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Správa o činnosti asistentky učiteľa v Základnej škole v Litave v roku 2019:
Asistentka učiteľa pôsobí vo všetkých triedach ZŠ. V našej malotriednej škole máme spojené
ročníky niektoré ročníky. I. ročník, II. ročník a III. a IV. ročník a špeciálnu triedu pre žiakov s
ĽMR. Asistentka učiteľa pracuje počas vyučovacieho procesu individuálne so žiakmi, ktorí túto
pomoc potrebujú. Napríklad pri samostatnej práci na hodinách slovenského jazyka, matematiky,
vlastivedy. Asistentka pomáha s orientáciou v učive, cvičeniach a úlohách. V prvom ročníku je
dôležitá práca asistenta učiteľa aj pri činnostiach, ktoré žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
nemajú osvojené. Títo žiaci nenavštevovali predškolské zariadenie. Nemajú osvojené základné
samoobslužné činnosti, hygienické návyky. Sociálne a komunikačné väzby sú na veľmi nízkej
úrovni. Žiakom asistentka učiteľa napomáha pri zvládnutí denného režimu v škole. Po vyučovaní sa
im venuje v mimoškolskej záujmovej činnosti. Vedie

dramatický krúžok, kde rozvíja u detí

fantáziu, predstavivosť, pamäť, jazykové zručnosti. Vedie ich k trpezlivosti a vytrvalosti. Žiaci sa
zúčastňujú neformálneho vzdelávania, kde sa môžu uvoľniť a realizovať. Asistentka učiteľa zapája
do mimoškolskej činnosti aj rodičov, napr. pri výrobe kostýmov, masiek a kulís. Je nápomocná pri
písaní domácich úloh. Spolu s triednymi učiteľkami vyrába didaktické pomôcky, ktoré slúžia na
názorné sprístupnenie učiva. V týždennom rozvrhu má aj pedagogický dozor v budove školy. AU
sprevádza žiakov, ktorí potrebujú odprevadiť z priestorov školy na inú mimoškolskú činnosť.

V roku 2019 sa v ZŠ uskutočnili mimoškolské podujatia, na ktoré asistentka učiteľa pripravila
žiakov na vystúpenie a pomáhala s organizáciou podujatia: Deň matiek, Deň Zeme, Olympijský
deň, tekvicová párty, Mikuláš, Vianočná besiedka spojená s vianočnou tržnicou a mnohé ďalšie.
Návšteva v rodine nebola nutná v tomto roku.
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