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Správa o činnosti asistentky učiteľa v Základnej škole v Litave v roku 2020:
Asistentka učiteľa pôsobí vo všetkých triedach základnej školy. So všetkými deťmi pracovala
hlavne s orientáciou v učive, cvičeniach a úlohách. Venovala sa predovšetkým deťom, ktoré
potrebujú individuálne tempo a individuálny prístup. V I. štvrťroku pomáhala p. učiteľke v súťaži
Čitateľský oriešok, a to hlavne s asistenciou pri výtvarnom vyjadrení detí. Všetky didaktické
pomôcky si vyrába sama v spolupráci s triednymi učiteľkami a využíva ich pri výchovnovzdelávacom procese. Po vyučovaní sa venovala mimoškolskej vzdelávacej činnosti, a to
v dramatickom krúžku a v záujmovom krúžku Hrajkáčik, kde pomocou rôznych didaktických hier
upevňovala učivo. V tomto štvrťroku sa uskutočnilo jedno mimoškolské podujatie Karneval, na
ktorom sa aktívne zúčastnila.
Od polovice marca sa radikálne zmenilo fungovanie škôl v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19. V období mimoriadnej epidemiologickej situácie práca asistentky bola tak trochu v inej
rovine. V začiatkoch šila rúška pre potreby školy (žiakov a učiteľov). Po zavedení online
vyučovania spolupracovala s triednymi učiteľkami pri tvorbe materiálov, pracovných listov,
didaktických pomôcok. Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia zakladala portfóliá
a v spolupráci s rómskou asistentkou ich distribuovala žiakom, ktorí nemali prístup na internet do
domácností. Zhotovila metodický materiál Predčitateľská gramotnosť. V júni, po nástupe detí do
školy sa väčšinou individuálne venovala jednotlivým žiakom, na základe pokynov triednych

učiteľov. V mimoškolskej činnosti sa venovala pohybovým aktivitám. Počas vyučovania dohliadala
na hygienu a disciplínu. V mesiaci august sa uskutočnila Letná škola, počas ktorej asistentka učiteľa
aktívne spolupracovala na jej organizácii a priebehu.
V školskom roku 2020/2021 sme v ZŠ Litava otvorili nultý ročník pre žiakov, ktorí pochádzajú zo
sociálne znevýhodneného prostredia a nenavštevovali predškolské zariadenie. Ťažiskom práce
asistentky učiteľa bola práve práca s týmito žiakmi. Práca bola zameraná na rozvoj grafomotoriky,
sociálnej interakcie, komunikácie a zvládania školských povinností. Asistentka učiteľa v ostatnom
čase pôsobila vo všetkých ročníkoch malotriednej školy. Spolupráca s vyučujúcimi je na veľmi
dobrej úrovni a práca asistentky je veľakrát nevyhnutná napr. pri samostatnej práci žiakov,
vyhľadávaní informácii na internete, samoobslužných činnostiach. Kvalita vyučovacieho procesu sa
skvalitnila aj v tom, že vyučujúci nemusí venovať pozornosť pri tom, či majú žiaci pripravené
pomôcky alebo učebnice. Častokrát asistentka žiakov vedie k pokojnému prístupu pri plnení úloh,
usmerňuje priestorovú orientáciu v učebnici, pracovnom liste. Mnoho žiakov má problém
s koncentráciou a s rozptýlenou pozornosťou. Sústredenosť žiakov je len na veľmi krátku dobu
a preto je nevyhnutné žiakov motivovať a striedať činnosti. Toto všetko je možné vďaka spolupráci
učiteľa a asistentky učiteľa. V mimoškolskej činnosti za venuje záujmovým útvarom, ako je
dramatický krúžok a výtvarný krúžok (Šikovníček). V spolupráci s triednymi učiteľkami sa podieľa
na výrobe didaktických pomôcok, pomáha pri kontrole zadaných úloh. Žiakom napomáha pri
zvládnutí denného režimu v škole. Po vyučovaní sa žiakom, ktorí nenavštevujú ŠKD venuje
a spoločne si robia domáce úlohy, alebo si doberú učivo, ktoré majú zameškané. Žiakov vedie
k trpezlivosti a vytrvalosti. V období

epidemiologickej situácie sa podieľala aj na dištančnom

vzdelávaní, kedy pripravovala materiály, videá a pomôcky pre dištančnú formu vzdelávania.
Asistentka učiteľa sprevádzala žiakov, ktorí potrebujú odprevadiť z priestorov školy na inú
mimoškolskú činnosť. V roku 2020 z dôvodu epidémie sa v našej škole uskutočnil len obmedzený
počet podujatí, napr. Zdravý spôsob života, Európsky týždeň športu, Pasovačka prvákov, Tekvicová
párty, Mikulášska nádielka, Vianočný program.
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