PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Seznam pojmů
Asistent pedagoga: pedagogický pracovník, který působí ve třídě, ve které je vzděláváno
neboli integrováno dítě či více dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. Působí vedle učitele
jako další pedagogický pracovník na třídě, který rovněž zajišťuje plynulý chod, vzájemně
spolupracuje s učitelem, integrovaným dítětem, ale dle potřeby i s ostatními dětmi ve třídě.
Inkluze: proces, který směřuje ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny, respektování odlišnosti
a odlišných potřeb, schopností, vlastností jednotlivců či skupin, odmítající jakoukoliv
diskriminaci.
Integrace: sjednocení, ucelení či splynutí nebo proces spojování ve vyšší celek, ale rovněž
začlenění či zapojení nebo organizaci prvků, jež utvářejí osobnost, v uspořádaný harmonický
celek.

Příloha č. 2 – Otázky k rozhovorům
Otázky pro asistenta pedagoga
1. Jak dlouho pracujete jako asistent pedagoga?
2. Je tato práce pro Vás naplňující?
3. Kdyby jste mohl/a pracovat jinde, zvolil/a byste si jiné povolání, nebo zůstal/a?
4. Jaký je Váš postoj k přidělování asistentů pedagoga již například v mateřské škole?
5. Jaký je Váš postoj k inkluzi?
6. Jste v úzkém kontaktu s rodiči dítěte?
7. Pokud ano, jaká je vaše vzájemná komunikace a postoj vůči Vám ze strany rodičů
dítěte?
8. Dostal/a jste se do bližšího kontaktu s rodiči dětí bez SVP?
9. Pokud ano, jak se vůči Vašemu povolání staví? Pokud ne, jaký si myslíte, že je jejich
názor na povolání asistenta pedagoga? Jsou rádi za to, že tam jste, nebo jim to překáží?
10. Myslíte si, že děti pohlíží na dítě, o které se staráte, špatně? Například z toho důvodu,
že má problém, nebo z důvodu, že se mu dostává větší pozornosti?
Otázky pro učitelku MŠ
1.

Jak se jako pedagog stavíte k inkluzi?

2.

Máte ve třídě dítě, které má asistenta pedagoga?

3.

Je pro Vás možnost přidělení asistenta pedagoga vhodné řešení?

4.

Jaká je Vaše komunikace s asistentem pedagoga?

5.

Vnímáte nějaké změny ze strany dětí po přidělení asistenta pedagoga?

6.

Řeší s Vámi rodiče asistenta pedagoga?

7.

Pokud ano, jaký postoj zaujímají?

Příloha č. 3 – Rozhovor s AP1
1. Jak dlouho pracujete jako asistent pedagoga?
Ve školce pracuji jako asistent 7 let.
2. Je tato práce pro Vás naplňující?
Ano, někdy až přetéká (smích).
3. Kdyby jste mohl/a pracovat jinde, zvolil/a byste si jiné povolání, nebo zůstal/a?
Tahle práce mě baví, ale kdybych musela odejít, tak bych si samozřejmě našla možná
jiné povolání, zřejmě bych šla pečovat o staré lidi, protože by mi tolik neutíkali jako ty
děti.
4. Jaký je Váš postoj k přidělování asistentů pedagoga již například v mateřské škole?
Tam mám rozdílné názory oproti ústavům, které vyšetřují děti před námi, protože
některé dítě potřebuje daleko více pozornosti, některé skoro vůbec. Jsou špatně
rozdělená procenta přidělení asistence.
5. Jaký je Váš postoj k inkluzi?
V mateřských školách s tím souhlasím, na základních školách s tím nesouhlasím.
6. Jste v úzkém kontaktu s rodiči dítěte?
Ano, jsem.
7. Pokud ano, jaká je vaše vzájemná komunikace a postoj vůči Vám ze strany rodičů
dítěte?
Když to jde, tak denně předávám informace o daném dítěti. Co se týká postoje rodiče
vůči mně, tak jen doufám, že si toho váží. Někteří rodiče si myslí, že jejich dítě asistenci
nepotřebuje a jiní jsou rozdílného názoru a pak mou práci dokážou velice ocenit.
8. Dostal/a jste se do bližšího kontaktu s rodiči dětí bez SVP?
Určitě, v této školce se s nimi setkávám denně.
9. Pokud ano, jak se vůči Vašemu povolání staví? Pokud ne, jaký si myslíte, že je jejich
názor na povolání asistenta pedagoga? Jsou rádi za to, že tam jste, nebo jim to překáží?

Rodiče dětí se SVP se k tomu staví obdivně, u dětí bez zdravotního handicapu spíše
závidí. Většinou ti rodiče, kteří několik roků dávají své dítě do školky a vědí o dětech
s nějakou SVP, tak jsou více soudní a ti rodiče, kteří mají své dítě teprve krátce ve školce
a nevědí, jaké děti se SVP tady máme, tak si myslí, že si v teplíčku hrajeme.
10. Myslíte si, že děti pohlíží na žáka, o kterého se staráte, špatně? Například z toho
důvodu, že má problém, nebo z důvodu, že se mu dostává větší pozornosti?
V naší školce jsou na sebe hodní a starají se o dítě s handicapem, hrají si s ním, ale když
se potkáme s jinou školkou, tak tam nejsou děti tolik naučené, nejsou tolik ohleduplné.

Příloha č. 4 – Rozhovor s AP2
1. Jak dlouho pracujete jako asistent pedagoga?
Zde pracuji na téhle pozici 7 let.
2. Je tato práce pro Vás naplňující?
Ano, již od malička jsem se ráda starala o mladší děti a měla jsem je ráda, a to mi zůstalo
doteď. Někdy je tato práce složitější, těžší, ale to se odvíjí od toho, s jakým handicapem
dané dítě přijde. Ale abych se vrátila zpět k otázce, rozhodně je pro mě naplňující a
chtěla bych na téhle pozici vydržet do důchodu.
3. Kdyby jste mohl/a pracovat jinde, zvolil/a byste si jiné povolání, nebo zůstal/a?
Už kdysi dávno, než se z této budovy stala školka, což je zhruba před třiceti lety, tak
jsem tu pracovala jako pečovatelka v jeslích, jelikož tu byly dříve jesle. Pak je zrušili a
já jsem šla pracovat do továrny na výrobu skleněných dekorací, ale to mě dlouho
nebavilo a šla jsem na post prodavačky v supermarketu. Avšak když mi zavolala má
kamarádka, která kdysi dávala své dítě ke mně do jeslí a zároveň se z ní stala ředitelka
nové školky, dřívějších jeslí, zda bych mohla nastoupit k dětem se SVP jako asistentka
pedagoga, vůbec jsem nezaváhala a souhlasila. Ta práce je pro mě srdcová záležitost a
stejně tak i budova, ve které jsem dlouho pracovala, takže již si nedokážu představit, že
bych si zvolila jiné povolání. Ovšem kvůli potřebě asistentky pro chlapce s ADHD na
MŠ Klostermannova jsem byla přeřazena do této školky, což jsem nesla těžce, ale už
téměř rok tam pracuji a dá se říct, že jsem si trochu zvykla. Teď už se dokážu přenést
přes to, že mohu pracovat i jinde.
4. Jaký je Váš postoj k přidělování asistentů pedagoga již například v mateřské škole?
S přidělováním nemám žádný problém, ani dotyčné děti. Pokud o nějaké diagnóze
nevím, co si mám přesně představit, tak si to na internetu vyhledám a jinak s dítětem
pracuji podle vypracovaného IVP nebo zadání pedagoga, se kterým pracuji. Občas se
mi stalo, že když jsem znala dané dítě lépe a viděla jsem, jak pracuje, tak se neshodovala
míra přidělení, buď byla menší než by měla být, tudíž by mělo mít dotyčné dítě spíše
osobního asistenta, nebo naopak byla vyšší a v tom případě nebyla nutná častá
individuální práce.

5. Jaký je Váš postoj k inkluzi?
Myslím si, že inkluze je přínosem pro děti, které nějakou SVP mají, ale i pro ostatní
děti, protože se naučí být v kontaktu s takovými dětmi, uvidí, že takové děti se chovají
trochu jinak nebo i jinak vypadají, ale pak už si na to zvyknou. Souhlasím s inkluzí
zejména ve školce, ve škole mi inkluze připadá jako zátěž pro všechny, a to nejen pro
to dítě, ale i pro ostatní děti, učitelku a i samotného asistenta.
6. Jste v úzkém kontaktu s rodiči dítěte?
Jsem více komunikativní typ, s rodiči si o pokroku nebo o problému ráda popovídám,
zaujímám více vřelé a přátelské gesto. Bližší vztah mám s některými rodiči, které třeba
znám.
7. Pokud ano, jaká je vaše vzájemná komunikace a postoj vůči Vám ze strany rodičů
dítěte?
Komunikace je většinou bezproblémová, rodiče i já se snažíme společně si vyhovět a
pochopit danou situaci. Ale už se mi stalo, že rodič nechtěl o daném problému vůbec
slyšet a byl na mě velmi nepříjemný, nechtěl pochopit a také nechtěl vidět, že jeho dítě
nemůže do kolektivu mezi ostatní děti, pokud problém neodstraní.
8. Dostal/a jste se do bližšího kontaktu s rodiči dětí bez SVP?
Ano, setkávám se s nimi každý den, jelikož mám ve třídě na starosti pouze jednoho
chlapce.
9. Pokud ano, jak se vůči Vašemu povolání staví? Pokud ne, jaký si myslíte, že je jejich
názor na povolání asistenta pedagoga? Jsou rádi za to, že tam jste, nebo jim to překáží?
Někteří obdivují, co vše dokážu zastat, že má práce je obdivuhodná a rozhodně náročná,
jiní to takto nevnímají, vidí mě, při příchodu do školky a při odchodu a myslí si, že si
hraju jen s dětmi, které mají handicap, a o ostatní děti se nestarám.

10. Myslíte si, že děti pohlíží na dítě, o které se staráte, špatně? Například z toho důvodu,
že má problém, nebo z důvodu, že se mu dostává větší pozornosti?
Myslím, že některé děti jsou více empatické a nápomocné, tak mají o dítě zájem, hrají
si s ním, a když potřebuji pomoct, tak se rády nabídnou, ale také jsou u nás děti, které
tohle moc nechápou a spíše se dítěti vyhýbají, aby s ním nebyly v úzkém kontaktu,
protože vidí, že má dotyčný nějaký problém.

Příloha č. 5 – Rozhovor s AP3
1. Jak dlouho pracujete jako asistent pedagoga?
Nastoupila jsem před dvěma roky.
2. Je tato práce pro Vás naplňující?
Protože své tři děti mám odrostlé a teď má přijít na svět mé druhé vnouče, tak
momentálně můj svět se točí jen kolem dětí. Tuto práci mám ráda a hlavně ji neberu
tolik jako práci, vidím to, jako bych se starala o svá vnoučata.
3. Kdyby jste mohl/a pracovat jinde, zvolil/a byste si jiné povolání, nebo zůstal/a?
Dříve jsem prodávala v řeznictví a v cukrárně, každý den jsem z práce odcházela s tím,
že mě to nebaví, lidé ne mě byli nepříjemní, ale já jsem musela být příjemná, ačkoliv
jsem jim chtěla říct něco jiného. Ve školce, pokud je někdo nepříjemný, tak mu to řeknu.
Myslím, že kdybych byla mladší, tak bych neměnila povolání, zůstala bych ve školce,
ale dále bych studovala, abych mohla dělat pedagoga ve třídě.
4. Jaký je Váš postoj k přidělování asistentů pedagoga již například v mateřské škole?
Myslím si, že je to v pořádku. Když přijde rodič s listem, že má dítě mít přiděleného
asistenta v tomto útlém věku, tak má určitě nějaké problémy, které je dobré řešit co
nejdříve, abychom je posunuli co nejdál, jak to půjde.
5. Jaký je Váš postoj k inkluzi?
Dělám ve školce, která začleňuje tyto děti, takže jsem pro inkluzi, ale pouze ve školkách,
ve školách bych ji zrušila a zavedla zpět, aby rodiče dávali své děti do speciálních škol,
kde je jim nejlépe, jsou mezi „svými“ a mohou být třeba i nejlepší ve třídě. V běžné
základní škole je dítě pak pozadu, nechce se mu chodit do školy, protože neustále zažívá
pocit prohry a že v něčem pořád zaostává.
6. Jste v úzkém kontaktu s rodiči dítěte?
Ano, komunikuji především s rodiči dětí, které mám na starosti. Jedná se o tři děti, takže
snažím se vždy krátce informovat o pokrocích jejich dítěte. Občas komunikuji s rodiči
ostatních dětí, pokud je to zapotřebí.

7. Pokud ano, jaká je vaše vzájemná komunikace a postoj vůči Vám ze strany rodičů
dítěte?
Chovají se ke mně mile a tento přístup se snažím také u nich uplatňovat. Někdy musím
zalovit ve svých přesvědčovacích schopnostech, abych je mírně postrčila k tomu, aby
s dítětem trochu pracovali doma, i kdyby šlo jen o pět minut, protože některé děti
potřebují kromě činností v komunitním kruhu i individuální činnost, kdy jsou v klidu
samy u stolečku. A když dítě dlouho chybí nebo přes víkend nic nedělá, tak mu to může
chybět.
8. Dostal/a jste se do bližšího kontaktu s rodiči dětí bez SVP?
Ano, dostala, jsem v denním kontaktu s rodiči dětí bez SVP. Pracuji ve školce, která
integruje děti se speciálně vzdělávacími potřebami.
9. Pokud ano, jak se vůči Vašemu povolání staví? Pokud ne, jaký si myslíte, že je jejich
názor na povolání asistenta pedagoga? Jsou rádi za to, že tam jste, nebo jim to překáží?
Většina z nich je ráda, že jsem tam jako další člověk, který neváhá pomoct ostatním
dětem při jakékoliv činnosti, takže asistenci vnímají jako určitý druh pomoci, podporu.
10. Myslíte si, že děti pohlíží na dítě, o které se staráte, špatně? Například z toho důvodu,
že má problém, nebo z důvodu, že se mu dostává větší pozornosti?
U nás jsou všechny děti hodné a vnímavé k těmto dětem, neberou je, jako kdyby byly
něčím odlišní, měly nějaký problém nebo že by měly patřit jinam.

Příloha č. 6 – Rozhovor s AP4
1. Jak dlouho pracujete jako asistent pedagoga?
Zatím zde pracuji jeden rok.
2. Je tato práce pro Vás naplňující?
Je to něco nového a zatím si k tomu hledám cestičku, nejsem si úplně jistá, zda některé
věci dělám správně, takže je možné, že se často tážu kolegyně učitelky, zda něco
potřebuje připravit nebo s něčím pomoct a co se bude dít dál dle programu. V prvních
měsících to bylo dost náročné, teď už je to lepší. Zatím se v této práci stále hledám,
takže nevím, jestli bude pro mě naplňující.
3. Kdyby jste mohl/a pracovat jinde, zvolil/a byste si jiné povolání, nebo zůstal/a?
Předtím jsem chvíli pracovala jako obsluha v restauraci a pokud bych měla porovnávat
tyto dvě práce, tak u obsluhování jsem se dost nachodila, takže vyčerpání bylo více
fyzické, u asistence bývá na konci dne spíš psychického rázu. Ale to může být tím, že
jsem teprve začátečník a nejsem na takovou zátěž zvyklá. Kdybych měla odejít ze
školství, tak si práci najdu bez problémů a myslím, že bych se vrátila zpět k obsluze.
4. Jaký je Váš postoj k přidělování asistentů pedagoga již například v mateřské škole?
Můj postoj je kladný, protože díky přidělování asistenta pedagoga ve školce se mi
naskytla příležitost vyzkoušet si tuto profesi a získat novou zkušenost u dětí, které ještě
nemají takovou zášť jako děti na základní škole, jsou hodné, bez předsudků a je s nimi
velmi rozdílná práce než s dětmi ve škole.
5. Jaký je Váš postoj k inkluzi?
Souhlasím s inkluzí ve školce i ve škole, celkově je to přínos pro všechny.
6. Jste v úzkém kontaktu s rodiči dítěte?
Ano, kontaktuji rodiče dítěte, které mám na starosti, když potřebuji sdělit současnou
situaci, ve které se dítě nachází – progres, stagnace či regrese, anebo i co se týká běžných
věcí jako nedostatek oblečení, informování o akcích a podobně.
7. Pokud ano, jaká je vaše vzájemná komunikace a postoj vůči Vám ze strany rodičů
dítěte?

Já bych ho popsala jako vztah prodavačky a zákazníka, rodič se zeptá mě nebo kolegyně
učitelky, na co se chce prioritně zeptat, na to mu odpovíme nebo naopak sdělujeme či
se ptáme my, ale jde o neutrální půdu, nikoliv o nějaký přátelský přístup.
8. Dostal/a jste se do bližšího kontaktu s rodiči dětí bez SVP?
Ano, také jsem s nimi v kontaktu.
9. Pokud ano, jak se vůči Vašemu povolání staví? Pokud ne, jaký si myslíte, že je jejich
názor na povolání asistenta pedagoga? Jsou rádi za to, že tam jste, nebo jim to překáží?
Ráno přebírám ostatní děti a odpoledne předávám jen dítě, ke kterému jsem přidělena,
takže můj obzor je docela omezený, ale zřejmě někteří rodiče mají určitý respekt
k tomuto povolání, ale také někteří si myslí, že je to zbytečně vytvořené místo.
10. Myslíte si, že děti pohlíží na dítě, o které se staráte, špatně? Například z toho důvodu,
že má problém, nebo z důvodu, že se mu dostává větší pozornosti?
Myslím, že dítě, které mám na starost, považují za zvláštní, protože si nerado hraje
s ostatními dětmi, je rádo v klidné místnosti, kde není téměř nikdo a je lehce agresivní.
Chlapec je autista. A pohlíží na něj špatně, neboť se mu dostává větší pozornosti.

Příloha č. 7 – Rozhovor s AP5
1. Jak dlouho pracujete jako asistent pedagoga?
Tuto práci vykonávám jen půl roku.
2. Je tato práce pro Vás naplňující?
Líbí se mi být mezi dětmi a ráda se o někoho starám, ale to je dáno i tím, že jsem
vystudovala střední zdravotnickou školu. Zatím váhám, jestli mne to více táhne k práci
s dětmi v procesu vzdělávacím nebo jestli se budu chtít starat o děti nemocné v
nemocnici. Ráda bych řekla, že bude naplňující, ale teprve se zaučuji v pedagogickém
procesu, a kdoví, kam mě osud zavane.
3. Kdyby jste mohl/a pracovat jinde, zvolil/a byste si jiné povolání, nebo zůstala?
Tak v tom případě bych si zvolila zdravotní sestru na dětském oddělení, to by mě také
bavilo.
4. Jaký je Váš postoj k přidělování asistentů pedagoga již například v mateřské škole?
Myslím, že v dnešní době je to práce velmi potřebná, když dětí s nějakou SVP přibývá,
a pokud je přiděleno ve školce, tak je to jedině dobře nejen pro dítě, ale i pro rodiče,
kteří pak vědí, jak s ním mohou pracovat.
5. Jaký je Váš postoj k inkluzi?
Já s inkluzí moc nesouhlasím, některé děti opravdu potřebují kolektiv dětí, které mají
podobný handicap, jsou si mezi nimi jistější.
6. Jste v úzkém kontaktu s rodiči dítěte?
Ano, jsem.
7. Pokud ano, jaká je vaše vzájemná komunikace a postoj vůči Vám ze strany rodičů
dítěte?
Vůbec si netroufám říct, jaký ke mně zaujímají postoj rodiče, doufám, že kladný,
protože chladně se ke mně nikdo nechová. Komunikace probíhá vcelku normálně,
s rodiči se bavím ráno nebo v poledne, kdy předávám dítě, snažím se zodpovědět, pokud
něco potřebují, pokud je to věc, kterou netuším, tak je odkážu na kolegyni ve třídě nebo
na vedoucí.

8. Dostal/a jste se do bližšího kontaktu s rodiči dětí bez SVP?
Ano, s nimi také hovořím.
9. Pokud ano, jak se vůči Vašemu povolání staví? Pokud ne, jaký si myslíte, že je jejich
názor na povolání asistenta pedagoga? Jsou rádi za to, že tam jste, nebo jim to překáží?
Myslím, že většina rodičů vnímá pozici asistenta velmi dobře, žijeme v době, kde to
není nic nového a neznámého a máme tu rodiče, kteří se vše snaží číst, jak informace na
nástěnkách, webových stránkách, tak o samotné mateřské škole, hledají si slovíčka,
kterým nerozumí a už mě překvapili i tím, že když jsem nastoupila do školky, tak snad
o této práci věděli více než já.
10. Myslíte si, že děti pohlíží na dítě, o které se staráte, špatně? Například z toho důvodu,
že má problém, nebo z důvodu, že se mu dostává větší pozornosti?
Když nad tím přemýšlím, tak se o dítě starají hezky, a to opravdu jen v pozitivním slova
smyslu. Nic si na ni nedovolují, starám se totiž o holčičku s lehkým mentálním
postižením, rádi si s ní hrají a ona si ráda hraje s nimi.

Příloha č. 8 – Rozhovor s AP6
1. Jak dlouho pracujete jako asistent pedagoga?
Již třetím rokem jsem asistentem ve školce.
2. Je tato práce pro Vás naplňující?
Ano, jsem velice spokojená, lepší a krásnější práci bych si nenašla.
3. Kdyby jste mohl/a pracovat jinde, zvolil/a byste si jiné povolání, nebo zůstala?
Kdybych si měla znovu vybrat, co bych mohla vykonávat, tak bych si znovu zvolila
asistentku pedagoga. Dříve jsem dělala učitelku, ale jelikož jsem měla jít do důchodu a
práce s dětmi mě bavila, ale už mě nebavilo neustálé papírování, tak jsem se rozhodla
starat pouze o děti, o to, co mě z celé práce baví nejvíc.
4. Jaký je Váš postoj k přidělování asistentů pedagoga již například v mateřské škole?
Kdyby nebylo asistentů již v mateřské škole, tak je nás z řad učitelských opět o několik
méně, protože co si budeme povídat, děti jsou drzejší, někteří se hůře zvládají, navíc
když je ve třídě dítě s nějakou SVP, tak práce přibývá a k tomu jste s 25 dětmi celé ráno
sama, to by každá druhá mohla jít brzy do blázince. Ale když je ve třídě asistentka a
stačí, když se věnuje dítěti, ke kterému je přidělena, tak člověk cítí, že je pro dotyčné
dítě uděláno maximum a zároveň i pro děti bez handicapu je věnována maximální
pozornost.
5. Jaký je Váš postoj k inkluzi?
Dříve jsem se stavěla k tomu neutrálně nebo spíš negativně, nevnímala jsem to jako
dobré pro děti se SVP, když se v takové škole nebo školce musí trápit. Ale změnila jsem
názor, když k nám do třídy takové dítě přišlo, byla mu věnována maximální pozornost
a navíc několik věcí okoukal od ostatních dětí. Tudíž jsem pro inkluzi.
6. Jste v úzkém kontaktu s rodiči dítěte?
Ano, jsem a s rodiči dítěte se i osobně znám, takže vztah mezi námi je přátelský.
7. Pokud ano, jaká je vaše vzájemná komunikace a postoj vůči Vám ze strany rodičů
dítěte?

Jelikož se známe, tak spolu mluvíme na rovinu, některým maličkostem se zasmějeme,
ale vždy povím veškeré informace, které chci říct, nic nezatajuji. Rodiče jsou nakloněni
na naši stranu, takže jakmile je třeba něco procvičit doma, tak s tím vůbec neotálí a
vychází všemu vstříc.
8. Dostal/a jste se do bližšího kontaktu s rodiči dětí bez SVP
Ano, pracuji v běžné třídě s jedním dítětem, které má přidělenou asistenci.
9. Pokud ano, jak se vůči Vašemu povolání staví? Pokud ne, jaký si myslíte, že je jejich
názor na povolání asistenta pedagoga? Jsou rádi za to, že tam jste, nebo jim to překáží?
Jsou rádi, že pracuje u dětí někdo, kdo má třicet let zkušeností v mateřské škole. Když
jsem se s některými rodiči bavila, tak ocenili, že se o tyto děti zajímám a chtěly vědět
srovnání asistence a učitelky. Já si myslím, že učitelka má více práce s papírováním, má
větší kompetence, ale i zodpovědnosti za děti, asistentka pomáhá, připravuje, pracuje
s dětmi, tudíž myslím, že asistentka toho dělá spoustu a hlavně se má přesouvat tam,
kam je potřeba a kam jí pedagog určí. Takže někdo se ke mně chová s respektem k této
práci.
10. Myslíte si, že děti pohlíží na dítě, o které se staráte, špatně? Například z toho důvodu,
že má problém, nebo z důvodu, že se mu dostává větší pozornosti?
Hned na začátku školního roku jsme se všichni seznámili, řekla jsem dětem o jejich
kamarádovi, který to má v hlavičce jinak srovnané, než máme my, a že se mu to stalo,
už když byl miminko. Chlapec má středně těžké mentální postižení. Ukázali jsme si, jak
by to vypadalo, kdybychom neviděli, neslyšeli, nedokázali chodit a takto děti pochopili,
jak se cítí ti, kteří mají nějaké obtíže. K chlapci se chovají ostatní hezky a předškoláci
mi pomáhají, když se chlapec převléká.

Příloha č. 9 – Rozhovor s AP7
1. Jak dlouho pracujete jako asistent pedagoga?
Pracuji v mateřské škole rok a půl.
2. Je tato práce pro Vás naplňující?
Před touto prací jsem neměla zkušenost s dětmi, nevěděla jsem, co mám na takové
pozici dělat, takže jsem se učila okoukáváním. Nyní musím říct, že tuto práci a hlavně
děti jsem si zamilovala, chci dále v této profesi pokračovat, protože mi přítomnost dětí
přináší radost a nový elán do dalších činností.
3. Kdyby jste mohl/a pracovat jinde, zvolil/a byste si jiné povolání, nebo zůstala?
V následujících pár letech bych určitě nechtěla práci měnit, dokud mě to baví a baví to
se mnou i ostatní děti, tak budu pracovat na stejném místě.
4. Jaký je Váš postoj k přidělování asistentů pedagoga již například v mateřské škole?
Asistent pedagoga by měl být v každé mateřské škole, kde mají dítě s nějakou SVP,
asistence vylepší vzdělávání daného dítěte.
5. Jaký je Váš postoj k inkluzi?
Souhlasím pouze s inkluzí v mateřské škole, na základní škole je už moc náročná, tam
bych ji vypustila.
6. Jste v úzkém kontaktu s rodiči dítěte?
Ano, mluvím s nimi často.
7. Pokud ano, jaká je vaše vzájemná komunikace a postoj vůči Vám ze strany rodičů
dítěte?
Komunikuji s nimi pravidelně, když to jde, tak každý den, ať vidí případný posun.
Myslím, že si těchto informací velmi váží.
8. Dostal/a jste se bližšího kontaktu s rodiči dětí bez SVP?
I s těmito rodiči jsem v kontaktu, ale s nimi již nemluvím každý den.
9. Pokud ano, jak se vůči Vašemu povolání staví? Pokud ne, jaký si myslíte, že je jejich
názor na povolání asistenta pedagoga? Jsou rádi za to, že tam jste, nebo jim to překáží?

Většinou se chovají mile, takže berou toto povolání také jako důležité.
10. Myslíte si, že děti pohlíží na dítě, o které se staráte, špatně? Například z toho důvodu,
že má problém, nebo z důvodu, že se mu dostává větší pozornosti?
Pár menších dětí není tolik ohleduplných, protože dítě se SVP má více pozornosti než
ony samotné.

Příloha č. 10 – Rozhovor s U1
1. Jak se jako pedagog stavíte k inkluzi?
Kladně. Myslím, že inkluze může být pro některé děti přínosná, ale mám k tomu
určité výhrady. Jsem spíše pro integraci, jelikož pracuji v mateřské škole, která děti
integruje.
2. Máte ve třídě dítě, které má asistenta pedagoga?
Ano, mám jednoho asistenta.
3. Je pro Vás možnost přidělení asistenta pedagoga vhodné řešení?
Když není jiného východiska a dítě bez asistenta jinak nefunguje, tak je to jistě
vhodné řešení.
4. Jaká je Vaše komunikace s asistentem pedagoga?
Výborná, dokáže povídat k danému tématu, je vždy nápomocná.
5. Vnímáte nějaké změny ze strany dětí po přidělení asistenta pedagoga?
To nedokážu úplně říct, protože jsem do této školky přišla, když už byl asistent
přidělen. Každopádně dítě, kterému je asistent přidělen, ho bere jako svého
kamaráda, je k němu více vázané než k učitelce.
6. Řeší s Vámi rodiče asistenta pedagoga?
Ne, neřeší.
7. Pokud ano, jaký postoj zaujímají?
Nevím, jaký postoj zaujímají, když se o asistentovi se mnou nebaví.

Příloha č. 11 – Rozhovor s U2
1. Jak se jako pedagog stavíte k inkluzi?
Já mám k inkluzi blízký vztah, podporuje toleranci mezi dětmi a zlepší výukový
proces, ale zlepšila bych i pracovní podmínky pedagoga.
2. Máte ve třídě dítě, které má asistenta pedagoga?
Ano, mám.
3. Je pro Vás možnost přidělení asistenta pedagoga vhodné řešení?
Někdy bývá i jediné řešení, jak může dítě ve třídě fungovat.
4. Jaká je Vaše komunikace s asistentem pedagoga?
Naprosto skvělý, pomáhá dětem, u kterých ji potřebuji, a když s něčím potřebuji
pomoct, tak se sama nabídne. Nesnaží se převzít slovo v komunitním kruhu, pokud
chci, aby hru či činnost pochopili i děti, ke kterým je přidělena, nebo děti, kteří ji
hned nepochopí, tak je vždy po ruce a pomůže.
5. Vnímáte nějaké změny ze strany dětí po přidělení asistenta pedagoga?
Děti berou asistenta pedagoga jako kamaráda, se kterým si mohou hrát, který jim
pomůže, ale zároveň neděláme velké rozdíly mezi asistentem a pedagogem, i děti ho
vnímají jako dalšího dospělého, kterému se mohou svěřit, mohou se s ním smát, ale
také poslouchat.
6. Řeší s Vámi rodiče asistenta pedagoga?
Jen jednou se mě zeptali, zda mohou mluvit s asistentem, a to kvůli věci, kterou řešili
ráno, a já jsem u ní nebyla, protože jsem přišla na odpolední směnu. Jednalo se o
procvičování vadně vyslovených hlásek při logopedické chvilce a asistentka měla
rodičům říct, jak cvičení proběhlo a zda došlo ke zlepšení.
7. Pokud ano, jaký postoj zaujímají?
Stoprocentně jsou rádi všichni, rodiče i děti bez SVP, rodiče a s nimi děti se SVP a
samozřejmě já jako učitelka. Máme rodiče hodné a také hodnou a skvělou asistentku,
takže rodiče s ní komunikují velmi rádi.

Příloha č. 12 – Rozhovor s U3
1. Jak se jako pedagog stavíte k inkluzi?
Inkluzivní vzdělávání není nic pro mě, jsem zvyklá na to, že děti s nějakou SVP chodily
do zvláštní školy a mohla jsem se plně věnovat dětem bez žádného zdravotního
handicapu.
2. Máte ve třídě dítě, které má asistenta pedagoga?
Ne, nemám, ale byla jsem ve druhé třídě s asistentem pedagoga na záskok.
3. Je pro Vás možnost přidělení asistenta pedagoga vhodné řešení?
Dříve takové děti také byly, ale asistenta neměly a musely pracovat přímo s učitelkou.
Učitelka by měla mít větší přehled o dětech, které ve třídě má. Já nevnímám asistenta
jako vhodné řešení.
4. Jaká je Vaše komunikace s asistentem pedagoga?
Já na třídě asistenta nemám, ale když jsem byla na záskok ve druhé třídě s asistentem,
tak jsem většinu věcí udělala sama a asistentku jsem pouze poprosila, aby si vzala ke
stolečku dítě, které potřebuje mít více dopolední individuální výuky. Takže spolupráce
byla neutrální, spíše jsme nespolupracovaly.
5. Vnímáte nějaké změny ze strany dětí po přidělení asistenta pedagoga?
Záleží na tom, jaký má přístup k práci a dětem asistent, který je přijímaný do této funkce.
Když ve vedlejší třídě pracovala předtím asistentka, kterou práce nebavila, chtěla si jen
s dospělými povídat a jakákoliv práce s dětmi jí byla zatěžko, tak jsem u dětí viděla, že
na začátku jí ve třídě nevnímaly a při jejím odchodu si na ni ani nevzpomněly. Teď je
tam jiná asistentka, ta se teprve zaučuje, ale je lepší než ta předešlá, s dětmi si jde hrát
nebo si s nimi povídá.
6. Řeší s Vámi rodiče asistenta pedagoga?
Tohle se mnou vůbec neřeší, ve třídě nemám dítě, které by asistenci potřebovalo, ani
rodiče si to zřejmě nemyslí, protože se mě na to neptali.
7. Pokud ano, jaký postoj zaujímají?

Co vidím u ostatních tříd, tak se najdou tací, kteří si vymýšlí a berou tuto práci jako
pozici uklízečky, ale naopak jiní jsou vděční, že je jejich dítěti věnována maximální
péče.

Příloha č. 13 – Rozhovor s U4
1. Jak se jako pedagog stavíte k inkluzi?
Zaujímám negativní postoj, protože Ministerstvo se takto rozhodovalo, jestli navýšit
plat učitelů nebo přidat na inkluzi a protože toto téma na veřejnosti stojí v negativním
světle, tak se rozhodli přidat učitelům, ale na asistenty pedagoga již nezbyly peníze.
2. Máte ve třídě dítě, které má asistenta pedagoga?
Ne, nemám.
3. Je pro Vás možnost přidělení asistenta pedagoga vhodné řešení?
Asi ano, tyto děti by si měly zvyknout na to, že s někým spolupracují.
4. Jaká je Vaše komunikace s asistentem pedagoga?
Protože nemám ve třídě asistenta, tak tuto otázku nemohu úplně zodpovědět, ale jsem
klidný typ člověka a umím vycházet dobře s lidmi, takže komunikační bariéra by jistě
nebyla.
5. Vnímáte nějaké změny ze strany dětí po přidělení asistenta pedagoga?
Asi by byly rády za dalšího dospělého, se kterým si mohou povídat., ani by jej nebraly
jako asistenta.
6. Řeší s Vámi rodiče asistenta pedagoga?
Pár rodičů za mnou přišlo a řešilo tuto situaci.
7.

Pokud ano, jaký postoj zaujímají?
Dvakrát se mi stalo, že o asistentovi nechtěli ani slyšet, jednou za mnou přišli sami, že
se obávají, že jejich dítě bude potřebovat asistenci.

Příloha č. 14 – Rozhovor s U5
1. Jak se jako pedagog stavíte k inkluzi?
Proti inkluzi nemám nic, zaujímám více kladný postoj, ale musím říct, že na rozdíl od
mateřské školy to musí být na základní škole doslova masakr. Tam mají přeplněné třídy,
mají nedostatek kvalitních asistentů a hodně dětí s nějakým handicapem. Když už, tak
jsem spíš pro inkluzi v mateřských školách.
2. Máte ve třídě dítě, které má asistenta pedagoga?
Ano, mám.
3. Je pro Vás možnost přidělení asistenta pedagoga vhodné řešení?
Já jsem za tuto možnost neskutečně vděčná, nedovedu si představit, co bych dělala,
kdybych ke svým dětem na třídě neměla asistenci, asi bych se zbláznila (smích). Je to
neskutečná úleva a vládne tu větší klid a pohoda, když máme rozdělené role.
4. Jaká je Vaše komunikace s asistentem pedagoga?
Musím říct, že výborná, má asistentka je neskutečný anděl, kterého mi seslalo snad samo
nebe. Komunikujeme spolu v přátelském módu, dá se říct, že máme vytvořenou vnitřní
řeč a rozumíme si, co chce ta druhá udělat. Nemusím nic zdlouhavě vysvětlovat a
asistentka to připraví, ujme se toho.
5. Vnímáte nějaké změny ze strany dětí po přidělení asistenta pedagoga?
Stejně jako já i děti jsou z asistentky nadšené a vím, že kdyby nám měla odejít, tak ji
obrečíme. Děti jsou v této třídě velmi spokojené, a to cítí i rodiče těchto dětí. Děti, ke
kterým je asistentka přidělena, s ní rády pracují a ani snad nevnímají, že by dělaly nějaké
úkoly.
6. Řeší s Vámi rodiče asistenta pedagoga?
Řeší pouze v kladném slova smyslu.
7. Pokud ano, jaký postoj zaujímají?
Rodiče si ji vychvalují a říkají, že o ní často doma jejich děti hovoří. Takže jsou také
spokojeni, když jsou spokojené jejich ratolesti.

Příloha č. 15 – Rozhovor s U6
1. Jak se jako pedagog stavíte k inkluzi?
Nesouhlasím s tím, dítě, které má nějaké mentální problémy, nabourá celou činnost,
vzdělávání nechápe. Inkluzivní vzdělávání bych zrušila.
2. Máte ve třídě dítě, které má asistenta pedagoga?
Mám, jedno dítě na asistenta.
3. Je pro Vás možnost přidělení asistenta pedagoga vhodné řešení?
Díky asistentovi je věnována pozornost tomuto dítěti, většinou s ním pracuje
individuálně, pokud dělá činnost s ostatními dětmi, hlídám si, abych u něj byla já nebo
asistentka, aby nenarušovalo činnost. Je vhodným řešením.
4. Jaká je Vaše komunikace s asistentem pedagoga?
Dobrá, co řeknu, tak udělá, i když neudělá nic navíc.
5. Vnímáte nějaké změny ze strany dětí po přidělení asistenta pedagoga?
Půl napůl, některé děti, které se s ní dostanou více do kontaktu, tak jí mají rády, ostatním
je to jedno, jestli tam je nebo zrovna chybí, neshání se po ní.
6. Řeší s Vámi rodiče asistenta pedagoga?
Jedni rodiče za mnou přišli, že si myslí, že jejich dítě je na jiné mentální úrovni než děti
jiné a ptali se mě, jestli si myslím to samé.
7. Pokud ano, jaký postoj zaujímají?
Jen chtěli získat více informací a dostat potvrzení, že jejich mínění je správné.

Příloha č. 16 – Rozhovor s U7
1. Jak se jako pedagog stavíte k inkluzi?
Každé dítě má právo na úspěch a myslím si, že toho mohou děti se SVP dosáhnout díky
inkluzi.
2. Máte ve třídě dítě, které má asistenta pedagoga?
Ano, mám.
3. Je pro Vás možnost přidělení asistenta pedagoga vhodné řešení?
Ano, je to vhodné řešení. Společnými silami s učitelkou pracují na lepším vzdělávání
daného dítěte.
4. Jaká je Vaše komunikace s asistentem pedagoga?
Komunikace probíhá v pořádku, neustále se vzájemně informujeme o dětech a spolu
vytváříme individuální činnosti pro děti se SVP.
5. Vnímáte nějaké změny ze strany dětí po přidělení asistenta pedagoga?
Asistent s tímto dítětem začal pracovat již v době, kdy jsem zde ještě neučila. Jinak bych
řekla, že spolu mají nějaký vztah, dítě nejradši komunikuje jen s asistencí.
6. Řeší s Vámi rodiče asistenta pedagoga?
Řeší, ale většinou si nepřipouštějí, že by jejich dítě mělo nějaký problém.
7. Pokud ano, jaký postoj zaujímají?
Pokud je to něco nepříjemného, tak docela odmítavý.

