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Abstrakt
Název : Možnosti alternativní komunikace dětí s dětskou mozkovou obrnou
Anglický název : The possibilites of alternative communication dutiny the education of
children with cerebal palsy
Cíle práce: vymezení pojmu alternativní a augmentativní komunikace (dále jen AAK),
přehled jednotlivých způsobů

AAK, vymezení pojmu dětská mozková obrna (dále jen

DMO), používání různých druhů alternativní a augmentativní komunikace při vzdělávání žáka
postiženého dětskou mozkovou obrnou, hodnocení žáka a hodnocení využití vybraných metod
AAK.
Postup: každodenní docházka do speciální mateřské školy ve Sloupně, kde je žák vzděláván,
přímá účast

na jeho vzdělávání, zápis

výsledků

práce a pozorování při práci ve vyučování.

Použité metody : případová studie, kazuistika, rozbor stavu vývoje a interakce s prostředím
při vzdělávání jednoho

žáka.

Výsledky: ukazují použití vybraných metod alternativní komunikace ve vzdělávacím procesu
žáka s těžkým postižením dětské mozkové obrny, hodnocení individuálního vzdělávacího
plánu za rok 2006-2007.
Klíčová

slova: komunikace, alternativní komunikace,

dětská

mozková obrna, kazuzistika.
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Uvod
Tato práce se v teoretické části zabývá významem alternativní komunikace, možnostmi
komunikace a uplatnění vybraných druhů komunikace při vzdělávání osob s těžkým
zdravotním postižením. Je zaměřena na popis využívání jednotlivých metod a systémů
alternativní komunikace u dětí s DMO. Prostor je zde věnován jednotlivým druhům
alternativní komunikace jako je např.

komunikační

systém Makaton, Bliss, piktogramy, znak

do řeči a jejich způsobů vlastního využití.
Součástí práce je
druhů

uvedení do základů problematiky DMO, základní rozdělení jednotlivých

postižení v rámci DMO a jejich specifika.

Empirická část popisuje
vzdělávacího

procesu,

několikaleté

těžce

praktické zkušenosti s používáním AAK v rámci

postiženého žáka s DMO. Chlapec je žákem základní speciální a

praktické školy, který dochází do speciální mateřské školy ve Sloupně. Zde jsou vytvořeny
vhodné podmínky pro vzdělávání pomocí alternativní komunikace. Výuku a pomoc při
vyučování zajišťuje

speciální pedagog a asistent pedagoga. Jako asistent pedagoga ve

speciální mateřské škole ve Sloupně se každý den podílím na vzdělávání dětí
s kombinovanými vadami,

převážně

pak s postižením zraku,

řeči,

nebo s mentální retardací.

Cílem této práce je vymezení pojmu AAK a DMO, přehled jednotlivých metod AAK a dále
popis praktických zkušeností s používáním vhodných metod AAK při vzdělávání chlapce
s těžkým postižením, dalším úkolem je zhodnotit jednotlivé metody AAK používané
v procesu vzdělávání konkrétního žáka s DMO, sloužící ke zlepšení komunikace žáka
vzdělávacím

při

procesu i při běžném, každodenním, kontaktu s okolím.

Vycházím ze znalosti aktuálního zdravotního stavu žáka, se sedmiletými zkušenostmi s jeho
vzděláváním

Součástí

pomocí vhodných metod alternativní komunikace.

práce je i podrobná kazuistika žáka.
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TEORETICKA CAST

1 Stanovení hypotéz
Hypotéza: zlepšuje alternativní a augmentativní komunikace vzdělávání dětí s těžkým
postižením DMO?

2 Význam komunikace
Komunikace pochází z latinských slov "communis" ve smyslu
"communicare" ve smyslu
výměny,

sdělovat.

Komunikaci dnes

můžeme

společný,

obecný a

definovat jako proces

neboli příjem a zpracování, nebo vydávání informací. K tomu aby člověk

obstál jak v přírodním, tak i

společenském prostředí,

neobejde se bez vyhledávání,

dobře

přijímání,

zpracovávání a vzájemné výměny informací. Komunikace mezi lidskými jedinci probíhá ve
formě

komunikace verbální (mluvené,

či

psané slovo), nebo neverbální (posunky, gesta,

mimika, ... ).
Komunikace je obecně lidská (a nejen lidská) schopnost užívat těchto výrazových
prostředků

k

uskutečňuje

city, svou

vytváření,

udržování a pěstování mezilidských vztahů. Komunikace se

pomocí sdělovacího procesu, kterým člověk vůči ostatním lidem projevuje své

vůli,

nebo své myšlenky.

Komunikace má veliký význam pro rozvoj inteligence a celé osobnosti.
své okolí do

značné

Dítě

prozkoumává

míry prostřednictvím komunikačnJho systému, seznamuje se s věcmi a

pojmenovává je. Z vídané otázky rozšiřují rozsah znalostí dítěte a tím i možnosti jeho zážitků.
Mnohostranné využívání mluvené i tělesné řeči, jakož i četné kombinace slov a dalších
výrazů umožňují osobní přístup při používání řeči a její rozvoj do individuální podoby. Řeč je

tedy nejvýznamnějším prostředkem, jak si představit své vlastní "JÁ".

"Komunikovat znamená vyměňovat si a sdílet informace s ostatními lidmi a dělit se s nimi o
svoje myšlenky, pocity a otázky. Komunikace je klíč ke vstupu do

společnosti,

je to také síla,

která lidstvo spojuje v kulturu." (Eugene T. McDonald.,l980)
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2.1 Komunikace těžce zdravotně postižených
Komunikace je skvělá hodnota,

ať

už je vyvinuta na jakékoli úrovni. I sebemenší nebo

omezená schopnost komunikace život zhodnocuje. Rozvoj schopnosti komunikovat dává
postiženému

dítěti

možnost kontroly nad svým životem.

,,Každý si zaslouží být kontaktován." (Klenková,J.,2000)

Jak Vítková uvádí: "omezená možnost průzkumu okolí a interakce může u postiženého
jedince ovlivnit komunikační a jazykový vývoj, jehož existence je jasně podmíněna
vzájemným vztahem mezi poznáním a sociální interakcí."
Dítě může

být sociálně izolováno, jeho rodiče nevědí, jak s ním mohou komunikovat.

Postižené děti předkládají svému okolí méně př11ežitostí pro interakci, výsledkem toho pak je
to, že vzniknou potíže při iniciování a udržování komunikace.
Dítě

nemá takovou paletu zkušeností, jako jiné děti podobného

Mnoho osob s těžkým zdravotním postižením nepoužívá ke

věku.

sdělení řeč

ani jiné komunikační

systémy symbolů. Místo toho využívají alternativní nesymbolický kód komunikace jako jsou
gesta, vokalizace, zrakový kontakt, pohyby těla, mimika tváře, výraz
chování jsou hodnotnými prostředky (pro
Jedinci,
ně

kteří

komunikují nesymbolicky,

oblíbené a co nikoliv,

někoho

Nesymbolická

jedinými) interakce s ostatními lidmi.

potřebují nějaký způsob

potřebují vyjádřit,

očí.

k

vyjádření

toho, co je pro

co si vybrali, ale také požádat nebo odmítat.

Obvykle se takováto komunikace realizuje prostřednictvím chování a pohybů.
U osob s těžkým zdravotním postižením, kde jsou komunikační formy jako řeč, mimika,
gesta značně omezené, je nutno přistoupit na formy odpovídající jejich bytostnímu kódu, tedy
komunikační formy

vázané na tělo a tím je učinit schopné přijímat zkušenosti.

Tyto způsoby komunikace by měly být vždy plnohodnotně přijímány, ale i využívány.
(Švarcová,I.,200 1)

2.2 Problémy komunikace dětí se zdravotním postižením
Pokud má dítě komunikovat se svým okolím, je vždy velmi nutné patřičným způsobem dítě
motivovat, neustále mu vytvářet nové a nové podněty pro rozvoj

komunikačního

úsilí. Tím
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že předvídáme a uspokojujeme možné potřeby dříve, než si je jedinec sám uvědomí, velmi
snižujeme jeho motivaci- důvod k interakci s ostatními.

Děti

totiž nepotřebují pouze předmět

komunikace, ale musí mít také důvod komunikovat. (Vítková.M.,2001)

3 Alternativní a augmentativní komunikace
V oblasti výchovy a vzdělávání těžce zdravotně postižených se prosazují metody, které
umožňují těžce

cílevědomé

postiženým přístup ke vzdělávání i jeho zvládnutí (výchovou rozumíme

a záměrné působení na člověka).

Některé jedince
vzdělávacími

však vzhledem k jejich postižení nemůžeme vzdělávat běžnými

metodami, proto používáme speciální metody a techniky, které napomáhají

překonávat komunikační

bariéry.

Komunikace je proces, v němž
myšlení. Pro

těžce zdravotně

člověk sděluje

své myšlenky, pocity, city, podporuje rozvoj

postižené u nichž je verbální komunikace omezena nebo zcela

nemožná, jsou určeny systémy augmentativní a alternativní komunikace.
Při výběru komunikačního

systému je vždy nutné posuzovat individuální možnosti dítěte ve

vztahu k předpokládanému vývoji.

Augmentativní komunikační systémy (augmentace z latinského rozšiřování, zvětšení,
rozhojnění)

podporují již existující komunikační dovednosti, které však nedostačují pro

dorozumívání. Usnadňují porozumění řeči i vlastní vyjadřování.
Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči.
(Laudová,L., 1994)

Augmentativní a alternativní komunikace kompenzuje projevy komunikačních poruch
(podle Americké asociace pro
Umožňuje těžce

řeč

a sluch, 1998).

postiženým osobám, u nichž je částečně nebo úplně znemožněna verbální

komunikaci, dorozumívat se, komunikovat se svým okolím, vyjádřit svoje pocity, přání,
reagovat na podněty.
Augmentativní a alternativní komunikace je určena pro děti i dospělé
mentálně

postižené
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lidi s autismem
postižené dětskou mozkovou obrnou
poruchami sluchu
s kombinovaným postižením
po úrazu mozku
s vývojovým postižením řeči
progresivní neurologická postižení
Při
Výběr

používání augmentativní a alternativní komunikace je velmi důležitý

vhodných prostředků, individuální přístup a individuální posouzení:
současného způsobu
vyjádření

dorozumívání (snaha postiženého komunikovat, zda

svých potřeb užívá gesta, mimiku ... )

stupeň rozumění řeči,
komunikační potřeby

postiženého,

pohybové možnosti,
předpokládaný
úroveň

vývoj dorozumívání,

kognitivních schopností.

Velmi důležitým faktorem při
prostředí

výběru

a využití augmentativní a alternativní komunikace je

postiženého, ochota blízkého okolí a schopnosti naučit se komunikovat pomocí

prostředků
Způsoby,

AAK.
které využívá při AAK můžeme rozdělit na:

Al dynamické - gesta, gestikulace

-znaky (manuální)
- prstová abeceda
-znaková řeč pro neslyšící
- Makaton
- Znak do řeči
-Cílené pohledy očí
-Mimika
Bl bliss

- piktogramy
předměty,

fotografie (symboly jsou nemluvící osobě předkládány ve dvou

trojrozměrné formě).
Při

či

Kubová L. 1996

komunikaci využíváme verbální (mluvené nebo psané slovo), mimoslovní způsoby

sdělování,

nonverbální prostředky. Mezi základní mimoslovní způsoby sdělování patří:
- pohled (řeč

očí)
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-kinetika (výraz

obličeje)

- fyzické postoje (konfigurace všech částí těla)
- gestika (gesta)
- haptika (doteky)
- proxemika (přiblížení či oddálení).
Mezi komunikační prostředky, kterých využívá augmentativní a alternativní komunikace
patří:

•

oční

•

mimika (výrazy obličeje)

•

gestika (gesta)

•

znaková řeč

•

prstová abeceda

•

dorozumívání prostřednictvím obrázků,

kontakt

s hlasovým výstupem, písmem a slov,

předmětů, symbolů, počítačů, pomůcek

komunikačních

tabulek.

Pro každodenní praxi je nutné si uvědomit, že pro každého pedagoga, který se podílí na
výchově

a vzdělávání těžce postiženého jedince, je nutné zmapování, co všechno napomáhá

pro lepší dorozumění. Mezi základní oblasti patří:

•

všímat si tělesných reakcí (výraz očí,
mimovolní reakce),

obličeje,

neboť dítě sděluje
dítěte

tonus svalu, reakce jazyka, rtů, síla úchopu,

prožitky,

potřeby.

na vlastní kůži, zjistit jaké obtíže mohou pro

dítě

•

Vyzkoušet si polohu

nastat.

•

Učit

se schopnosti naladit se pocitově "s tělem a duší" dítěte.

•

Učit

se naslouchání sám sobě, vnímání hodnoty vlastního života, života těžce postiženého

dítěte.

•

Učit

se trpělivosti při čekání na odpověď, reakce dítěte.

•

Podporovat příjemnost fyzického kontaktu

dítěte

tím, že dbáme na úpravu

zevnějšku

a

hygieny dítěte.
Rozumět dítěti

znamená pátrat po tom, co mu prochází hlavou, co má na srdci a která přání

svým jednáním sleduje. K tomu musí vychovatel, speciální pedagog nebo rodič
bedlivě

pozorovat, vžít se do jeho situace a cítit s ním. Vcítit se do

dítěte

dítěte

znamená také

naslouchat sám sobě, vnímat pocity, které dítě ve mně uvolňuje, pátrat po jejich vzniku,
poznat sebe sama, abychom mohli lépe poznat dítě.

ll

Při

práci s dětmi je nutné si uvědomit, že dítě přichází do školy již s některými znalostmi,

zkušenostmi, stereotypy, které je potřeba respektovat a dále rozvíjet. Úspěch naší práce
poznáme podle toho, zda dítě pochopí naše sdělení tak, jak bylo myšleno. (Kubová L., 1996)

Při výběru

vhodných prostředků AAK se musí brát i prostředí postiženého. Systém AAK je

možné aplikovat pouze v případě ochoty spolupráce nejbližšího okolí,

rodičů.

Musí zde být

ochota naučit se komunikovat s postiženým prostřednictvím tohoto systému komunikace.

Výhody alternativních způsobů komunikace:
•

Snižují pasivitu postižených

•

Snižují těžké frustrace z nepochopení

•

Zvyšují zapojení do

•

Umožňují

postiženým samostatně rozhodovat

•

Přispívají

rozvoji kognitivních jazykových schopností

•

Rozšiřují

možnosti

činností

aktivně

komunikovat

Nevýhody alternativních způsobů komunikace:
•

Menší společenské uplatnění

•

Vzbuzují pozornost veřejnosti

•

Zavedení alternativních
verbálně

•

systémů může

být považováno za důkaz, že jedinec nebude nikdy

komunikovat.

Proces porozumění předchází vyjadřování.

4

Způsoby

4.1

Komunikační

alternativní komunikace
systém Makaton

"Makaton je jazykový program, který poskytuje základní prostředky komunikace a
podněcuje jak rozvoj

mluvené řeči, tak i porozumění pojmům u

dětí

a dospělých

s komunikačními problémy."
Makaton navrhla logopedka Margaret Walker ve Velké Británii. Postupem času se vyvíjel a
v sedmdesátých letech byl upraven do dnešní podoby. Makaton využívá manuální znaky
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doplněné

mluvenou

řečí

a symboly. Manuální znaky byly převzaty z britského znakového

jazyka a byly lehce upraveny tak, aby byly pohybově ztvárnitelé a rozpoznatelné. Základem je
asi 350 znaků vycházejících z pojmů denního života, které jsou uspořádány do osmi

stupňů.

Devátý stupeň tvoří přídavný slovník.
Každý stupeň obsahuje 35-40 slov. Manuální znaky Makaton mohou pocházet
z přirozeného znakového jazyka komunity neslyšících. Znaky jsou v každé zemi pečlivě
vybírány a standardizovány. Znaky a řeč jsou často

doplněny

obrázkovými symboly. Je nutné

vždy zjistit, čemu dává postižený přednost, nyní je Makaton adaptován i ze znaků Českého
znakového jazyka neslyšících. (Kubová,L.,1996)

4.2

Komunikační

Komunikační

systém Bliss

systém Bliss používá místo slov jednoduché obrázky. Systém symbolů

vyvinul Charles Bliss, rakouský inženýr chemie. K vývoji byl inspirován čínským znakovým
písmem, které mělo sloužit k lepšímu vzájemnému porozumění mezi národy. V roce 1971
pracovníci střediska pro postižené děti v kanadském Torontu začali hledat, co by posloužilo
jako komunikační médium. Systém byl upraven, aby mohl sloužit i jedincům s tělesným
postižením.
Základní slovník obsahuje asi sto
další významy.

Většinou

symbolů.

Jejich kombinací (až čtyř symbolů) se vytvářejí

se symboly sestavují do tabulek, které mohou postižení nosit

s sebou. Nad symbolem v tabulce je umístěn nápis, pro lepší dorozumění i s lidmi,

kteří

Bliss

neznají. Je možné vše zpracovat a upravit k počítačovému využití.

4.3 Sociální čtení
Tento systém chápeme jako poznávání a přiměřené reagování na zrakové znamení a
symboly, piktogramy, slova, které se vyskytují v blízkém okolí, aniž by děti při této technice
využívaly techniky čtení.
Využívá se k získávání poznatků o okolním světě, které každý jedinec může využít
v každodenním životě. Vše, co se děti naučí, zkoušejí samy na sobě. Pro každé postižené dítě
je metoda sociálního čtení velmi oblíbená, jelikož je přijímána cestou přirozené výchovy.

Nácvik sociálruno čtení se skládá ze tří kategorií:
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soubor obrázků a textů
slova ve vztahu k

piktogramům

skupiny slov ve vztahu
k piktogramům

Začít

se sociálním čtením by se mělo v době, kdy dítě začíná užívat slov. Velmi důležitý je

přístup

ze strany pedagoga s dostatkem vhodné motivace postižených, s využitím jejich

individuálních potřeb. Cílem je přibližovat dětem oblasti, se kterými přijdou každodenně do
styku,

např.

doprava, osobní hygiena,

předměty

denní potřeby aj.

"Sociální čtení je i způsob výchovy ke čtení a mělo by se stát příjemnou a bohatou aktivitou
pro

děti

s těžším mentálním postižením, nebo pro

děti

s více vadami."

4.4 Piktogramy
"Mezinárodní normy definují piktogramy jako vnímatelný útvar, který je vytvořený psaním,
kreslením, tiskem, nebo jinými postupy. Každý piktogram zastupuje jeden věcný význam a
zpodobňuje

ho bez vazby na řeč."

Piktogramy jsou jazykovým programem, který umožňuje komunikaci a rozvoj
dospělých

řeči

s mentálním či vícenásobným postižením. Uživatelé piktogramů mohou

u

dětí

sdělit

i

okolí

své pocity, zážitky a potřeby, stávají se aktivními ve vzdělávacím procesu. Používání
piktogramů
dříve

jim napomáhá při rozhodování a umožní jim zúčastnit se konverzace tam, kde

byli pouze posluchači. Piktogramy slouží nejen jedincům postiženým, ale i zdravým

lidem k rychlé orientaci tam, kde by se slovní vyjádření mohlo stát překážkou k porozumění.
Vždy je nutné při používání piktogramů upozornit na respektování individuálních zvláštností
každého

dítěte.

Uživatele piktogramů lze rozdělit do tří skupin:
1.

Děti

i dospělí s vážným mentálním a

současně

i tělesným postižením,

kteří potřebují

znaky a piktogramy jako pomůcku při chápání nebo využívají piktogramy pro

svůj

výrazový projev.
2.

Děti

a dospělí s mentálním postižením,

kteří rozumějí

mluvenému, ale jsou postiženi tak,

že nejsou sami schopni srozumitelné řeči nebo tvorby znaků.
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3.

Děti

a dospělí,

kteří

i přes své mentální a tělesní postižení rozumějí mluvené řeči a jsou

schopni používat znaky, ovšem potřebují piktogramy jako přídavnou podporu.

Dříve

než se začnou piktogramy používat, je nutné provést podrobnou diagnostiku týmem

odborníků.

Piktogramy jsou zjednodušená zobrazení skutečností (předmětů,

činností,

vlastností), která

jsou snadno srozumitelná všem. Jednoduchým řazením piktogramů je možné skládat věty.
začátcích je
dostatečně

Při

nutno postupovat po malých krocích,

zavádět

Při

nové symboly, až když jsou

vžité symboly předešlé.

výuce se musí stát nepostradatelnou

součástí i

spolupráce s rodiči. Pro rozvoj každého

jedince je velmi důležitá právě spolupráce s rodinou a využívání piktogramů i doma.
Základem k dosažení úspěchu je třeba dostatečné motivace k učení. Na počátcích výuky je
velmi vhodné používat symboly vztahující se k vlastní osobě,

rodině, prostředí.

Vhodné je

používat deníky, kam umístíme např. fotografie členů rodiny, každodenní činnosti
s příslušným symbolem.

4.5 Facilitovaná komunikace
Facilitovaná komunikace jako metoda dorozumívání byla objevena a poprvé
použita v Austrálii u

dětí

s poruchou hybnosti (DMO),

později začala

být využívána u dětí

s autismem. Tato metoda je založena na mechanické podpoře ruky postiženého. Facilitátor
(učitel,

asistent) stabilizuje ruku

svalového
vyťukává

napětí.

a jemným protitlakem zpomaluje pohyb podle jeho

Facilitátor tak zajistí zpětnou vazbu a zároveň stimuluje, když postižený

zprávu na psacím stroji, počítači, tabulce s abecedou. Nejprve drží dítě za zápěstí,

později stačí jemně
sdělit

dítěte

se dotýkat lokte či ramene. Facilitovaná komunikace umožňuje dětem

své pocity, názory a vědomosti tak, že je napíší.

s obrázkovou tabulkou.

Začíná

Děti,

které písmena neumí, pracují

se vždy od jednoduchých kroků k dokonalejší komunikaci.

(Laudová,L., 1994)
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4.6 Znak do řeči

"Znak do řeči je kompenzační prostředek pro osoby s řečovým postižením. Pomocí znaku
pomáháme komunikovat formou, která je založena na řeči těla, mimice a na přirozených
znacích a která se
Znak do

řeči

snadněji

používá než řeč mluvená."

je pouze doplňkem, nikoliv náhradou mluvené řeči. Používá se u osob, které

nemají rozvinutou aktivní řeč nebo jejich expresivní složka řeči není dostatečně vyvinuta. Než
se tato metoda začne používat, je potřeba zjistit, zda je dítě schopno zvládnout její nároky, zda
je schopno

dobře

napodobovat. Použitím znaku do řeči se komunikace stává vizuální a je

viditelná. To má význam pro rozvoj oboustranného dialogu.
rozumí tomu, co

měla

Většina

lidí si lépe pamatuje a

možnost vidět. Využitím motoriky a zrakové percepce jsou pojmy

konkretizovány a mluvený jazyk je zdůrazněn. Znaky musí být vždy velmi ilustrativní- např.
slovo auto, které doplníme znakem, nám dává přesný význam.
(Kubová,L.,Pavelová,Z.,Rádková,I., 1996)

4.7 Výuka čtení s využitím metody globálm'ho čtení

Metodu globálního

čtení můžeme

využít jako základní metodu

čtení u dětí

s těžkým

postižením i jako doplnění osnov v oblasti rozumové výchovy. Jejím hlavním cílem je
stimulovat rozvoj zrakového vnímání, verbálního myšlení,
komunikačních

záměrné

pozornosti a rozvoj

dovedností.

Metoda globálního

čtení

se využívá především tehdy, když metoda čtení analyticko-

syntetickou metodou jsou neúspěšné.

Dítě

se seznamuje se zobrazením konkrétního pojmu, ve

spojení obrázek a slovo napsané velkým tiskacím písmem, později pouze slovo jako celek.
Pro využití této metody při vzdělávání můžeme vycházet z různých oblastí se kterými dítě
přichází

do styku. Vždy záleží na mentální úrovni každého jedince. Je ale dobré začít se

soubory slov a vycházet z oblastí, které jsou dítěti blízké a dítě bezprostředně obklopují.
Při

využívání této metody je nutní dodržovat základní metodické fáze:
1. Rozlišování předmětů.
2.

Přiřazování předmět

- obrázek.

3. Diferenciace obrázků- shodný x odlišný.
4. Rozlišování a přiřazování obrázků - k předloženému obrázku

dítě

vyhledá shodný a začíná spojovat správné výrazy s předměty.
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5. Na slovní pokyn vyhledává obrázek- dítě asociuje název s obrázkem
(čtení

slov jako celku).

6. Skladba slov do vět.

5 Alternativní a augmentativní komunikace v práci speciálně
pedagogických center

Cflem speciálních pedagogických center (dále SPC) je mimo jiné i poskytování rad,
doporučení rodičům

byla velmi

špatně

s postiženým dítětem.

Většina rodičů

a to zejména v minulých letech,

informována o postiženích samotných i o možnostech vypořádání se sním.

SPC potom mohla doporučit

rodičům nejvýhodnější

centrum, nebo sdružení, které mohlo

pomoci rodičům i dětem vypořádat se s postižením co nejkonstruktivněji.

5.1 Sdružení pro alternativní a augmentativní komunikaci (Association
for Augmentative and Alternative Communication)
V prosinci v roce 1994 vzniklo v České republice Sdružení pro alternativní a augmentativní
komunikaci. Cflem sdružení je umožnit lidem s postižením komunikace dorozumět se
v takovém rozsahu, aby se mohli co nejvíce zapojit do

společnosti.

Sdružení AAK (SAAK) nabízí odbornou pomoc a vedení klienta,
zájemcům

rodičům

i dalších

klinickým logopedem a speciálním pedagogem při vzdělávání lidí s postižením.

Nabízí terapeutickou činnost v domácím prostředí, nebo v jiných zařízeních, dále pomoc při
výběru

a půjčování vhodných terapeutických speciálních pomůcek a hraček,

přednášky,

školení, kurzy pro rodiče i odborníky.
SAAK pomáhá při integraci do běžných škol, zajišťuje zprostředkování kontaktů mezi
uživateli AAK a jejich rodiči.
SAAK je určeno

dětem

i dospělým se závažným postižením řeči v důsledku

např.

DMO,

mentálního postižení, vývojového postižení řeči, CMP - cévní mozkové příhody,
progresivních neurologických postižení, úrazu mozku, míchy, poruch sluchu, autismu, nebo
jiných kombinovaných postižení. Využívá tak především cfiené pohledy očí, vlastní
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mimiku, gesta, gestikulaci, prstovou abecedu, manuální znaky, jazykový program Makaton,
předměty,

fotografie, piktogramy, písmena, psaná slova, symboly Makaton, Bliss, aj.,

komunikační

počítače,

tabulky,

technické pomůcky s hlasovým výstupem.

Sdružení AAK rovněž umožňuje mezi osobní a společenské kontakty, omezuje frustraci,
která vzniká při neúspěšných pokusech o komunikaci, pomáhá k pracovnímu

začlenění,

dává možnost účasti na školských aktivitách.
S podporou komunikačních dovedností dětí v ranném věku mohou rodinám pomoci také
střediska

ranné péče, které poskytují odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve

kterých se narodilo
práva rodičů

dětí

Dětské

6

Jednou z

dítě

se zdravotním postižením.

Střediska

rané péče rovněž pomáhají hájit

s postižením.

mozkové obrny

nejvýznamnějších

K poruše hybnosti u

skupin pro využívání AAKjsou

dětských

děti

s DMO.

mozkových obrn dochází vlivem poškození určité části

centrální nervové soustavy, v níž jsou uložena centra pro

řízení

pohybu. Postižení jsou vázána

na poškození mozkového centra a mají množství příznaků. Jiná postižení jsou spojena
s poškozením periferních nervů vystupujících z míchy. Jejich hlavním znakem je pokles až
ztráta svalového

napětí

a s tím spojený úbytek svalové hmoty. Centrální poruchy jsou u

dětí

diagnostikovány častěji. Projevují se jako tzv. hemiparéza, což je porucha hybnosti pravých
nebo levých končetin způsobená poškozením protilehlé poloviny mozku.

Kvadruparéza je centrální poruchou hybnosti všech končetin. Poškození hybnosti dolních
končetin

se označuje jako paraparéza.

Do obrazu DMO nemusí nutně patřit poškození intelektu, v případě těžších postižení
k

němu

6.1

však dochází častěji.

Příčiny

Příčiny

vzniku DMO

vzniku DMO lze

příčiny

zarděnky,

spatřovat

v několika rovinách:

prenatální (infekce a virová onemocnění plodu i matky- např. toxoplazmóza,

ale i "banální" opar).

18

Příčiny

perinatální (komplikace porodní- dlouhý porod spojený s nedostatečným

zásobením plodu kyslíkem a glukózou, poruchy pupeční šňůry,

předčasné odloučení

placenty, krvácení do mozku vlivem zranitelnosti mozkových cév hlavně u

nedonošenců,

abnormalita porodních cest).
Příčiny

postnatální (infekce, úrazy a jiná poškození spojená především s centrálním

nervovým systémem v ranných stádiích vývoje dítěte- např. porucha metabolismu, závažné
poruchy endokrinního systému aj.)

Do

současné

doby je u nás

včasná

prohlídkách konaných od narození,

diagnóza zajišťována při pravidelných lékařských
při

nichž se porovnává kvalita a rychlost vývoje

s průměrem v populaci, tj. srovnává se věk kalendářní a vývojový.
Pohybové příznaky DMO se projevují většinou až během života, ne ihned po porodu.
V pohybovém aparátu se projevují dvěma základními způsoby (podrobněji viz. Lesný, Špitz,
1989):

1. Hypotonií, tj. snížením svalového tonu.
volně

Dítě je nápadně

ochablé, pohyb je možné

simulovat a vykonat.

2. Hypertonií, tj. zvýšením svalového tonu. Nebývá popisována od narození. Nápadné
jsou křečovitě ztuhlé svaly, obrana vůči nápodobě pohybu, svaly se po natažení
vracejí zpět do původní zkrácené podoby.

Končetiny

bývají ohnuté v kloubech, není-

li prováděna náležitá rehabilitace,dochází k jejich nehybnosti
nejtěžších
případě

(spasticitě).

U

postižení mozku se projevuje spasticita již od nejútlejšího věku. V tomto

má onemocnění velmi nepříznivou prognózu. Je většinou provázeno

nápadným záklonem hlavy, ohnutím horních končetin a nápadným napnutím končetin
dolních.

DMO je považována za neprogresivní onemocnění. To znamená, že nedochází k
poškození mozku, ale naopak k

částečnému

nárůstu

zhojení podpůrné mozkové hmoty a

k ohraničení postiženého místa. Úplné vyléčení není možné, ale je možné následky nemoci
vhodnou intervencí zmírnit.
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6.2 Základní typy DMO

6.2.1 Spastické typy DMO

Diparetický typ DMO je charakteristický natažením dolních končetin v kolenou a pozicí
chodidel do tzv. plantární flexe

(špičkami dolů). Končetiny jsou nápadně

tuhé, manipulace

s nimi je proti odporu. Za nejčastější příčiny tohoto typu DMO se považuje krvácení do
mozku především u nedonošených dětí. Vývoj
Onemocnění je většinou

pohyblivost po

5.měsíci

Psychický vývoj

onemocnění je

dán intenzitou spasticity.

brzy patrné, nejvíce se projeví v době zvýšeného nároku na
života (dítě se neposazuje, neleze,

zůstává

bez postižení.

Při včasné

nepřevrací

se na záda).

rehabilitaci a při méně zásadních

projevech spasticity dochází k uvolnění napětí a k možnosti návratu k "normální" hybnosti.
Velkým pozitivemje zachování dobrého intelektu, což v pozdější době urychluje
rehabilitaci a dobrou
uplatnění je

hybnosti.

vzdělávací

prognzou ve školní docházce.

Konečný

obraz člověka je dán mírou původnJho poškození hybnosti, rozsahem
rehabilitační péče,

která je místy velmi

namáhavá a strastiplná pro rehabilitovaného i pro rodinu, jíž je

svěřena. Děti

péče optimálně

se většinou naučí chodit, jejich chůze má však některé zvláštnosti (nemožnost

narovnat končetiny i pasivně, šoupání nohou po podlaze nebo tzv.
Někdy

na profesní

bez větších komplikací pouze s přihlédnutím k možným pozůstatkům omezené

mozkového postižení a kvalitou a intenzitou
náročná,

Příprava

se k této

formě

aj.)

DMO pojí i lehčí postižení hybnosti horních končetin, což výrazně

problematizuje užití ortopedických pomůcek,
vzdělávání těchto dětí

nůžkovitá chůze

hlavně

francouzských holí. Výchova a

by měly být srovnatelné se zdravými

dětmi,

pouze s přihlédnutím

k sociální a psychické charakteristice nemoci (Říčan, Vágnerová, 1991).

Hemiparetický typ DMO znamená postižení hybnosti levé nebo pravé poloviny těla,
přičemž výrazněji
části

bývá postižena horní končetina.

mozkové hemisféry krví při

neprůchodnosti

Příčinou

je nejčastěji porucha zásobování

tepny nebo při zánětu. Mozková tkáň bez

živin odumírá a postupně se hojí v podobě dutiny nebo jizvy. V novorozeneckém věku tato
porucha většinou není zjistitelná. Nápadnou se stává opět v době zvýšeného nároku na
pohyblivost po 5.měsíci života, kdy se začíná ukazovat rozdíl v zapojení a svalovém tonu
mezi končetinou zdravou a poškozenou. Horní končetina slábne, stává se spastickou a
zaujímá typickou pozici dlaní dolů. Dolní končetina je natažená v koleni a špička nohy
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směřuje dolů.

Podle míry poškození lze usuzovat i na duševní opoždění. Vysoký intelekt je

u těchto poškození spíše výjimkou. V
prognóza velmi dobrá.

případě

Chůze začíná většinou

dobré rehabilitace a vzdělávací péče je
až po druhém roce věku, dolní končetina není

zcela funkční, horní je ohnutá a připažena k tělu.

Při

velmi slabém projevu hemiparetické

formy DMO se tento handicap projeví např. pouze při běhu a rychlejší chůzi. Asi u jedné
třetiny těchto

současně

DMO jsou

diagnostikovány epileptické záchvaty.

Kvadruparetický typ DMO je postižením komplexním, zasahujícím všechny končetiny.
Do obrazu tohoto postižení patří i poškození intelektu, pozornosti, volní složky . Projevy
tohoto typu obrny jsou velmi rozmanité,

postupně

se mění od hypotonie k

spasticitě.

Více

postižení bývají horní končetiny. V některých případech pro značný zásah do intelektu
vlivem poškození obou mozkových hemisfér je poměrně malá šance na výrazné zlepšení
hybnosti. I u lehčích případů jsou jejich nositelé závislí na péči rodičů,

případně jiných

institucí sociálního rázu. Výchova je zaměřena především na rozvoj samostatnosti a
sebeobsluhy, v případě vzdělávacích aktivit je třeba individuálně hodnotit potenciál, který
dítě

má.

Principiálně je

však výchovná i vzdělávací činnost nutná a účinná.

6.2.2 Nespastické typy DMO

Dyskinetický typ DMO je spojen s vůlí nepotlačenými a nekoordinovatelnými pohyby,
které narušují normální hybnost. Rozsah a podoba pohybů jsou proměnlivé,
pohyby pomalé, tzv.

červovité. Příčina

úroveň

případně zřejmě

jsou

tkví v poškození šedé kůry mozkové s centrem

hybnosti. K poškození dochází při nedostatečném zásobení kyslíkem,
mozku,

většinou

při

krvácení do

i vlivem velmi silné novorozenecké žloutenky,. Intelektuální

bývá dobrá, prognóza je dána stupněm pohybového a duševního poškození. Ve

školní praxi zásadním problémem nácvik jemných motorických dovedností,

hlavně

psaní,

které v některých případech díky nenormální pohyblivosti není vůbec možné. Tento
problém je částečně řešitelný za pomoci speciálně upravených psacích strojů a dalších
rehabilitačních pomůcek.
přerývaným,

svalů

Potíže jsou nácvikem řeči, která bývá celoživotně poškozena

nepravidelným dýcháním,

způsobeným nedostatečnou

koordinací dýchacích

a mluvidel.

Hypotonický typ DMO se projevuje spíše v raném věku dítěte.
forem,

např.

Později přechází

o jiných

do spastické DMO. S hypotonickou formou se pojí často značná porucha
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duševního vývoje. V

důsledku

toho není prognóza přfiiš dobrá. Tito lidé bývají zřídka

schopni samostatného života.

Ze školského hlediska je často jediným důvodem pro nezařazení žáka s dětskou

mozkovou obrnou do tzv. normální školy pouze technická náročnost a požadavek na
rehabilitační pomůcky

a péči. Do obrazu DMO nespadá nutně poškození duševních funkcí, i

když se zvláště k závažnějším postižením přiřazuje. Jedním z řešení pro

závažněji tělesně

postižené žáky jsou speciální výchovně vzdělávací instituce často i internátního typu např.
Jedličkův

ústav v Praze.

(Novotná,M.,Kremličková,M.,

1997)
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"

v

"

PRAKTICKA CAST

V mateřské škole Sloupno jsou je otevřena třída pro zdravé děti, kam jsou integrovány děti
s různými druhy postižení. Nejčastěji se jedná o vady řeči
hybnosti (DMO) a postižení intelektu

(často

(např.

dysfázie), dále poruchy

v rámci DMO, nebo zpomaleného psychického

vývoje v rámci poruchy řeči, nebo sluchu). Jedna třída je otevřena pro
(nejčastěji

se jedná o strabismus) a třída pro

Celková kapacita 45

dětí.

děti

děti

s vadami zraku

intaktní ve věku od dvou do

čtyř

let.

O děti se starají pedagogové, speciální pedagogové, pedagogický

asistent a oční zdravotní sestra, dále pak provozní personál a kuchar"ky.
Já jsem zaměstnán ve speciální mateřské škole Sloupno od září roku 2000. První dva roky
jsem pracoval jako osobní asistent,
staral o chlapce s autismem. V

později jako

současnosti

asistent pedagoga. Dva roky jsem se také

Pomáhám pedagogovi s účinným zapojením

všech dětí do denního programu a s jeho zvládnutím.
Do této školky rovněž dochází žák speciální a praktické školy z Nového Bydžova.
Vzhledem k těžkému postižení by byla docházka do speciální praktické školy v Novém
Bydžově

vzdáleném xxx kilometrů pro něho samotného i jeho rodinu velmi náročná. Proto

má MŠ Sloupno vytvořené detašované pracoviště, které je velmi dobře dostupné pro něj i
pro jeho rodinu a zde je na základě výjimky vzděláván speciálním pedagogem a
pedagogickým asistentem.

7 Metodika
Pro

splnění

daných cílů této práce jsem zvolil formu kazuistického sledování žáka, které se

mi vzhledem k vlastnímu profesnímu
denně

zařazení jevilo jako nejvhodnější,

protože jsem s ním

v kontaktu a na jeho vzdělávání se podílím sedmým rokem.
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8 Kazuistika žáka
Michal - (narozen v dubnu 1988)
Tento žák je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje osvobozen
od povim10sti docházet do školy. Je žákem ZáYJadní speciální a pra..lctické školy,
roční'ku

v Novém Bydžově a na základě doporučení SPC pro

mentálně

čtvrtého

postižené žáky

v Hradci Králové a SPC pro tělesně postižené žáky v Janských Lázních je zařazen do
mateřské
vztahů,

školy k integrovanému způsobu výuky na 4 hodiny denně rozvoje sociálních

z toho jednou hodinou intenzivní výuky zaměřené na rozvoj

komunikačních

dovedností, s využíváním alternativních speciálních výukových metod - globálmno čtení a
sociálního čtení, práce na počítači. Žák je nemluvící, je vzděláván formou alternativní
komunikace na základě očního kontaktu a komunikace prostřednictvím počítače.

8.1 Osobní anamnéza
Chlapec se narodil z prvm'ho,

nechtěného těhotenství. Průběh těhotenství lze označit

za

fyziologický, matka neprodělala žádné choroby kterých by si byla vědoma, neužívala žádné
léky. Genetická vyšetření nebyla uskutečněna. Porod byl protrahovaný, klešťový, po porodu
měl

Michal křeče, a byl 20 minut křísen, na očním pozadí bylo krvácení.

Chlapec se narodil s váhou 3,800g a výškou 54 cm. 24 hodin po narození byl Michal
převezen

na JIP do fakultní nemocnice. V průběhu dalšího vývoje byl

na neurologii. Vážné úrazy neutrpěl.

Prodělal

plané neštovice,

Opakovaně

častější záněty

sledován

nosohltanu

s následnými záněty průdušek. Od jednoho roku věku pravidelně docházel na rehabilitační
cvičenídítěte.

Vojtova reflexní terapie. Terapie Vojtovy metody trvala přibližně do šestého roku

Protože cvičení bylo velmi náročné pro

dítě

i rodinu a neprojevovaly se výrazné

známky zlepšení stavu chlapce, rodina od této terapie upustila.
Po narození převážně plakal a začal se usmívat až na třetím měsíci. Od narození se projevuje
spasmus horních i dolních končetin, reaguje na světlo a zvuk. Od narození do dnešní doby
nechodí, neleze, nemluví,

čistotu

neudržuje. Michalovi byla diagnostikována DMO

spastická kvadruparéza, dyskinetický syndrom, mentální retardace.
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Současný

stav: Míša nechodí, sedí pouze s pomocí,

nepřevalí

se z boku na záda, nemluví,

cílený hlasový projev se objeví pouze na základě značném emočním vzrušením. Michal je
velmi usměvavý, kontakt s okolím navazuje právě
Michal je celkově
zaměstnanců,

společenský

prostřednictvím pohledů

a úsměvů.

typ, je zvyklý nejen na prostředí školky a společnost dětí i

ale nebrání se navazování nových kontaktů.

Užívá léky předepsané neurologem na zklidnění a posílení CNS.

Dítě

žije ve velmi vyrovnaném, klidném manželství s ideálním rodinným zázemím.

Chlapec má kombinované postižení- DMO - spastická kvadruparéza, imobilní
- dyskinetický syndrom
- mentální retardace
těžká

vada řeči, nemluvící

Od hradeckého neurologa bylo rodičům doporučeno, aby se vzhledem k velmi těžkému
postižení dítěte a špatné prognóze vývoje Michala vzdali.

Rodiče

toto

neudělali

a o syna se

starají neustále.

8.2 Popis alternativní komunikace
První pokusy o komunikaci pomocí očního kontaktu vznikly spontánně okolo šestého roku
dítěte,

ze strany matky. Komunikace byla omezena na pohyby hlavou doleva a doprava- ano

xne.
Vzhledem k závažnosti Michalova postižení je komunikace s okolím značně omezena.
Michal je tak zcela odkázán jen na pohyby hlavou, respektive očí, kterými komunikuje na
předem připravených komunikačních

tabulích. Na těchto tabulích jsou připravena témata

probíraného učiva, se kterými se musí nejprve seznámit, prohlédnout si je, a teprve potom
může

vlastní komunikace začít.

Určování pohledem

Omezená hybnost a zkrácené svaly krku
jisté míry omezen.

Rovněž

nemusí být však vždy při1iš přesné.

znemožňují

úplný rozsah hlavy,

čímž je

prostor do

neschopnost se soustředit pohledem na jednotlivý obrázek, někdy

dokáže splést, nebo

vytvořit

vzdělávání účastnil

nejen speciální pedagog, ale i asistent pedagoga, aby případné

nedorozumění

špatný výklad jeho

odpovědi.

Je proto téměř nezbytné, aby se

meZi výkladem pedagoga a výkladu Michalovi odpovědi bylo snáze řešitelné.
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8.3 Tvorba individuálního vzdělávacího plánu
Chlapec je vzděláván dle individuálního

vzdělávacího

plánu (dále IVP) již od roku 2000, kdy

nastoupil do prvního ročru1cu přípravného pomocného stupně. IVP vytvořila ředitelka v MŠ,
která tak nastavila první krok k budoucímu, systematickému vzdělávání žáka. Na vytvoření
IVP se podíleli pracovníci s SPC Janské Lázně, chlapcova rodina, osobní asistent a
pedagogové kteří Michala znali, byli s ním ve styku, a mohli tak podnětně působit na jeho
individuální rozvoj.
Snahou speciálního pedagoga je IVP, ten dodržovat a řídit se jím.
několikrát

Skutečnost

však již byla

taková, že jsme museli v určitých oblastech polevit, prominout je, protože se

ukázaly jako nerealizovatelné, a v jiných, jsme naopak u žáka zaznamenali neobvykle rychlý
posun a dobré předpoklady k dalšímu rozšiřování učiva. IVP se stává v tomto

případě

živým

dokumentem, se kterým se aktivně v průběhu školního roku pracuje a který reflektuje
skutečné

aktuální vzdělávací potřeby žáka, které se odvíjejí od jeho vývoje, míry postižení i

aktuálních možností.

8.4

Individuální vzdělávací plán pro školní rok 2006-2007

1. OSOBNÍ ÚDAJE
Žák: Michal
Narozen: duben,1988
Třída: l.ročru'k středního stupně

pomocné školy

ŠKOLA: Základní škola ,speciální Nový Bydžov +Mateřská škola,Sloupno
Učitel:

Mgr. T.l.

Konzultant: SPC pro MP HK
SPC pro TP Jánské Lázně
ZŠ Nový Bydžov-

2. DLOUHODOBÝ PLÁN
- přiměřené rozvíjení mentální úrovně -plnění osnov středru'ho stupně PŠ
- přiměřená stimulace pohybového vývoje - Synergetická reflexní terapie
bazální stimulace
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orofacionální stimulace
míčkování

rehabilitace (polohování)
relaxace v míčkovém bazénu
- rozvoj smyslové výchovy
- stimulace v oblasti alternativní komunikace
- práce na počítači - rozvoj poznávacích schopností a využívání
počítačových programů

v rámci osnov

3. KRÁTKODOBÝ PLÁN

SMYSLOVÁ VÝCHOVA
ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ:
třídění předmětů

a obrázků podle různých kritérií

se zaměřením na velmi drobné detaily

I podle obsahu- ovoce, zelenina,
denní potřeby,
světa,

členy

rodiny,

části

(třídění

části těla, květiny,

tří

stromy, potraviny,

bytu, nábytek, počasí,měsíce,zvířata,

dopravní prostředky, budovy, svátky,

- třídění dle dvou,

malých, velkých předmětů

části města,

přírodní

sport,

nářadí, předměty
ptáci,oblečení,části

úkazy .....

i více vlastností

- třídění dle tvaru a barvy
-jmenování a třídění obrázků zleva doprava
-rozlišování geometrických tvarů - kruh,

čtverec,

trojúhelník, obdélník , ovál,

kosočtverec, srdce,

půlkruh, hvězda,

jehlan, válec - diferenciace jednotlivých tvarů

- rozlišování I pruhovaný,

čtverečkovaný,

skvrnitý, kostkovaný,

světlý,

tmavý .. ./

- skládání tvarů do posloupnosti - dle zrakové paměti
- rozlišování barev základních i
a obrázky téže barvy,

doplňkových

třídit předměty

dle jejich pojmenování + vyhledávat předměty

a obrázky podle barev

- třídění předmětů podle velikosti /velký x malý, krátký x dlouhý, kulatý x hranatý, tlustý x
tenký,

špičatý

x tupý, hladký x drsný,

měkký

- třídění předmětů podle velikosti vzestupně i

x tvrdý/

sestupně

/malý x

větší x největší,

krátký x

kratší x nejkratší I
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-třídění protikladů-

rozlišování -(staré x nové,otevřeno x zavřeno,
těžké

plné, mokré x suché, vrch x spodek,

uvnitř

x ven, prázdné x

x lehké, tvrdé x měkké, tmavé x

světlé ....... .

- třídění a jmenování čísel I vyhledávání ve spleti čar, hledání čísla v obrázku I
- třídění na základě vnímání zrakem i hmatem
-jmenování předmětů na obrázku
- hledání odlišností a shodných prvků na obrázku
-cvičení

zrakové paměti I Co se změnilo?-

zaměření

-cvičení

zrakové pozornosti /Co do řady nepatří?/

i na drobné detaily

- cvičení zrakové pozornosti I posloupnost děje nebo obrázkové řady/
- skládání puzzle
-zobecňování-

skládání jednotlivých předmětů do souboru

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ :
- sluchová cvičení s využitím zraku i bez využití zraku - ve

skutečnosti

i dle reprodukované

nahrávky I Co je to ?- zvuky živé i neživé přírody, dopravní prostředky, hudební nástroje,
libé a nelibé zvuky/
- rozlišování hlasů

spolužáků

- dělení velmi jemných rozlišení u zvuků kolem nás (každodenní zvuky)
- vyhledávání dle slyšeného jednotlivé napsané slabiky
- hry se slabikami + skládání do slov dle zvuku
- určování zdroje zvuku,

směru

zvuku

- rozlišování síly zvuku I silnýx slabý/
- rozlišování výšky tónů I vysokýx nízký/
- rozlišování sluchem první hlásku ve

slově

- rozlišování posloupnosti obrázků dle sluch.
- určování hudebních nástrojů dle sluchu rozlišování známých osobností dle sluchu rozlišování rytmizace -

dělení

předlohy

přiřazením

k

přizazením

obrázkům

k obrázkům

slov na slabiky I Kolikrát tlesknu, kolik slabik?I

rozlišování hudebních žánrů- /populární hudba, lidové písně, country, vážná hudba/
rozlišování dle sluchu emotivní zabarvení hlasu - využití dramatizace pohádek,

filmů

rozlišování I veselost, smutek, strach, zloba ..... ./
rozlišování a přiřazování známých písní z filmů a pohádek + přiřazení k obrázku
dělení

slov na slabiky s pomocí rozpočitadel

využívání propojenosti zvuku s hrou na tělo

(uvědomování

si zvuku na vlast.

těle)
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CVIČENÍ HMATU:

-s využitím i bez využití zraku
-poznávání bez využití zraku- předměty,
- rozlišování: suchéx mokré, tvrdé x

hračky,

měkké,

materiály, tvary

hladké x drsné, studené x teplé, hranaté x

kulaté, ostré x tupé/
- rozlišování přírodních materiálů
- rozlišování předmětů každodenní potřeby
- rozlišování hmatem písmena + čísla
- doteky a hlazení příjemných materiálů - horní i dolní končetiny,
příjemných pocitů-

tváře,

trup, navozování

viz. Bazální stimulace

-využití orofacionální stimulace
využívání práce s hlínou, modelínou, papírem
zapojovat a využívat zvířat k
zvířaty

I

koně,

psi,

dotekům

, navozování příjemných pocitů- kontakt se

kočka, křeček/

využívání metody míčkování
uvolňování

masážemi dech. techniky

PROSTOROVÁ A SMĚROVÁ ORIENTACE:
- orientace ve třídě,

tělocvičně,

v prostoru zahrady

- napodobování směru pohybu podle šipky
- procvičování pojmu vpravo, vlevo
- orientace v knize a

sešitě

- seznamování s pojmy:

nahořex

vpředu

dole

x vzadu

nadxpod
na začátku x na konci, první x poslední,

popř.

i na, ve v, vedle

- řazení předmětu dle předlohy
- používání předložek /za,před, na, u, pod, nad, mezi I
orientace při prvním čtení- skladání jednotlivých hlásek, slabik
využívat globálního

čtení

+ orientace dle jednotlivých hlásek

navozování dopravních situací a řešení jednotlivých doprav. situací- kam pojede auto?
prostorová a směrová orientace v terénu
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CVIČENÍ CHUTI a ČICHU

- rozlišování libých a nelibých vůní
- rozlišování předmětů dle chuti I při stravování I
- rozlišování jednotlivých potravin, ovoce x zelenina
- rozlišování jednotlivých chutí /sladký, slaný, kyselý,

hořký/

- rozlišování druhů koření
- rozlišování přírodnin
- rozlišování blízkých vůní okolo sebe /mýdlo, zubní pasta, parfém..... ./

KJNESTEZJE:

- vnímání a poznávání částí těla
- cvičení rovnováhy - balanční cvičení na míči I s dopomocí osobního asistenta I
BAZÁLNÍ STIMULACE - podněty somatické I taktilní stimulace, vibrační, vestibulární,
čichové,

sluchové , vizuální a sociálně-emocionální

orofacionální stimulace
polohování
míčkování

POČTY:
procvičování

pojmu a množství 1 - 1O

práce s počítačových programem "Méďa" +pracovní sešity pro nižší a střední stupeň PŠ
+učebnice
číslice

1- 10

sčítání

a odčítání v oboru 1 - 1O

seznamování s číselnou řadou do 20
číselná řada

vzestupná a sestupná

používání znamének (menší x větší x rovno x plus x mínus)
rozklad čísel 1 - 1O
používání čísla O
čísla

10,20,30,40,50 ............ 100- seznamování+ využívání v prakt.

životě

používání pojmů všechno- nic, všichni- nikdo, malý- velký, krátký- dlouhý,

stejně-

více

-méně .....

práce s mincemi + papírovými penězi
seznamování s pojmy dražší - levnější
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grafická podoba číslic
přiřazování počtu

k

číslu

seznamování s pojmem polovina, celá,
procvičování

čtvrtka

a orientace v čase

využívání matematiky v běžných
procvičování určování času

činnostech

dle denních

seznamování s pojmy polovina,

- prolínání do rozumové výchovy

činností

půlhodina

ČTENf.
příprava

a seznamování s metodou

čtení

analyticko- syntetickou metodou

práce s knihami
orientace v knize
přiřazování

(čtení

zleva- doprava), orientace na řádku

slov, písmen k

obrázkům

grafické znázornění písmen
skladba z písmen svého jména,

příjmení,

adresy

rozlišování obrázků dle první hlásky + řazení první hlásky
procvičování písmen AEIOU +ÁÉÍÓÚ
pokračování

v dalších písmenkách abecedy

skládání slabik + rozlišování slabik krátkých x dlouhých
práce se

slabikářem

globální čtení (využívání v rozumové výchově)
rozlišování malých x velkých písmen
písmena ABCD - v rámci využítí v poznávací hře "Poznání za milion!
Seznamování se slovy v rámci využití v rozumové výchově a věcného učení
Procvičování základních pojmů

z běžného života- skladba slov + čtení dle jednotlivých

hlásek
v tématech- rodina (táta,máma,Michal,Martin)
- místo, kde žiji (Sloupno)
- své příjmení (Kofránek)
-jména svých kamarádů
-postupné čtení dle jednotlivých témat

VĚCNÉ UČENÍ:

využívání metody globálního

čtení při

rozvoji věcného učení
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rozvíjení slovní zásoby v rámci didaktických her
naplňování

tématických celků- třída, škola, okolí školy

-bydlení

- roční období

- místo,kde žiji

- počasí

- sport

- péče o zdraví

- ovoce,zelenina

- orientace v čase

- potraviny, vaření

- oblékání

- doprava

- nákupy

-

- rodina- já a moje okolí

- zvířata, ptáci

- zdravá výživa

- město x vesnice

- zdraví x nemoc

- co nás obklopuje

svět

a mapa

- sociální čtení :
- poznávání zboží podle obalu
- poznávání dopravních

symbolů

poznávání symbolů I lékárna, nemocnice, WC ....... ./
poznávání symbolů I hotel, nádraží, škola, divadlo, obchody +jejich názvy/
- globální čtení
-opakování slov naučených+ slova nová: jít ven, na zem, do
učit

se , jíst, pít,

číst,

sedačky,

zima!, teplo!,

dny v týdnu, jméno a příjmení, adresa, zpívat, máma, táta,

číst,

cvičit,

hrát si,
- využívání globálního

čtení

vždy při přiřazení k obrázku k určitému tématu

- procvičování a porozumění bolestí a nepříjemných pocitů na základě globálního čtení
I bolí hlava, bolí zuby, bolí břicho ..... ./

- využívání globálního čtení při určitých tématech (viz. Týdenní témata TYP MŠ)
ROZVÍJENÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ:
- metody alternativní komunikace - mimika, gestika,
počítače,

oční

komunikace, kom.

prostřednictvím

piktogramy

- využívání komunikačních tabulek ve třídě v dopoledních hodinách + využívání všech
učitelek

I

-LOGOPEDICKÁ PÉČE:
- cvičení mluvidel před zrcadlem: otevírání, zavírání úst, špulení rtů, kontrola jazyka
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- nácvik správného dýchání - nádech nosem, výdech ústy
- foukání- sfukování papírků, pírka, hořící svíčky,
- pokus o vyvození zvuků,

tónů

popř.

bublin -bublifuk

- záměrně!

- pokus o záměrné vyvození naučených tónů I ham, hm ....... ./

= denně provádí pedagogický asistent !
- orofacionální stimulace
-cvičení

na ovládání jazyka+ rtů

cvičení

dechové techniky - propojenost s masážemi hrudníku

ROZVÍJENÍ GRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ

- uvolňování HK, grafomotorická cvičení v krupici při
cvičení

současné

melodizaci a rytmizaci,

dlaní a prstů - uchopování

vedení HK při pokusu o "psaní" - hůlkovým písmem
vedení HK při pokusu o psaní - číslic
- pokus o zámerné spojování bodu na ploše
- samostatné kreslení tužkou,

štětcem

VÝ1VARNÁ VÝCHOVA:

-modelování- hra s materiály I modelína, hlína, modurit I
- práce s papírem - mačkání
hra s barvou- ruka, prsty,

štětec

práce s barvou - míchání,

ředění,

tvorba odstínů

práce na velkých plochách- vše vlastními

dlaněmi

TĚLESNÁ VÝCHOVA:

- bazální stimulace
- relaxace - bazén+ masážní ježci + masážní kartáče, masážní váleček, masážní podložky
=

denně péče

pedagogického asistenta

-polohování těla- držení hlavy,

cvičení

šíje, využívání gymnastického míče,

postupně

rozvíjet snahu chlapce o přetáčení z polohy na břiše do polohy na záda, pokus o stimulaci
pohybů

horních i dolních končetin I lezení v kleče I

- stimulace horních i dolních končetin k cílenému pohybu: shazování hraček, kuželek,
zvedání HK, chytání čápa, doteky apod.
dechová cvičení
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cvičení

na gymnastickém míči

procvičování

rychlosti a postřehu

při procvičení

držení hlavy a šíje

nácvik různých poloh /ležení na různých podložkách/
polohování v polohovacím vaku

HUDEBNÍ VÝCHOVA:
- rozlišování zvuků hudebních nástrojů
- hra na jednoduché nástroje za pomocí pedagogického asistenta
- poslech s rytmizací na tělo
- poslech krátkých skladeb různého charakteru
- poslech relaxační hudby

4. Metody, formy,

prostředky:

práce dle individuálního vzdělávacího plánu v rozsahu jedné hodiny denně v MŠ Sloupno
individuální péče speciálních pedagogů - individální vzdělávání
- Synergetická reflexní
terapie + Míčkování
- polohování + rehabilitace - os. asistent Pavelka
- relaxační techniky (masáže,

uvolňovací

cviky)

- bazální stimulace
- navozování příjemných pocitů teplem (využívání
podložky + zahřívacích emulzí
spolupráce s SPC - na základě vyšetření
spolupráce se Střediskem Alternativní komunikace v Praze
blízká spolupráce s rodiči
učební
(č.j.

dokumenty:

vzdělávání

dle vzdělávacího programu pomocné školy

24 035/97-22)

vzdělávání

probíhá formou alternativní komunikace (na základě očního kontaktu) +

pomocí speciálrubo tlačítka na počítači
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8.5

Výsledky hodnocení žáka

Žák: Michal, nar. duben,1988
Třída:

nižší stupeň pomocné školy-

třetí ročník

Škola: Základní škola speciální Nový Bydžov +Mateřská škola,Sloupno
Třídní učitel:

Mgr. Tauchmanová Dona

Hodnocení Michalových
slovně

výsledků

probíhá jednak bezprostředně při závěru výuky, kdy je

hodnocen o dosažených výsledcích.

vyzvedávání Michala ze školského

Rodiče jsou

zařízení,

informováni téměř denně při

jsou seznamováni s probíraným učivem,

s výsledky Michalova učení a s případnou možností něco probrat doma.
vysvědčení,

Při předávání

kterého se účastní i Michalova maminka, probíhá celkové zhodnocení o

dosažených vědomostech a znalostech.
SMYSLOVÁ VÝCHOVA: učivo zvládá
Zrak:: velmi dlouho a kvalitně udrží zrakovou pozornost, zrakem rozliší předměty a

obrázky i dle velmi drobných detailů, rozlišuje protiklady, barvy I základní i odvozené/,
rozliší bezpečně kruh, trojúhelníK:, obdélnfk,
správně

čtverec,

ovál,

půlkruh, kosočtverec, hvězdu,

a včas reaguje při práci na počítači- úplné a neúplné obrázky, shodné a odlišné

obrázky, co se skrývá v obrázku, skládá s jistotou puzzle, s jistotou hraje i pexeso - velice
dobrá zraková paměť.
Velmi

dobře procvičuje

počítači-

programy

zrakovou pozornost,

"Méďa

99,

čte,

Brepta",

paměť

a zrakovou diferenciaci při práci na

"Těšíme

se do

Dokáže třídit předměty i dle více vlastností najednou, velmi

školy","K.lubíčko",
dobře

"Alík" ..... .

dokáže třídit předměty i dle

velmi drobných detailů/ tvar, barvy nebo tvar, velikost/. Na vysoké úrovni je rozvinuta
zraková představivost, zraková diferenciace, též zraková analýza a syntéza.
Se samozřejmostí a velice rád pracuje s knihou- orientuje se v řádcích i sloupcích,

čte

zleva

doprava.
Má velice dobrý pozorovací talent.
Umí skládat dle jednotlivých písmen abecedy své jméno a příjmení + bydliště
Velmi

dobře

pozná písmena ABCD při určení varianty řešení /správná odpověď

při hře

Poznání za milion.
Čtení-znápísmenaA lM U E OL V T KFR

Rozlišuje obrázky dle první hlásky.
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Sluch: vysoce citlivý sluch, rozlišuje bez použití zraku všechny dětské hudební nástroje,

rozezná hlasy zvířat,

některé

zvuky předmětů denní potřeby, zvuk známých hraček, rozliší

sluchem všechny děti i učitelky ze své třídy MŠ, rozlišuje zdroj i směr zvuku, rozlišuje sílu
zvuku I silný x slabý/ i výšku tónů . Dobře se orientuje ve známém prostředí,
obrázkům

přiřadí

k

zvuky libé i nelibé, zvuky z živé i neživé přfrody.

Velmi rád poslouchá hudbu- rozlišuje v hudbě různé hudební žánry. Dle prvních tónů písně
určí

dle příslušného obrázku název písně. Velmi rád poslouchá písničky z pohádek + čtené

pohádky.
Rozlišuje zvuky dopravních prostředků,

při

sluchových hrách je velmi bystrý a pozorný.

Velmi dobrá je rozvinutá fantazie ve spojení hudby a výtvarného umění. Dle hudebních
nahrávek zapojuje fantazii při výběru barev.

Hmat: velice vnímavý je i prostřednictvím hmatu, rozliší většinu povrchů - materiálů, bez

použití zraku dokáže rozlišit hračky ze třídy MŠ, hudební nástroje, ovoce, zeleninu, potraviny,
umí rozlišovat suché a mokré, tvrdé x měkké, hladké x drsné, studené x teplé, hranaté x
kulaté , je šťastný při dotekové stimulaci, zejména na břiše a zádech, na zádech rozezná dle
doteku psané číslice i písmena.
Hmatem rozlišuje písmena a číslice (1-9).
Hmatem rozlišuje bankovky.
Velmi

dobře

se cítí při orofacionální stimulaci obličeje.

Má rád metodu MÍČKOVÁNÍ + s osobním asistentem jsou prováděny cviky a masáže na
posílení dechu. + hrudní masáže.
Prostorová a směrová orientace:zvládá orientaci ve známém prostředí , orientuje se v knihách,
učebnicích,

Dobře
čtení

na PC, chápe a přiřadí správně předložky: vedle, pod, nad, u , na , za,

se orientuje v pojmech /nahoře,dole, vpravo, vlevo,

dobře

před,

v.

sleduje orientaci v textu /při

zleva doprava/. Zvládá orientaci v makroprostoru /dle šipek/ i v terénu.

Bazální stimulace je prováděna průběžně ve všech formách.

Při

všech možných stimulech je

velmi spokojený. Rád využívání polohovací pytel na získání lepší zrakové orientace.

VĚCNÉ UČENÍ: učivu rozumí
Rozvíjení poznávacích schopností:
Poznávací a rozlišovací schopnosti jsou na výborné úrovni.
Rozliší názvy jednotlivých obchodů + dle obrázků druhy předmětů v obchodě.
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Dobře

se orientuje v atlase

(určí

názvy kontinentů).

Rozliší základní symboly v každodenním životě.
Dobře

se orientuje v tématech v oblasti živé a neživé přírody. Rád prohlíží a přiřazuje obrázky

z knih,

časopisů.

Vždy dobře reaguje k aktuálním tématům /sportovní přenosy, olympiády, mistrovství).
Rozliší dny v týdnu /každodenně přiřadí/, rozliší a umí číst měsíce v roce+ roční období+
přiřazení

k

obrázkům,

orientuje se v čase /zná hodiny- typické časy v každodenním životě

Michala I - umí číst a rozlišit pojmy /ráno, poledne,
Dobře

se naučil využívat metodu globálního

večer, navečer,

dopoledne, odpoledne/.

čtení při procvičování různých

témat:

Chápe souvislosti v komunikaci /předmět - obrázek -piktogram - slovo /, přiřadí slova a umí
je číst- dle témat
jména členů rodiny Nlasta, Pepa, Martin,
Dobře

rozliší

zvířata I

Děda, ........... ./

domácí, exotická, hospodářská, hmyz, ptáky,

Umí číst známé činnosti a chápe význam slov I jít ven, spát, do
cvičit,

volně

sedačky,

žijící

pít, jíst, práce,

zpívat, zima, teplo, na zem, hrát si, ............. .

Velmi dobře umí využívat globálního

čtení při

rozumové výchově při procvičování určitých

témat.
Umí říci a vyjádřit nelibost- bolesti /bolí hlava, zuby,

břicho/

POČTY: počítá s drobnými chybami

Velmi dobře se orientuje v číselné řadě 1- 10.
Velmi

dobře

Přiřadí počet
Dobře

rozliší čísla 10,20,30,40,50....... .
k

číslu.

se orientuje v hodnotě peněž- přiřadí.

Zná vzestupnou i sestupnou řadu 1- 10.
Rozlišuje pojem nejvyšší číslo, nejnižší číslo.
Zná a rozlišuje pojem O.
Umí sčítat a odčítat do 10.
Rozlišuje pojmy málo x mnoho, více x méně, všechno x nic.
Umí používat znaménka v práci s čísli -

větší

x menší x rovno.

Umí rozkládat čísla v číselné řadě 1 - 10.
Znaménka + a- a =.
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ČTENÍ: čte s pomocí

Umí skládat z písmen své jméno a příjmení.
Umí přiřadit obrázek dle první hlásky.
Dobře

rozlišuje písmena ABCD dle využití poznávací hry "Poznání za milion".

Rozlišuje malá a velká písmena.
Pozná písmena AEIOU + MKFR +LV
Umí skládat slabiky- MI, ME, MA MO MU x MÍ,:MÉ,MÁ,MÓ,MŮ
La,le,li,lo,lu x lá,lé,lí,ló,lů
Va,ve,vi,vo,vu x vá,vé,ví,vó,vů
Rozlišuje A Á, E É, I Í, O Ó,UÚ
Na základě globálního

čtení čte

ve

slabikáři.

Rozlišuje předměty, obrázky I rozlišuje je dle účelu, funkce,
porovnává,

třídí, zobecňuje,

konkretizuje,

řadí.

Má zájem o učivo - velmi dlouho udrží pozornost.
Rozvíjení komunikačních dovedností:
Alternativní komunikace a využívání očního kontaktu je jediná cesta ke vzájemné
komunikaci I Míša je velmi bystrý a vnímavý Dobře

okamžitě

dá vždy najevo nespokojenost/.

se daří propojit kontakt v komunikaci při práci na počítači I

otočením

hlavy a

stisknutím pomocné klávesnice/.
PSANÍ: uvolněn

VÝTVARNÁ VÝCHOVA : při práci vyžaduje vedení
Při

práci vyžaduje neustále trvalé vedení ve formě vhodné podpory.

S využitím podložního klínu v leže na břiše.

Převažuje

lepší funkce levé horní končetiny.

Nutná podpora HK I mírné zvednutí I - v této poloze je Míša schopen samostatnosti při
cílených pohybech.
Velmi rád výtvarně pracuje, je velmi snaživý.
Rád pracuje s barvou- na základě vlastního kontaktu s barvou.
Velmi rád tvoří dle vlastní fantazie- různé barevné kombinace.··
Využívá ve své práci všechny druhy barev.
Velmi dobře za zapojil do výtvarných aktivit- byla uspořádána prodejní vernisáž v MŠ.
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TĚLESNÁ VÝCHOVA: uvolněn
Bazální stimulaci probíhá ve formě podnětů somatických, vestibulárních,
chuťových,

sluchových, vizuálních, komunikativních.
obličeje

Míšu vždy uspokojují masáže zad,

i celého těla s využitím různých materiálů.

Nutná velká motivace do cílených pohybů horních končetin /např.
Cvičení

čichových,

Při

shazování kuželek/.

na balančním míči se Míšovi líbí- dobře se zde stimuluje procvičování zvedání hlavy

a protahování šíje a zad.
Na velmi dobré úrovni -polohování v polohovacím vaku. Nový způsob rozhledu.

HUDEBNÍ VÝCHOVA: rád poslouchá hudbu
- velmi rád poslouchá hudbu, která ho provází všemi výchovami, prolíná i prací na počítači,
slouží především jako prostředek uvolňování psychického i fyzického

napětí.

- rozliší všechny druhy hudebních nástrojů
- dobře zvládá i jednoduchou rytmizaci
- rozlišuje hudební žánry
-rozlišuje a správně přiřazuje písničky k obrázkům

9 Diskuze k teoretickým podkladům a hypotézám

Michal je ve školském zařízení ve
pedagogem a s pomocí osobnibo,

či

na hodiny vyučování se velmi těší.
docházejí, nemívá problém se

Sloupně vzděláván

sedmým rokem speciálním

pedagogického asistenta. Do školky dochází pravidelně a

Přestože je

"začleněním"

o hodně starší než děti, které do školky běžně

do

dětského

kolektivu, rád se účastní dětských

her a vzdělávání předškolních dětí, kdy dává silně emotivně najevo, že ho daná témata
zajímají, a že jim rozumí.

Děti

si na Michala zvykly, a některé děti (ne všechny) si ho velmi

oblíbily a tak snaha o zapojení do kolektivu bývá o to snazší.

Michalovi byly vytvořeny komunikační tabule se základními piktogramy, které jsem
postupně překreslil

do velkých formátů a uzpůsobil pro vlastní potřebu žáka, nejen ve školce,

ale i doma. Piktogramy vyjadřovaly základní potřeby /jíst, pít, z kočáru na zem .. ./, jeho
aktuální zdravotní stav /jak se cítí, co ho bolí, bolí hlava,

břicho .... ./

a rovněž zájmovou
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aktivitu /dívat se na televizi, hrát člověče nezlob se .. ./. Michal neměl problémy s interpretací
daných

obrázků,

ani neměl problémy aby si je zapamatoval.

Možnost komunikace pomocí piktogramů se využila ve dvou
pokoji u Michala doma, kde sloužila i jako prostředek ke

třídách

splňování

školky a v obývacím

domácích úkolů a

k vlastní komunikaci.
Velká technická náročnost na dorozumění se však v běžném životě, kdy je chlapec mimo
třídu,

nebo domov, zúžila na pouhé ANO a NE. Podle tohoto jednoduchého a bazálního

způsobu

komunikace za pomoci uzavřených otázek lze velmi dobře i přesně vést rozhovor na

jakékoliv téma.

Práce na PC pro takto postiženého žáka vyžaduje celou řadu určitých specifik. Jednak je to
samotné vybavení počítače, který musí být ovladatelný pouze pootočením a mírným tlakem
hlavy. Tomu je uzpůsobené tlačítko Gakýsi ENTER), kterým žák reaguje na patřičné úkoly.
Toto

tlačítko

mu u hlavy přidržuje osobní asistent,

je, když asistent obrazovku

vůbec

přičemž

mu nesmí nijak pomáhat, ideální

nesleduje a s žákem komunikuje pouze pedagog sedící

vedle.
Dále výběr programů musí samozřejmě splňovat technicky proveditelné požadavky na
zvládnutí úkolu - to znamená, že se musí vynechat ty programy, které jsou ovládané pouze
myší a jsou ovladatelné tedy pouze rukou
být celou dobu při práci
téměř

(těch je

absolutně soustředěný

bohužel naprostá většina). Michal musí

a naprosto klidný, proto je nevhodné, nebo

nemožné, pracovat ve společnosti jiných dětí, nebo lidí vykonávajících jinou činnost.

Tyto vedlejší činnosti pak ruší soustředění a znemožňují samotnou výuku. Programy, které
měl

Michal k dispozici ztratily s ohledem na jeho věk a rozumové schopnosti

svůj

význam, a

v dnešních dnech využíváme počítač pouze sporadicky.
Z poznávání piktogramů se postupně přešlo na poznávání obrázků se specifickou činností a
dále na poznávání obrázků vztahujících se vždy ke konkrétnímu probíranému tématu. Michal
se začal od prvního roku

vyučování

poznávat číslovky, geometrické tvary, barvy ....

Postupným zvládnutím učiva jsme pomalu začali přecházet k určování písmen.

Průběžně jsme

do výuky zařazovali celá slova, která se vždy vztahovala k danému obrázku, (mámaobrázek, máma- slovo, máma- rozklad slova). Michal se tak učil například názvům stromů,
kytek,

zvířat

Vyučování

domácích i hospodářských,

přičemž

metodou sociálního a globálruno

dosáhl velmi dobrých trvalých znalostí.

čtení pokračuje již

sedmým rokem, avšak je

nutné každý rok se k probíranému loňskému učivu vracet, opakovat, a pak teprve dále rozšířit.
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Vzhledem k těžkému a trvalému postižení Michala je vidina na zlepšení jeho tělesného stavu
téměř

mizivá, naopak dlouhodobé jednotvárné polohy v sedu na kočáru, nebo v leže na

zádech na žíněnce ve třídě, nebo doma,
úponů

výrazně ztěžují

zdravotní stav. Dochází ke zkracování

ve svalech, k výraznému omezení kloubmno rozsahu. Dlouhodobé polohy v leže

rovněž

mají nepříznivý vliv na dýchání, hrudník je plochý, vitální kapacita plic je tak o

mnoho menší nežli u ostatních vrstevm1ců. Potíže se pak projevují zejména při krmení, kdy je
schopen sníst pouze drobně nakrájenou potravu, Michal tak u jídla má silný kašel, dáví se.
Také se zde projevuje paradoxní dýchání, spojené s nádechy pusou a téměř vyloučení dechu
pomocí nosu. Michal není téměř vůbec schopen vlastmno pohybu končetinami pomocí vlastní
vůle, cíleně otočí hlavu
přičemž

pro

otočení

z jedné strany na druhou (sám hlavu ale nepředkloní, ani nezakloní),

hlavy na levou stranu musí být často velmi emočně motivován. Pohyby
očí jsou

hlavou a cílené pohyby

tak jediným možným prostředkem pro komunikaci s okolím.

Okolí musí specifické Michalovy potřeby v komunikaci znát,
nepochopení ze strany dětí, nebo
velmi

důležité,

dospělých při potřebách

přesto

vznikají situace

se konkrétně vyjádřit. Je proto

aby personál, který o Michala pečuje byl dobře obeznámený s jeho daným

stavem a aby byl co nejvíce trvalý, založený na vzájemném poznání a důvěře.

Porozumění

mezi žákem a pedagogem a jejich vzájemná souhra při komunikaci je základním pilířem
v komunikaci mezi žákem a okolím, vzniká i několik let.

Vzdělávání
mateřské

pomocí alternativní komunikace na základě očního kontaktu ve speciální

škole velmi výrazně přispívá ke zkvalitnění života Michala, k navazování důležitých

sociálních vztahů

začlenění

se do

společnosti.

Michal tak ovlivňuje okolí také sám a dokáže

ho velmi obohatit. Otázkou však zůstává jakým směrem povede Michalova cesta životem po
tom, co přijde o možnost dalšího vzdělávání po dvacátém šestém roce života, kdy ze zákona
přijde

o možnost dalšího

vzdělávání.

Všechny snahy o úspěšné používání jakékoli symbolové metody nemají smysl, pokud se
nezmění
předem

chování důvěrných blízkých osob

vytušit každý požadavek svého

dítěte. Rodiče

dítěte,

nemluvících dětí se často

naučili

již

takže dítě potom necítí žádnou nutnost

navazovat komunikaci, protože každé rozhodnutí již provedou sami rodiče. Proto je nezbytně
nutné umožnit dítěti získat větší vlastní rozhodovací prostor při
kterou mu poskytujete.
rozhodnutí,

např.

volbu

Dítě

současném

musí být povzbuzeno, aby používání, svých

oblečení,

snižování pomoci,

symbolů vyjadřovalo

objednávání jídla v restauraci nebo návrh přfští hry. Tento

postup je bezpochyby náročný na čas, pozornost a trpělivost, nelze se také vyhnout
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nedorozuměním

a nepochopením.

prosazení vlastní vůle

(často

Důležité je, vyjádření

vlastních požadavků, zejména

doprovázené i bojovým střetem), je neodmyslitelné od zdravého

psychického vývoje.
Používáním symbolů musí být začleňováno do
přiměřené

životním zkušenostem uživatele.

Dítě

různých

každodenních situacích, které jsou

by mělo být schopno navazovat kontakt

pokud možno se všemi osobami ve svém okolí.
Z pozorování je zřejmé, že mnoho uživatelů
komunikačních

symbolů

má vzhledem k nedostatku

situací ostych z vlastního projevu. Dorozumívání pomocí symbolů proto

probíhá často pouze v nejužším okolí, v rodině nebo s nejbližšími přáteli. Pokud ovšem dojde
k navazování kontaktů vůči cizím osobám nebo v neobvyklém prostředí,

může dítě

sklouznout zpět do starých způsobů jednání a nechá za sebe mluvit jiné osoby. V tomto
případě dítě ještě plně nepřijalo nově

získanou schopnost mluvit prostřednictvím symbolů za

svoji metodu dorozumívání.
Dítě je

nutno povzbuzovat, aby své symboly používalo ve styku s různými lidmi

v nejrůznějších situacích. Začínat je nutno v nejužším kruhu rodiny a tuto oblast i známí by
měli

být informováni o příslušném komunikačním systému o jeho používání jako metody

komunikace.
Požadavek umožnit dospělým a dětem,

kteří

v důsledku svého zdravotního postižení

nemohou komunikovat pomocí mluvené řeči, je nesporný.
Odpověď

na hypotézu: alternativní a augmentativní komunikace nesporně zlepšuje

vzdělávání dětí

s těžkým postižením DMO.
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v

ZAVER
Osoby, které se dorozurrúvají slovy, mají kdykoliv možnost navázat konverzaci způsobem,
který je pro druhé osoby srozumitelný. Naproti tomu

děti

není umožněna kompenzace jejich postižení, nemohou
přání,

klást otázky, podávat informace. V

znemožněna

důsledku

i dospělí s postižením řeči, kterým

aktivně vyjádřit

své pocity, zážitky a

zdravotruno postižení jím je mnohdy

nebo těžce znesnadněna i komunikace prostřednictvím výrazu

obličeje,

ukazování, významových gest nebo pohledu. Navíc je osoba s tímto postižením vystavena
frustraci z neúspěšných pokusů o

dorozumění

se s okolím. Je proto nezbytné umožnit osobám

se závažnými poruchami v oblasti řeči účinně komunikovat a vzájemně reagovat v takovém
rozsahu, aby se mohly zapojit do běžného života společnosti.
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Komunikační systém Makaton - znaky
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Symboly Bliss
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Piktogramy
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Ukázka alternativní výuky čtení
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INDIVIDUÁLNÍ VZDELAVACI PLÁN
ŠKOL. ROK 2005- 2006

1. Osobní údaje:
Žák: Michal Kofránek
Narozen: • . 1988
Adresa:
·- - - - -- - - ·
Třída: III.ročník nižšího stupně pomocné školy
ŠKOLA: Základní škola ,speciální Nový Bydžov +Mateřská škola,
Sloupno
Učitel: Bc.
Konzultant: SPC pro MP HK.:....--- - ·· ...
.. .......
SPC pro TP Jánské Lázně ZŠ Nový Bydžov -..

.~

- · - · -" ··~. ·

~

2. Dlouhodobý plán:
- přiměřené rozvijení mentální úrovně- plnění osnov nižšího stupně PŠ
- přiměřená stimulace pohybového vývoje- Synergetická reflexní terapie
- bazální stimulace
- orofacionální stimulace
- míčkování
- rehabilitace (polohování)
- relaxace v míčkovém bazénu
- rozvoj smyslové výchovy
-stimulace v oblasti alternativní komunikace
- práce na počítači -rozvoj poznávacích schopností a využívání
počítačových programů v rámci osnov

3. Krátkodobý plán:
SMYSLOVÁ VÝCHOVA
ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ:
- třídění předmětů a obrázků podle různých kritérií
I podle obsahu- ovoce, zelenina, části těla, květiny, stromy, potraviny, nářadí, předměty
denní potřeby, členy rodiny, části bytu, nábytek, počasí,měsíce,zvířata, ptáci,oblečení,části
světa, dopravní prostředky, budovy, svátky, části města, sport, přírodní úkazy.....
-rozlišování plošných tvarů- kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník, ovál, kosočtverec,srdce,
půlkruh, hvězda, jehlan, válec -diferenciace jednotlivých tvarů
-rozlišování I pruhovaný, čtverečkovaný, skvrnitý, kostkovaný, světlý, tmavý.. ./
- skládání tvarů do posloupnosti - dle zrakové paměti

- rozlišování barev základních i doplňkových dle jejich pojmenování + vyhledávat předměty
a obrázky téže barvy, třídit předměty a obrázky podle barev
- třídění podle dvou vlastností I barva, tvar, velikost ap./
- třídění podle tvaru a barvy
-třídění předmětů podle velikosti /velký x malý, krátký x dlouhý, kulatý x hranatý, tlustý x
tenký, špičatý x tupý, hladký x drsný, měkký x tvrdý/
- třídění předmětů podle velikosti vzestupně i sestupně /malý x větší x největší, krátký x
kratší x nejkratší I
-třídění protikladů- rozlišování -(staré x nové,otevřeno x zavřeno, uvnitř x ven, prázdné x
plné, mokré x ~uché, vrch x spodek, těžké x lehké, tvrdé x měkké, tmavé x světlé ....... .
- třídění a jménd\t.w čísel I vyhledávání ve spleti čar, hledání čísla v obrázku I
- třídění na základě vnímání zrakem i hmatem
-jmenování předmětů zleva doprava
-jmenování předmětů na obrázku
- hledáPi odlišností a shodných prvkl.i na obrázku
- rozlišování i velmi drobných detailů na obrázku
- cvičení zrakové paměti I Co se změnilo ? - zaměření i na drobné detaily
- cvičení zrakové pozornosti /Co do řady nepatří?I
- cvičení zrakové pozornosti I posloupnost děje nebo obrázkové řady/
- rozlišování i drobných detailů na obrázku
- skládání puzzle
- zobecňování - skládání jednotlivých předmětů do souboru

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ:
- sluchová cvičení s využitím zraku i bez využití zraku - ve skutečnosti i dle reprodukované
nahrávky I Co je to ?- zvuky živé i neživé přírody, dopravní prostředky, hudební nástroje,
libé a nelibé zvuky/
Kdo je Lv ?-zvířata, učitelky, děti ,
- určo\ á.ni LJroj~ z·.-tť.;.u, směru. .z·.uA.u
-rozlišování síly zvuku I silnýx slabý/
- rozlišování výšky tónů I vysokýx nízký/
- rozlišování sluchem první hlásku ve slově
- rozlišování posloupnosti obrázků dle sluch. předlohy
-určování hudebních nástrojů dle sluchu- přiřazením k obrázkům
rozlišování známých osobností dle sluchu- přizazením k obrázkům
rozlišování rytmizace- dělení slov na slabiky I Kolikrát tlesknu, kolik slabik?/
rozlišování hudebních žánrů - /populární hudba, lidové písně, country, vážná hudba/
rozlišování dle sluchu emotivní zabarvení hlasu - využití dramatizace pohádek, filmů
rozlišování I veselost, smutek, strach, zloba..... ./
rozlišování a přiřazování známých písní z filmů a pohádek + přiřazení k obrázku
- skládání slov ze slabik
- dělení slov na slabiky s pomocí rozpočitadel
CVIČENÍ HMATU:
- s využitím i bez využití zraku
-poznávání bez využití zraku- předměty, hračky, materiály, tvary
- rozlišování: suchéx mokré, tvrdé x měkké, hladké x drsné, studené x teplé, hranaté x
kulaté, ostréx tupé/
- rozlišování přírodních materiálů

- honú i dolní končetiny, tváře, trup, navozování
příjemných pocitů- viz. Bazální stimulace
-využití orofacionální stimulace
využívání práce s hlínou, modelínou, papírem
zapojovat a využívat zvířat k dotekům , navozování příjemných pocitů- kontakt se
zvířaty I koně, psi, kočka, křeček/
využívání metody míčkování
uvolňování masážemi dech. techniky
- doteky a hlazení

příjemných materiálů

PROSTOROVÁ A SMĚROVÁ ORIENTACE:
- orientace ve třídě, tělocvičně, v prostoru zahrady
- napodobování směru pohybu podle šipky
- procvičování pojmu vpravo, vlevo
- orientace v knize a sešitě
- seznamování s pojmy: nahořex dole
vpředu x vzadu
nad xpod
na začátku x na konci, první x poslední, popř. i na, ve v, vedle
- řazení předmětu dle předlohy
-používání předložek /za,před, na, u, pod, nad/
orientace při prvním čtení - skladání jednotlivých hlásek, slabik
využívat globálního čtení + orientace dle jednotlivých hlásek
navozování dopravních situací a řešení jednotlivých doprav. situací- kam pojede auto ?
prostorová a směrová orientace v terénu
CVIČENÍ CHUTI a ČICHU
- dle možností naučit rozlišovat pojem voní x páchne
- rozlišování předmětů dle chuti I při stravování I
-rozlišování jednotlivých potravin, ovoce x zelenina
-rozlišování jednotlivých chutí /sladký, slaný, kyselý, hořký/
- rozlišování druhů koření
- rozlišování přírodnin
- rozlišování blízkých vůní okolo sebe /mýdlo, zubní pasta, parfém..... ./

KINESTEZIE:
- vnímání a poznávání částí těla
- cvičení rovnováhy - balanční cvičení na míči I s dopomocí osobního asistenta I
BAZÁLNÍ STIMULACE- podněty somatické I taktilní stimulace, vibrační, vestibulární,
čichové, sluchové, vizuální a sociálně-emocionální
orofacionální stimulace
polohování
míčkování

POČTY:
procvičování

pojmu a množství 1 - 1O
práce s počítačových programem "Méďa" + pracovní sešity pro nižší a
PŠ +učebnice
číslice

střední stupeň

1- 1O

sčítání

a odčítání v oboru 1 - 1O
číselná řada vzestupná a sestupná
používání znamének (menší x větší x rovno x plus x núnus)
rozklad čísel 1 - 1O
používání čísla O
čísla 10,20,30,40,50 ............ 100 - seznamování + využívání v prakt. životě
používání pojmů všechno- nic, všichni- nikdo, malý- velký, krátký- dlouhý,
- více - méně .....
práce s mincemi + papírovými penězi
grafická podoba číslic
přiřazování počtu k číslu
seznamování s pojmem polovina, celá, čtvrtka
procvičování a orientace v čase

stejně

ČTENÍ:
příprava

a seznamování s metodou čtení analyticko- syntetickou metodou
práce s knihami
orientace v knize (čtení zleva- doprava), orientace na řádku
přiřazování slov, písmen k obrázkům
grafické znázornění písmen
skladba z písmen svého jména, příjmení, adresy
rozlišování obrázků dle první hlásky + řazení první hlásky
procvičování písmen AEIOU + ÁÉÍÓÚ
procvičování písmen MNFKRLS
skládání slabik + rozlišování slabik krátkých x dlouhých
práce se slabikářem
globální čtení (využívání v rozumové výchově)
rozlišování malých x velkých písmen
písmena ABCD -v rámci využíti v poznávací hře "Poznání za milion!
Seznamování se slovy v rámci využití v rozumové výchově a věcného učení

VĚCNÉ UČENÍ:
využívání metody globálru'ho čtení při rozvoji věcného učení
rozvíjení slovní zásoby v rámci didaktických her
-bydlení
naplňování tématických celků- třída, škola, okolí školy
- místo,kde žiji
- roční období
-sport
-počasí
- péče o zdraví
- ovoce,zelenina
-potraviny,vaření
- orientace v čase
-oblékání
-doprava
-svět a mapa
-nákupy
- rodina- já a moje okolí
- zvířata,ptáci
- město x vesnice
- zdravá výživa
- zdraví x nemoc
- co nás obklopuje

- sociální čtení :
-poznávání zboží podle obalu
- poznávání dopravních symbolů
poznávání symbolů I lékárna, nemocnice, WC ....... ./
poznávání symbolů I hotel, nádraží, škola, divadlo, obchody+ jejich názvy/
-globální čtení
·
-opakování slov naučených+ slova nová: jít ven, na zem, do sedačky, zima!, teplo!,
číst, učit se , jíst, pít, číst, dny v týdnu, jméno a příjmení, adresa, zpívat, máma, táta, cvičit,
hrát si,
- využívání globálnfho čtení vždy při přiřazení k obrázku k určitému tématu
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ROZVÍJENÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ:
- metody alternativní komunikace - mimika, gestika, oční komunikace, kom. prostřed
piktogramy - využívat ve větší míře, též doma
I zavedení stálé komunikační tabule pro základní komunikaci žáka k uspokojení jeho
počítače,

potřeb/

I zavedení komunikační tabule i v domácím prostředV
- zavedení ve třídě v dopoledních hodinách + využívání všech učitelek I komun. tabulky/
- Logopedická péče:
- cvičení mluvidel před zrcadlem: otevírání, zavírání úst, špulení rtů, kontrola jazyka
- nácvik správného dýchání - nádech nosem, výdech ústy
- foukání - sfukování papírků, pírka, hořící svíčky, popř. bublin - bublifuk
- pokus o vyvození zvuků, tónů - záměrně!
- pokus o záměrné vyvození naučených tónů I ham, hm ....... ./
= denně provádí pedagogický asistent !

- orofacionální stimulace
-

cvičení

na ovládání jazyka+ rtů

ROZVÍJENÍ GRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ
- uvolňování HK, grafomotorická cvičení v krupici při současné melodizaci a rytmizaci,
cvičení dlaní a prstů - uchopování
vedení HK při pokusu o "psaní" - hůlkovým písmem
vedení HK při pokusu o psaní - číslic
- pokus o zámerné spojování bodu na ploše
- samostatné kreslení tužkou, štětcem

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:
- modelování - hra s materiály I modelína, hlína, modurit I
- práce s papírem - mačkání
hra s barvou - ruka, prsty, štětec
práce s barvou - míchání, ředění, tvorba odstínů

TĚLESNÁ VÝCHOVA:
-bazální stimulace
- relaxace - bazén+ masážní ježci + masážní kartáče, masážní váleček, masážní podložky
= denně péče pedagogického asistenta
-polohování těla- držení hlavy, cvičení šije, využívání speciálmbo vertikalizač. stojanu a
gymnastického míče, postupně rozvíjet snahu chlapce o přetáční z polohy na břiše do
polohy na záda, pokus o stimulaci pohybů horních i dolních končetin I lezení v kleče I
- stimulace horních i dolních končetin k cílenému pohybu: shazování hraček, kuželek,
zvedání HK, chytání čápa, doteky apod.
dechová cvičení
cvičení na gymnastickém míči
procvičování rychlosti a postřehu při procvičení držení hlavy a šíje
nácvik různých poloh /ležení na různých podložkách/

HUDEBNÍ VÝCHOVA:
- rozlišování zvuků hudebních nástrojů
- hra na jednoduché nástroje za pomocí pedagogického asistenta
- poslech s rytmizací na tělo
- poslech krátkých skladeb různého charakteru
-poslech relaxační hudby

prostředky:
práce dle individuálního vzdělávacího plánu v rozsahu jedné hodiny denně v MŠ
Sloupno
individuální péče speciálních pedagogů - Bc.
individální vzdělávání
p. uč. M '
7- Synergetická reflexní
terapie + Míčkování
osobní asistenti
• • rehabilitace
-polohování
- relaxace v míčkovém bazénu
-masáže
- bazální stimulace
spolupráce s SPC- na základě vyšetření+ doporučení (viz. Zpráva ze dne 31.3 .2005)
spolupráce se Střediskem Alternativní komunikace v Prazeúzká spolupráce s rodiči
učební dokumenty: vzdělávání dle vzdělávacího programu pomocné školy
(č .j. 24 035/97-22)
vzdělávání probíhá formou alternativní komunikace (na základě očm'ho kontaktu)+
pomocí spciálního tlačítka na počítací

4. Metody, formy,

Mgr···J

Bc . ....... ....... .. ··
p.uč. lil
'$
osobní asistent

Na vypracování se podíleli:
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Přiloha č.7

Fotodokumentace

Nástěnka s učebními pomůckami vyráběnými při

výtvarné výchově

Příloha č.7

Fotodokumentace

Ukázka z hodiny matematiky

Využívání metody globálního

čtení při

rozvoji věcného učení - orientace v čase

Příloha č.7

Fotodokumentace

Využívání metody globálního čtení při rozvoji věcného učení- zdravá a nezdravá
výživa

