky k předejití jeho záchvatů a výsledky nebyly nikterak validní. Tento žák
bojuje podle mého názoru s tím, že náhlý nával vzteku je tzv. „silnější“. Dokud nepřijde
dostatečná podpora i z domácího prostředí, tak můžeme jen doufat, že svými záchvaty
nebude ohrožovat ani sebe ani své spolužáky, potažmo učitele a asistenty. Je zapotřebí
se spíše zaměřit na to, jak žáka ochránit před sebepoškozováním a jak ho co nejrychleji
vrátit zpět do reality.

3) Myslíte si, že podpora rodiny není dostatečná?
Je velmi obtížné hodnotit podporu rodičů, když jsem se s nimi viděla jen párkrát.
Z rozhovorů však jasně vyplynulo, že žák nemá doma jasně daný režim a pravidla, která
by musel dodržovat. To je jeden ze základních problémů. Zásada při práci se žáky
s poruchou chování je, vést dítě k určitému režimu a dodržování pravidel. Pokud toto
žák z domova nezná, tak je pro něj velmi obtížné taková pravidla dodržovat ve školním
prostředí. Rodiče také razantně odmítli doporučení medikace žáka s tím, že do něj
nechtějí „cpát“ chemii. To se posuzuje ještě obtížněji, ale pravdou je, že dnes existuje i
spousta přírodních preparátů. Doporučovala jsem také rodičům čaj z meduňky a
omezení sladkostí u žáka. Maminka však reagovala na mé doporučení se slovy, že mají
ještě malou holčičku, která má sladkosti ráda a že nemá to srdce J. ve sladkostech
omezovat.
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4) Je něco, co byste mi jako asistentovy při záchvatu tohoto žáka doporučila?
Doporučovala bych zachovat především klid. Tento žák je pro mne specifický i
tím, že je schopen při diskuzi sám sebe dostávat do hlubšího a hlubšího záchvatového
stavu. Dalo by se říci, že „vytáčí sám sebe“. Je to způsobeno především pocitem křivdy,
který je přítomen u valné většiny záchvatových stavů tohoto žáka. Proto bych asistentovi
doporučila, aby zachoval klid, s žákem nediskutoval, dostal žáka do bezpečné
vzdálenosti od jeho spolužáků a počkal, až se žák uklidní. Až poté bych s žákem situaci
probrala. Nebála bych se však okamžitě zakročit ve chvílích, kdy si žák začne trhat vlasy
či se jinak sebepoškozovat.
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Příloha 3 – Pracovní list ze situace č. 2
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Příloha 4 – Tabulka vyplněná žákem při situaci č. 3
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