
I/1.1 a II/1.1 Školní asistent 
Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů, jako je 

u pozice asistent pedagoga v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů (dále jen: „zákon o pedagogických pracovnících). Při zjišťování, zda vybraná osoba 

splňuje kvalifikaci školního asistenta, je tedy nutné nahlédnout do zákona o pedagogických 

pracovnících a souvisejících předpisů a vycházet z požadavků na pozici asistenta pedagoga, a to 

přestože že školní asistent není pedagogickým pracovníkem a jeho náplň práce je odlišná. 

Kvalifikace školního asistenta 

Zákon 563/2004 Sb.: 

§ 20 

Asistent pedagoga  

(1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti 

nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami[1], nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků 

formou individuální integrace[2], získává odbornou kvalifikaci  

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd,  

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem jiného akreditovaného studijního programu než podle 

písmene a) a 

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na pedagogiku, 

2. studiem pedagogiky, nebo 

3. absolvováním vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného vysokou 

školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „studium pro 

asistenty pedagoga“),  

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší 

odborné školy v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením,  

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného vzdělávacího programu než 

podle písmene c) a 

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na pedagogiku, 

2. studiem pedagogiky, nebo 

3. studiem pro asistenty pedagoga,  

e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního 

vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením, nebo  

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného vzdělávacího programu 

středního vzdělávání než podle písmene e) a 

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na pedagogiku, 

2. studiem pedagogiky, nebo 

3. studiem pro asistenty pedagoga.  

                                                           
[1] § 16 odst. 9 školského zákona. 
[2] § 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 
žáků a studentů mimořádně nadaných. 



(2) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných 

výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a 

ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském 

zařízení pro preventivně výchovnou péči, získává odbornou kvalifikaci  

a) vzděláním podle odstavce 1,  

b) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního 

vzdělávání a studiem pedagogiky,  

c) středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru 

vzdělání zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga,  

d) středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a 

1. studiem pedagogiky, nebo 

2. studiem pro asistenty pedagoga, nebo  

e) základním vzděláním a studiem pro asistenty pedagoga.  

 


