
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE ŘSKÁ ŠKOLA BENEŠOV, Na Karlov ě 372      
se sídlem: Na Karlově 372, 256 01 Benešov  
Tel. : 317721175, e – mail: zsbn.karlov@seznam.cz 

 

Nabízíme volné pracovní pozice: 

Školní asistent pro MŠ:  0,5 úvazku ( 20 hodin)   

Školní asistent pro ZŠ : 0,5 úvazku ( 20 hodin)   

Specifikace pozice: 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Skolni_asistent_vyklad_OPVVV.
pdf). 

    Obě pozice lze sloučit do jednoho úvazku 
požadavek na vzdělání:  
střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné nebo vysokoškolské  a studium pedagogiky, nebo studium pro 
asistenty pedagoga  
střední vzdělání s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studium 
pedagogiky, nebo studium pro asistenty pedagoga  
střední vzdělání získané  ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném 
na přípravu asistentů pedagoga,  
střední vzdělání získané  ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studium pedagogiky, nebo 
studium pro asistenty pedagoga  
základní vzdělání a studium pro asistenty pedagoga.  

 

Asistent pedagoga – 0,5 úvazku ( 20 hodin)   

požadavek na vzdělání: viz Zákon o pedagogických pracovnících, § 20     

 Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti 
nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou 
individuální integrace, 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 vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 
zaměřeném na pedagogiku, studiem pedagogiky, nebo 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 vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 
a zaměřeném na pedagogiku, studiem pedagogiky, nebo 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 vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 
uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku, studiem pedagogiky, nebo  
studiem pro asistenty pedagoga.  
   
                                


