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ABSTRAKT
Tato diplomová práce si klade za cíl zjistit, jaké jsou možnosti strukturace, úprav a
vybavení interiérů určených pro předškolní výchovu a vzdělávání dětí s poruchou autistického
spektra. V úvodní části se zabývám zhodnocením a porovnáním teoretických východisek
s praktickými zkušenostmi získanými při osobních návštěvách v mateřských školách v Praze
(Česká republika) a Edinburghu (Skotsko). Na základě těchto úvah se snažím stanovit
principy, jež by zajišťovaly vhodné vzdělávací prostředí pro děti s PAS a podat příklady
praktického užití těchto principů. Ve druhé části práce jsou popsány a analyzovány již
existující edukační prostory pro děti s poruchou autistického spektra. V závěru je doplněn
vlastní projekt, v němž se snažím navrhnout ideální rozvržení, úpravy a vybavení edukačních
prostor pro děti s PAS v souladu s uvedenými principy.

ABSTRACT
Aims of this study are possible alterations in interior layout, fittings and furnishings of
buildings designed for pre-school education of children with autistic spectrum disorder. My
first goal is to compare theoretical knowledge and practical experience gained during my
visits to kindergartens in Prague, Czech Republic and Edinburgh, Scotland. From this survey 1
aim to define principles for effective alterations. Objective of the second part is to set
examples of practical use of defined principles. These will be shown both by specific
comments and design proposals for existing educational spaces and by suggesting an ideal
layout, fittings and furnishings in my own sketch-project.
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1.

ÚVOD
Již od počátku mých studií mě zajímala práce s nejmenšími dětmi se speciálními

vzdělávacími potřebami. Často jsem se dostávala do styku s lidmi s poruchou autistického
spektra a práce s nimi mi vždy přišla jako sice velmi náročná, za to však přinášející radost
a pocit profesního uspokojení. Své odborné pedagogické praxe jsem tudíž začala záměrně
směřovat do zařízení, jež se výchovou a vzděláváním dětí s PAS zabývají. Nejvíce jsem se
cítila potřebná a platná při práci s dětmi předškolního věku, začala jsem se tedy výchovou
a vzděláváním dětí s poruchou autistického spektra tohoto věku zabývat hlouběji. Pustila jsem
do odhalování možností a způsobů práce s těmito dětmi a nacházela velké množství informací
a návodů. Nebyl problém nalézt poučení o tom, jak s dětmi individuálně pracovat na základě
strukturovaného učení, jak s nimi komunikovat prostřednictvím různých systémů AAK, jak
ovlivňovat negativní projevy v chování. Dostupné byly i instrukce týkající se tvorby denních
režimů, procesuálních

schémat či komunikačních

knih. Pokud se však v publikacích

týkajících se dětí s PAS zmiňovaly úpravy prostředí, obvykle se jednalo jen o zdůraznění
nutnosti členitosti a přehlednosti prostoru a uvedeny byly spíše obecné principy vytváření
struktury. Často jsem se setkala s poměrně detailním popisem pracovního místa, další zóny
však již popsány nebyly vůbec nebo jen velmi povrchně. Obvykle byl opomíjen vliv
odlišností ve smyslové percepci těchto dětí na vnímání okolního prostředí, zmiňovány a
zohledňovány příliš nebyly ani další vlivy, jež jsou určující pro volbu vhodného prostředí pro
děti s PAS (např. potřeba většího množství osobního prostoru, možnost uchýlit se do
soukromí a odpočívat, vliv barev na psychiku jedince a mnohé další). Výzkumy a diskuse na
tato témata jsem pak nacházela po částech roztroušeny v mnoha článcích a publikacích,
objevila jsem také několik zajímavých zahraničních studií.
Jelikož jsem se v praxi setkávala s tím, že učitelky mateřských škol své třídy pro děti
s poruchou autistického spektra dovybavují a zařizují spíše intuitivně než na základě znalosti
teoretických východisek a při této činnosti občas tápou, rozhodla jsem se získané poznatky
z odborné literatury a zdrojů shrnout do jedné komplexní práce a doplnit je o možné konkrétní
návrhy daných prostředí.
l ato diplomová práce nemá být návodem, ale spíše inspirací jak postupovat při
zařizování a úpravách vzdělávacích prostor pro děti předškolního věku s PAS, aby se v něm
děti cítily bezpečně, spokojeně a dané prostředí pro ně bylo co nejvíce příjemné.

1

2 . C Í L PRÁCE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Hlavním záměrem této práce je provedení analýzy možností úprav a strukturace interiérů
prostor určených pro předškolní výchovu a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra,
její následné vyhodnocení a vlastní návrhy к úpravám prostředí. Po stanovení teoretických
zásad pro design a úpravy daných prostor bude cílem práce popsat a zhodnotit konkrétní
navštívené interiéry předškolních zařízení pro děti s PAS a následně navrhnout ilustrativní
řešení dle vytyčených zásad na konkrétních příkladech používaných interiérů. V závěru půjde
o pokus navrhnout interiér vlastní tak, aby co nejvíce odpovídal požadavkům na vzdělávací
prostory pro děti s PAS. Ve své práci se snažím odpovědět na tyto výzkumné otázky:
•

Jak je v praxi řešena úprava a strukturace interiérů u prostor určených pro předškolní
výchovu a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra?

•

Jaké jsou další možnosti úprav tohoto prostředí?

•

Jak lze uplatnit teoretické poznatky v řešení úpravy daného prostředí?

•

Jaké jsou přednosti a nedostatky úprav konkrétních interiérů určených pro předškolní
vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra?

•

Jakými úpravami by bylo možné dané interiéry lépe uzpůsobit?

•

Jaký konkrétní návrh by mohl být vyhovující pro vzdělávání dětí s PAS v předškolním
věku?

2

3 . PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA U DĚTÍ
PŘEDŠKOLNÍHO

3.1.

VĚKU

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Poruchy autistického spektra (PAS) spadají do kategorie pervazivních vývojových
poruch. Řadí se mezi

ně dětský autismus,

dezintegrační

v dětství,

porucha

a stereotypními

pohyby,

atypický autismus,

hyperaktivní

Aspergerův

porucha

syndrom,

jiné

Rettův

spojená
pervazivní

s

syndrom, jiná

mentální

retardací

vývojové

poruchy

a pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná. 1 Manifestace projevů těchto poruch bývá
velmi různorodá

2

Pro účely této práce se pod pojmem porucha autistického spektra rozumí

převážně dětský autismus, ačkoli ostatní pervazivní poruchy z n ě j též nejsou vyloučeny.
V mateřských školách speciálních či třídách specializovaných pro výchovu a vzdělávání dětí
s poruchou autistického spektra, na něž především je tato práce zaměřena, se totiž vyskytují
děti s převážnou diagnózou dětského autismu, nicméně ostatní typy poruch mohou být též
v menší míře zastoupeny. Obvykle se jedná o děti se středně těžkou až těžkou symptomatikou
a opožděným či nerovnoměrným psychomotorickým v ý v o j e m / Uvědomuji si, že každé dítě
s poruchou autistického spektra je individuální osobností a že porucha autistického spektra se
u každého jedince projevuje ojedinělým způsobem. Různé děti prokazují různý stupeň
závažnosti postižení a vyskytuje se u nich velmi různorodá a variabilní symptomatika

4

Pro

účely této práce tedy pod pojmem dítě s poruchou autistického spektra rozumím takového
jedince, jehož projevy chování splňují diagnostická kritéria DSM-1V-TR pro oblast těchto
poruch.

Mezi

nejdůležitější symptomy

PAS

podle

tohoto

manuálu

patří

přítomnost

abnormálního či narušeného vývoje sociální interakce a komunikace a nápadně omezený
repertoár aktivit a zájmů. 3

' Diagnostickä kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10. [online] l e t . 12. 2. 2009). Dostupné na
<http://www.alenka-os.cz/zajimavosti/amkn.htrnl>
2
T H O R O V Á , K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál 2006. ISBN 8 0 - 7 3 6 7 , 1 Ш 5
3
Č A D I L O V Á , V , Ž A M P A C H O V Á , Z Strukturované učení.Praha:
Portai, m
I S B N j T B »U
4
T I N B E R G E R , N.; TIN B E R G E R E. Autistic Children - New hope for a cure. London. Georg.e Allen
(Publishers)
Ltd, 1983. ISBN 0-04-1570103.
5
American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical
DSM IV. Washington: 2005. ISBN 0-89042-062-9.

3

, ,
Manual of Mental Disorders.

Fourth Edition.
Fourth

Poruchy autistického spektra bývají řazeny mezi pervazivní vývojové poruchy.
Znamená to, že se jedná o poruchy všepronikající, vývoj dítěte je narušen do hloubky
v mnoha ohledech. 6
„V

důsledku

vrozeného

postižení

mozkových

funkcí,

které

dítěti

umožňují

komunikaci, sociální interakci, fantazii a kreativitu, dochází к tomu, že dítě nedokáže
vyhodnocovat informace stejným způsobem jako děti stejné mentální úrovně. Vnímá
•

7

a prožívá odlišným způsobem, a tudíž se jinak i chová."
PAS se projevuje na všech úrovních inteligence, nicméně u většiny lidí s autismem se
navíc vyskytuje mentální retardace. 8 Jejím typickým projevem je nevyrovnaný vývojový
profil. 9

3.2.

SCREENINGOVÉ A DIAGNOSTICKÉ METODY KE ZJIŠŤOVÁNÍ
PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA U DĚTÍ PŘED ŠESTÝM
ROKEM VĚKU

Poruchy autistického spektra v současné době nemohou být popsány pomocí přesné
medicínské terminologie, určujícím faktorem pro stanovení diagnózy PAS je pro nás
behaviorální diagnostika. Pozorujeme projevy chování a jednání jedince a stanovujeme
diagnózu na základě těchto pozorování. Tato metoda má svá omezení: jedním z nich je fakt,
že autistické behaviorální vzory se mohou vyskytovat i u jedinců, které poruchou autistického
spektra netrpí. Dále neexistuje prototyp jedince s poruchou autistického spektra. PAS se sice
projevuje určitými vzory chování a jednání, ale ty se u každého jedince mohou vyskytovat
v jiné míře i podobě, popřípadě se nemusí vyskytovat vůbec. Proto byly vyměřeny poměrně
podrobné diagnostické nástroje, jež rozlišují, zda se skutečně jedná o jedince s PAS či
nikoli. 10
Podstata PAS ovšem ve vnějších behaviorálních projevech neleží, a tudíž není
navenek viditelná. Jedná se o vnitřní příčinu, a tou je především omezená schopnost
přiřazovat věcem správný význam. Tato vnitřní podstata se poté manifestuje u každého

6

ČAD1LOVÁ, V; JÚN, H; T H O R O V Á , K. a kul. Agrese и lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: Portál,
2007. ISBN 978-80-7367-319-2.
.
7
ČADILOVÁ, V; JŮN, H; T H O R O V Á , K. a kol. Agrese и lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: Portal,
2007, s. 12. ISBN 978-80-7367-319-2.
8
VBRMEULHN, P. Autistické myšlení. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1600-3.
* JELÍNKOVÁ, M. Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha: Pedf UK, 2001. ISBN 80-7290-042-0.
10
V E R M E U L E N , P. Autistic Thinking - This is the Title. London: Jessica Kingsley Publisher, 2001. ISBN 185302-995-5.

4

jedince jiným způsobem, její projevy jsou značně různorodé a variabilní."

Klasickým

projevem poruch autistického spektra je nevyrovnaný vývojový profil. Dítě se v některých
dovednostech

nachází na úrovni

dovednosti), v jiných oblastech

intaktních

vrstevníků

(často

se jedná

za nimi však výrazně zaostává

o komunikaci, sociální vztahy a představivost).

(jedná

o
se

motorické
především

12

Poruchy, jež spadají do autistického spektra, představují celoživotní postižení, jehož
první projevy se objevují do tří let věku. Diagnostikován však bývá často až ve věku
pozdějším 13 , nicméně se uvádí, že PAS již byla diagnostikována i u dětí mladších osmnácti
měsíců. 14 Podle výzkumu Eavesové je diagnóza poruchy autistického spektra ve věku dvou
a půl let již proveditelná a pro pozdější vývoj poměrně stabilní. 15
Identifikace a diagnóza poruchy autistického spektra v raném věku je předpokladem
včasné intervence. Rodiče se tak dříve dozvídají informace o této poruše, vyhledávají
odbornou pomoc a mění strategie přístupu ke svému dítěti. Zahájení intervence v co
nejranějším věku dítěte se ukázalo mít pozitivní vliv na další vývoj dítěte (zlepšení
komunikačních

dovedností,

zvýšení

inteligenčního

kvocientu

a omezení

nežádoucího

chování). 16 Projevy PAS tedy není možno léčit, lze je však upravovat pomocí terapií, z nichž
y

17

nejůčinnější se jeví individuálně výchovně vzdělávací postupy.
Screeningové nástroje bývají zaměřené na charakteristické jevy, které jsou důležité
pro rozpoznání raných známek autismu. Jejich cílem je stanovení včasné diagnózy PAS a tím
i možnost zahájení včasné intervence. IX
Mezi vědci panuje konsensus, že se atypické chování a komunikační vzory vyvíjejí
postupně. Během prvního roku života dítěte se obvykle zdá být rodičům i odborníkům vše
v pořádku, nicméně již mezi dvacátým a třicátým měsícem lze stanovit poměrně přesnou

11

V E R M E U L E N , P. Autistic Thinking - This is the Title. London: Jessica Kingsley Publisher, 2001. ISBN 185302-995-5
12
J E L Í N K O V Á , M. Vzdelávania
výchova dětí s autismem. Praha: Pedf UK, 2001, s. 11. I S B N 8 0 - 7 2 9 0 - 0 4 2 ^
13
M Ü H L P A C H R , P. Autismus. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004. ISBN 8 U - / 3 1 3 - u / i - y .
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diagnózu v rámci autistického spektra 19 , přičemž faktor verbální inteligence se jeví jako jedno
z určujících hledisek, které napomáhá rozlišit děti s poruchou autistického spektra od dětí
s jinými poruchami již ve velmi raném věku. 2 0 Důležitou roli pro stanovení poruchy
autistického spektra a její odlišení od poruch s podobnou symptomatikou hraje diferenciální
diagnostika. 21
Gillberg byl mezi prvními, kdo tvrdil, že PAS může být diagnostikována již před
třetím rokem dítěte. Podle jeho výzkumů se tato diagnóza později ze 75% potvrdí. 22 Přesto je
zvykem diagnostiku poruch autistického spektra provádět spíše až u jedinců předškolního
v

23

věku, nejčastěji bývá diagnóza stanovována okolo čtvrtého roku věku."

Jako diagnostický materiál pro stanovení či vyloučení diagnózy PAS se v dětském
věku nejčastěji používá škála ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) a C A R S
(Childhood Autism Rating Scale). Posuzovací škála dětského autismu CARS, jež byla
vyvinuta v rámci programu T E A C C H , je vůbec nejčastěji používaným

diagnostickým

ukazatelem, jenž umožňuje depistáž dětí s poruchou autistického spektra a jejich odlišení od
dětí s jinými vývojovými odchylkami. Stanovuje i míru poruchy: odlišuje děti s lehkým,
středně těžkým a těžkým autistickým postižením. Škála je použitelná pro všechny věkové
kategorie, včetně předškolních dětí. 24 Skládá se z patnácti sekcí, jež měří chování, které je
klasifikováno jako typické pro PAS. Výsledné skóre má rozpětí mezi 15 a 60 body. Třicet
bodů a více indikuje poruchu autistického spektra. 23 Nedílnou součástí programu T E A C C H
jsou i psychoedukační profily (PEP), jež slouží к funkční diagnostice dětí již od jednoho roku
věku 26 , nejvhodnější je však jejich využití pro děti předškolního a mladšího školního věku.
у

o 27

Skóre získané z P E P je dále možno využít к tvorbě individuálních vzdělávacích plánu."
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Dále se využívá škála pro pervazivní vývojové poruchy odvozená z DSM-IV-1R,
obsahuje 12 položek, jež se zaměřují na socializaci, komunikaci a repetetivní chování."*
Byl vytvořen i screeningový nástroj, jenž umožňuje neprofesionálům, tedy především
rodičům, pokusit se identifikovat autistické rysy u dítěte již v batolecím věku. Jedná se
o škálu CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) a je možněji použít již od osmnácti měsíců
věku. Škála obsahuje observační formulář pro zdravotnického pracovníka a několik otázek
pro rodiče. Klíčové jsou tyto položky: ukazování na objekt zájmu, sledování pohledem
a předstíraná hra. 24
Jiným screeningovým materiálem je test PDDST (Pervasive Developmental Disorder
Screening Test). Jedná se o třístupňový dotazník pro rodiče, v České republice však dosud
nebyl publikován. 30
Konečná a jasná diagnóza by podle Thorové 31 měla být stanovena mezi čtvrtým
a pátým rokem dítěte, kdy se projevy poruch autistického spektra jeví nejzřetelněji. Dále
upozorňuje, že čím je chování dítěte nezvladatelnější, tím je větší pravděpodobnost, že
v předškolním věku podstoupí odborné vyšetření, avšak děti pasivní, jež sice jeví zvláštnosti
v chování, ale nelze je označit jako nezvladatelné, často prvním diagnostickým

sítem

propadnou. V předškolním věku se tedy již diagnóza poruchy autistického spektra jeví
poměrně stabilní, někdy bývá zaznamenán posun výrazných projevů PAS do oblasti méně
závažné symptomatiky na konci předškolního období. Tato skutečnost je dávána do
•

•v

32

souvislostí s pozitivním vlivem včasné intervence a předškolní péče.

3.3.

ETIOLOGIE

Přesná příčina poruchy autistického spektra dodnes není známa. Předpokládá se, že jde
o neurologickou poruchu, jež je založena na poškození mozku. 33 MUhlpacher uvádí' 4 , že se
jedná o neurologickou dysfunkci, jež se manifestuje deficity v chování, založenými na
:s
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mozkových abnormalitách, přičemž příčina těchto mozkových abnormalit je mnohočetná
(může se jednat např. o poškození mozku v průběhu prenatálního vývoje apod.). Podle
•

35

výsledků studií prováděných na dvojčatech se usuzuje na výrazný vliv genetického faktoru.

3.4.

EPIDEMIOLOGIE

Co se týče četnosti výskytu poruch autistického spektra v populaci, jednotlivé
epidemiologické studie se od sebe výrazně liší. To je dáno především užitím nejednotných
diagnostických kritérií. Nejčastěji se setkáváme s prevalencí PAS přibližně 0,5% (Scott 2002,
Bertrand 2001, Baier 2000, Chakrabarti 2001) 36 , nejnovější hodnoty se pohybují v rozmezí
0,6 až 1% výskytu poruch autistického spektra v populaci. 37 Dále bývá uváděno, že výskyt
PAS v populaci stále stoupá. 38 Četnější výskyt poruch autistického spektra byl pozorován u
mužů, udává se poměr 4 postižení jedinci mužského pohlaví ku jedné ženě. 39
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4 . PROJEVY PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA U DĚTÍ
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
4.1.

AUTISTICKÁTRIÁDA

Pro diagnostiku poruch autistického spektra jsou stěžejní tři faktory - tzv. autistická
triáda. 40 Tím rozumíme, že se poruchy autistického spektra klinicky projevují ve třech
signifikantních oblastech: jde o postižení v oblasti reciproční komunikace, recipročních
sociálních vztahů a představivosti. 41

4.2.

SOCIÁLNÍ KONTAKT A SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ

Děti s poruchou autistického spektra jsou schopné pozorovat to, co je v jejich okolí
konkrétní, viditelné a reálné. Mezilidské vztahy nepatří mezi viditelné skutečnosti, jsou velmi
abstraktní, náročné na představivost a pro jedince s PAS proto obtížně vnímatelné.
Významy sociálních stimulů jsou neviditelné, implicitní, výrazně závislé na kontextu. 4 ' Děti
s PAS jen obtížně chápou význam, smysl či podněty jednání, které jsou za tímto jednáním
často skryty 44 , přičemž handicap v oblasti sociálních vztahů se obvykle v nej vyšší míře
projeví v období předškolního věku. 4 '
Doslovná interpretace sociálních pravidel může pro děti s PAS vyústit ve dvě formy
jednání: může u nich dojít к přehnané generalizaci, kdy uplatňují určitá společenská pravidla
příliš často a po příliš dlouhou dobu, ačkoli to pro danou situaci není vhodné. Druhým typem
je jednání hyperselektivní, kdy bývá aplikování daných pravidel velmi zřídkavé a úzce
výběrové, děti s PAS je nedokáží použít tehdy, kdy je to žádoucí. 4 ''
Tyto děti se učí sociálnímu chování mechanicky, jednají podle toho, jak po nich
v dané chvíli vyžadujeme, nedokáží však identifikovat, proč v této situaci vyžadujeme daný
typ jednání a v jiné už je nevhodný či dokonce nežádoucí. Často pak volí způsob jednáni
40
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Anxiety in Autism. Autism and Developmental Disorders. 2005, Vol. 35, No. 1.
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43
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45
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46
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v závislosti na drobném detailu, který však pro danou situaci není rozhodující, nejsou schopny
vyhodnotit okolnosti v jejich komplexnosti a jednat v závislosti na celkovém kontextu. 47
Děti s PAS se vyznačují vrozenou neschopností sdílet pozornost, což přispívá
к obtížím vznikajícím při společenském kontaktu. 48 Často se mohou jevit jako samotářské
49

a uzavřené, mohou se vyhýbat očnímu i tělesnému kontaktu.

Jedinci s poruchou autistického spektra podle teorie mysli nejsou schopni odhadovat
stav mysli druhých lidí a uvědomovat si, že se může lišit od jejich vlastního obsahu vědomí.
S tímto deficitem bývá spojována i neschopnost cítit se být zahanben či se vcítit do pocitů
jiných lidí, lidé s PAS obvykle neprojevují žádnou míru empatie. 50 Děti s PAS obvykle
nechápou ironii, škádlení, klamání. 51

4.3.

KOMUNIKACE

Podle kritérií DMS-IV-TR se u dětí s poruchou autistického spektra projevuje
kvalitativní deficit v oblasti komunikace. Může jít o opoždění či úplnou absenci vývoje řeči,
sníženou schopnost iniciovat a udržet konverzaci s ostatními, ačkoli řeč byla vyvinuta, o
52

stereotypní a repetitivní používání jazyka či o užívání idiosynkratického jazyka.

^

Často se

vyskytuje echolálie, a to nejen bezprostřední, ale i opožděná. Typické jsou odchylky
v intonaci, rytmu a hlasové modulaci. 5 '
Symbolický způsob vyjadřování je velmi abstraktní a pro děti předškolního věku
s PAS tedy velmi náročný. Problémy nastávají pro tyto děti i v souvislosti s pomíjivostí
řečeného. Pokud se u nich vyvine řeč, často inklinují spojovat slova s konkrétními, zřetelně
pozorovatelnými významy, místo aby vnímaly jejich souvztažnost к ostatním slovům. Děti
s poruchou autistického spektra mívají největší problémy s těmi informacemi, jež nejsou
explicitně vyjádřené či vyřčené, a přesto jsou hlavními nositeli významu."14 Nedokáží tak

47
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50
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51
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správně porozumět smyslu probíhající komunikace, vnímat její kontext a adaptovat těmto
okolnostem své vlastní jednání a komunikační strategie."
Dítě s poruchou autistického spektra neumí odečítat emoce z tváře druhých lidí, neví si
rady ani s interpretací gest, nedokáže rozlišit rozdíly v zabarvení hlasu. 5 6
Pro nahrazení či podporu nedostatečně rozvinutých komunikačních dovedností slouží
jedincům s poruchou autistického spektra systémy alternativní a augmentativní komunikace
(AAK). 5 7 Využívána by měla být taková forma, v níž je spojení mezi symbolem a jeho
významem názorné - jde především o typ komunikace s vizuální podporou.

s

PECS (The Picture Exchange Communication System) je podsystémem AAK, jenž
byl navržen konkrétně pro zmírnění deficitů v komunikaci pro osoby s PAS. Systémy A A K
založené

na vizualizaci

skutečností

pomocí

obrázků jsou

v současné

době

nejčastěji

používané v komunikaci s dětmi s PAS. V České republice se užívá komunikační systém
VOKS, jenž teoreticky z principů PECS vychází a je rozpracován do více lekcí. 59 Ukázalo se,
že takovýto systém

nejvíce odpovídá specifickým potřebám těchto dětí.

Komunikace

s pomocí upravené znakové řeči se také využívá, nicméně pro většinu osob s PAS je obtížné
se tuto metodu naučit, rozumět jí a účelně ji používat. Důvodem jsou především obtíže
v imitaci, které se projeví obtížemi v učení se napodobování jednotlivých znaků. 6 0 Další
nesnáze mohou být způsobeny motorickými obtížemi, jež mohou poruchy autistického
spektra doprovázet. Použití PECS se osvědčilo především u dětí předškolního věku. Je
prokázáno,

že při

kvalitativnímu

užití

této

metody

i kvantitativnímu

užívání jazyka,

které

se před

u dětí zmíněné

nárůstu

komunikačních

zahájením

výzkumného

věkové

kategorie

dovedností,
projektu

dochází

ke

včetně funkčního

u těchto dětí

vůbec

nevyskytovalo. 6 1
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Podle Thorové 62 se u dětí s opožděnou či nefunkční řečí mezi pátým a šestým rokem
řečové dovednosti zlepšují: řeč, pokud se vyvinula, se stává komunikativnější a spontánnější,
ustupuje echolálie. V mateřské škole mají děti, jež nenabudou schopnosti dorozumívat se
mluvenou

řečí,

ze

zákona

právo

vzdělávat

se

prostřednictvím

náhradních

způsobů

dorozumívání. 63

4.4.

SPECIFIKA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ A JEJICH VZTAH
К PROSTŘEDÍ DÍTĚTE S P A S

Abnormality ve smyslovém vnímání nejsou základem a nezbytnou podmínkou pro
stanovení diagnózy poruch autistického spektra. Přesto se vyskytují u dětí s PAS poměrně
často (uvádí se, že jsou přítomny až u 90% jedinců s poruchou autistického spektra) 64 a nelze
je opomíjet. Tyto abnormality byly popsány v oblasti všech hlavních pěti smyslů, 65 přičemž
studie prokazují, že jedinci s PAS mají tendence k odlišnostem ve smyslovém vnímání ne
pouze v jedné, ale obvykle ve dvou až třech senzorických oblastech. 66 Uvědomění si výskytu
a charakteru těchto odlišností je důležité pro plánování a realizaci vhodného vzdělávacího
prostředí pro tyto děti.
Nejčastějšími jevy v oblasti percepčních poruch u dětí s PAS bývají hypersenzitivita či
hyposenzititvita k smyslovým podnětům, popřípadě výrazný zájem až fascinace určitými
senzorickými vjemy (ulpívavé, nadměrně autostimulační, neodklonitelné a z vnějšího pohledu
pozorovatele neúčelné zapojování některých smyslů). Dítě s PAS bývá schopno vnímat okolí
svými smysly, nedokáže však vnímané podněty funkčně využít, problematické je u něj
i udržení pozornosti na vnímané podněty a jejich organizace. 67 Pro dítě s PAS je obzvláště
obtížné vnímat a integrovat komplexní a mnohočetné stimuly. 6 * Výčet těchto abnormalit lze
nalézt v DSM-1V-TR mezi variabilními rysy PAS. 6 9

и

1 H 0 R 0 V

Á , K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-091-7.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský
zákon) lonline] [cit. 15. 2. 2009]. Dostupné na <http://www.msrnt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon>
l-.HEK.AM, S.; NIETO, C.; LIBBY, S.; WING L.; G O U L D , J. Describing the Sensory Abnormalities of
Children and Adults with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2007, vol. 37.
HARRISSON, J.; HARE, D. J. Brief Report: Assesment of Sensory Abnormalities in People with Autistic
Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2004, Vol. 34, No. 6.
LEEKAM, S.; NIETO, С.; LIBBY, S.; WING L.; G O U L D , J. Describing the Sensory Abnormalities of
Children and Adults with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2007, vol. 37.
a výchova dětí s autismem. Praha: Pedf UK, 2001. ISBN 80-7290-042-0.
68 J HLINKOVÁ, M. Vzdělávání
D A W S O N , G. Autism. Nature, Diagnosis and Treatment. New York: The Guilford Press, 1989. ISBN 089862-724-9
69 r p
I HOROVA, К. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-091-7.
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Následkem hypersenzitivní reakce může být úzkostná až panická reakce dítěte,
únikové chování, záchvaty vzteku, křik či jiné projevy nelibosti. Pro děti mladšího věku
s PAS je hypersenzitivita typickým a častým jevem, s věkem se však může upravit či úplně
vymizet. Méně častá je hyposenzitivní reakce na určité stimuly. 711

4.4.1.

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

U dětí s PAS se zrakové vnímání může od intaktní populace lišit odlišným způsobem
pozorování (např. nepřímé pozorování předmětů či lidí koutkem oka, velmi blízké přiblížení
pozorovaného předmětu к očím apod.), potížemi s fixací, krátká schopnost zrakové kontroly,
ačkoli nebyla diagnostikována žádná přidružená zraková vada. Dalším problémem bývá
ulpívavost pozornosti na zrakové podněty, jež se projevuje strnulým pohledem ve směru
zrakového stimulu. Děti s PAS též mají tendence zaměřovat se na detail

pozorované

skutečnosti a nevnímají ji tak v globálním celku, což je stěžejní dovednost pro pochopení
významu. 7 1
Dítě s PAS často reaguje přecitlivěle na výběrové zrakové podněty. Nejčastějšími
zrakovými stimuly, jež způsobují tyto obtíže, patří záblesky světla, prudké sluneční světlo,
fluorescentní světlo, záření monitoru počítače či obrazovky televize. Hypersenzitivitu mohou
způsobovat i některé barvy. 72
Hyposenzitivita se projevuje sníženou tendencí vyhledávat a uvědomovat si zrakové
podněty. U těchto dětí je problémem upoutat jejich pozornost na předměty, jež se nevyskytují
v centru jejich zrakového pole. Dítě má poté obtíže vyhledávat podněty na rozsáhlejších
plochách a orientovat se ve větších prostorách. 7 3 Zde může napomoci vhodná strukturace
prostředí na dílčí nepříliš rozsáhlé oblasti.
Některé zrakové stimuly mohou u jedinců s poruchou autistického spektra podněcovat
autostimulační činnost - jedná se především o předměty, jež jsou výrazné svým světelným
efektem (blikající předměty, kontrolky, odlesky). 7 4 Vyloučením těchto stimulů z prostředí
dítěte napomáhá к udržení jeho pozornosti žádoucím směrem.
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4.4.2.

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

Zvláštnosti ve sluchovém vnímání bývají popisovány jako nejčastější a nejvýraznější
odchylky v oblasti senzorické percepce. 7 5 „Reakce na sluchové podněty bývá u dětí s PAS
velmi nekonzistentní." 7 6 Dítě někdy nereaguje na velmi silné akustické stimuly, zatímco
v jiné situaci zareaguje i na velmi slabý zvuk. Některé děti nereagují na zvukové podněty,
pokud je jejich pozornost zaměstnána něčím jiným, jiné však zaregistrují téměř každý, i zcela
nepodstatný zvuk. 77
v

o 78

Řada lidí s poruchou autistického spektra je hypersenzitivní na vnímání zvuků.

*

Deti

s PAS mohou reagovat nepřiměřeně (např. ve formě strachu, někdy až bolesti) na akustické
podněty, jež intaktní populaci žádné obtíže obvykle nezpůsobují (např. projíždějící motorka,
rádio, startující auto). Velmi nepříjemně mohou na jedince s PAS působit hlučné podněty
(zvuk vrtačky, vysavač, zvuk letadla, ...), někdy mohou vyvolat u těchto dětí až panické
stavy. Krátké ostré zvuky (kýchnutí, vrznutí dveří, domovní zvonek) mohou též působit
stresově až bolestivě, nepříjemné mohou být i vysoké tóny. 74 Pro snížení úzkosti a navození
pocitu pohodlí těchto dětí je proto doporučováno co nejvíce omezit rušivé a hlučné zvukové
stimuly.
V některých případech dítě nemusí na velmi silné zvuky (tlesknutí, rozbití skla,
zavolání) zareagovat vůbec, nezaregistruje je, ačkoli v jiných situacích si všimne i velmi
slabého zvukového stimulu (zašeptání, šustění papírku od bonbonu).

80

Dítě s PAS se může ulpívavě zabývat některými druhy zvuků, může jimi být až
fascinováno. Může se jednat o znělky reklam, jednoduché melodie, písně, různé zvonky,
bzučáky, zvukové hračky apod. Tato fascinace může být někdy doprovázena i tendencí
к napodobování těchto zvuků. x l

° O ' R I O R D A N , M.; P A S S E T T I , F. Discrimination in Autism Within Different Sen/.ory Modalities. Journal
Autism and Developmental
Disorders. 2006, Vol. 36.
76
T H O R O V Á , К. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006, s. 132. ISBN 80-7367-091-7.
7
T H O R O V Á , K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-091-7.
/s
ČAD1LOVÁ, V; JÛN, H; T H O R O V Á , K. a kol. Agrese и lidí s mentální retardací a s autismem. Praha:
Portál, 2007, s. 69. ISBN 978-80-7367-319-2.
74
T H O R O V Á , K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-091-7.
T H O R O V Á , K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-091-7.
81
T H O R O V Á , K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-091-7.
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4.4.3.

H M A T A VNÍMÁNÍ BOLESTI

Rozšířeným jevem u dětí s PAS je hypersenzitivita v oblasti taktilního vnímání, dítě
může být zvýšeně citlivé na dotek, různé druhy materiálů, na oblečení 8 2 , může se vyskytovat
83

i hypersenzitivita na bolest. Typičtější pro vnímání bolesti je však snížená citlivost.

U dětí s PAS se může vyskytovat i autostimulační činnost zaměřená na dotekové
podněty. Může se jednat o záměrné vyhledávání určitých povrchů (výrazně hladké povrchy,
bavlna, plyš), nutkavé dotýkání se předmětů různými částmi těla, případně o vyhledávání
podnětů, jež se projevují zvýšeným pocitem tlaku na povrch těla. 84 Jindy se dítě může
některým materiálům extrémně vyhýbat, v takových případech může být pro dítě nepříjemný
i dotek druhého člověka a staví se tak defenzivně vůči jakémukoli tělesnému kontaktu včetně
pohlazení a objetí. 8 5 V některých případech bývá hmatová citlivost naopak snížena a dítě se
86

poté potýká s problémy se zkoumáním předmětů za pomoci hmatu.'
Čich a chuť
Děti s PAS mohou být přecitlivělé na určité pachy, jako nepříjemné mohou pociťovat
i jemné vůně, které ostatní lidé hodnotí obvykle pozitivně (např. parfémy, osvěžovače
vzduchu, aviváže apod.), v krajních případech mohou některé pachy u dítěte vyvolávat
i pocity na zvracení. V jiné situaci dítě i na silné čichové podněty vůbec nereaguje, nevnímá
je. Někdy se může u jedince s PAS vyskytnout fascinace čichovými vjemy, jež se může
o 87

projevovat až kompulzivním očicháváním předmětů.

Hypersenzitiva na některé chuťové podněty se může projevit zvýšenou vybíravostí
v jídle a odmítáním mnoha druhů potravin. V opačném případě může mít dítě sníženou
citlivost к chuťovým stimulům, zde problém spočívá v častém a nekontrolovaném požívám
nestravitelných předmětů. 8 8

4.4.4.

ROZUMOVÉ SCHOPNOSTI

U dětí s poruchou autistického spektra je možné pozorovat některé
v oblasti kognitivního vnímání. Jedná se především o problémy s chápáním
82

nedostatky
významu

T H O R O V Á , K. Poruchy autistického spektru. Praha: Portál, 2ÜÜ6. ISBN 80-7367-091-7.
HARR1SSON, J.; HARE, D. J. Brief Report: Assesment of Sensory Abnormalities in People with Autistic
Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2004, Vol. 34, No. 6.
T H O R O V Á , К. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-091-7.
85
0 ' R I O R D A N , M.; PASSETT1, F. Discrimination in Autism Within Different Senzory Modalities. Journal of
Autism and Developmental Disorders. 2006, Vol. 36.
86
T H O R O V Á , К. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-091-7.
K
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a přiřazování významů jednotlivým vnímaným podnětům. 89 Jedinci s PAS mívají obtíže
s interpretací světa jakožto jednoho integrovaného celku, vnímají detaily jakožto izolované
jednotky. 90

Tyto

děti

často

interpretují

věci

příliš

doslovně

a

mechanicky,

jsou

hyperrealistické. 91 Jejich svět se skládá z inkoherentních detailů, jedinci s PAS mají slabou
schopnost centrální koherence (tzn. schopnost vytvořit koherentní celek z jednotlivých
pozorovaných částí a detailů). 92 Jednomu vjemu je přiřazen vždy jen jeden význam. Děti
předškolního věku navíc postrádají dostatek zkušenosti, rozdíl od jejich intaktních vrstevníků
však spočívá v tom, že děti s PAS novou zkušenost nedokáží integrovat do komplexu již
získaných zkušeností, děti intaktní se ze situace poučí a v další podobné situaci dokáží
adaptovat své chování a jednání v souladu se získanými zkušenostmi
Lidé

s poruchou

autistického

spektra

mívají výrazné

93

obtíže

s vnímáním

těch

skutečností, jejichž smysl se v průběhu času mění. Proto je pro ně jednodušší zacházet
s předměty, jejichž význam zůstává stálý a jednoznačný, nevyžadující změnu interpretace, než
jednání s lidskými bytostmi. Vyhodnocování smyslu lidského chování je totiž velmi závislé
na konkrétní situaci, pro jeho pochopení je třeba vnímat situační kontext. ' 4
Pro jedince s PAS mají všechny detaily a dílčí aspekty jevu stejnou hodnotu a jsou
považovány za stejně důležité. Tato skutečnost se odráží v jisté strnulosti jejich vzorců
chování. Neschopnost jednat flexibilně může mít mnoho podob: jedná se o rigidní uvažování
a chování, vysokou rezistenci vůči změně, stereotypní chování, ulpívavost na rituálech. Tyto
variabilní výrazové prostředky

vychází z jednotného problému:

z nedostatků flexibilní

generalizace - ať už se jedná o její nedostatek či nadbytek. 95
Základní problém jedinců s PAS se nachází v jejich nedostatku rychlého, paralelního
a integrovaného zpracování informací. 96 Děti předškolního věku vykazují v myšlení malou
kohezi, ať už mají diagnostikovánu poruchu autistického spektra či nikoli, a je to dáno
vývojovým hlediskem. Rozdíl se však projeví časem s dozráváním dítěte, neautistické děti se
89
9u

'

-

JELÍNKOVÁ, M. Vzdelávania výchova dětí s autismem. Praha: Pedf UK, 2001. ISBN 80-7290-042-0.
VERMEULEN, P. Autistic Thinking - This is the Title. London: Jessica Kingsley Publisher, 2001. ISBN
85302-995-5.
JELÍNKOVÁ, M. Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha: Pedf UK, 2001. ISBN 80-7290-042-0.
" VERMEULEN, P. Autistic Thinking
This is the Title. London: Jessica Kingsley Publisher, 2001. ISBN
85302-995-5.
VERMEULEN, P. Autistic Thinking - This is the Title. London: Jessica Kingsley Publisher, 2001. ISBN
85302-995-5.
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myšlení. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1600-3.
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1-

1111-

rodí se schopností postupně dospět ke zkušenosti koherence, kdežto u jedinců s PAS zůstává
tato dovednost po celý život nedostatečně vyvinutá. 9 7 Děti s PAS se i v dalších etapách života
v

• 98

budou vyznačovat absencí intuitivního chápání souvislostí mezi jednotlivými skutečnostmi. '
Vzhledem

к alternativnímu

způsobu

myšlení

(než je

myšlení

koherentní)

lidí

s poruchou autistického spektra mohou tito jedinci v určitých činnostech vynikat. Někdy tak
dosahují lepších výsledků než intaktní populace: jedná se především o úkoly, jež vyžadují
přesnou orientaci na detaily zejména vizuálního rázu, při jejichž plnění je třeba přísně
dodržovat stanovená pravidla a dále o rutinní styly práce (např. kopírování, třídění). 99
4.4.5.

PAMĚŤ A VĚDOMÍ SAMA SEBE

Jedinci s PAS mívají často výjimečnou paměť pro objektivní fakta, jedná se však
o paměť mechanickou. Tyto děti registrují události jako sekvence navzájem nezávislých
momentů a v této podobě si je také uchovávají. Nedokáží je integrovat do větších komplexů
a následně adekvátně využít v závislosti na dané situaci podle předchozích zkušeností. Tímto
si nejsou schopny uvědomovat ani sebe jakožto jednotné a kontinuální bytosti. Zaznamenávají
jednotlivá fakta, jména, data, místa, ale to vše bez jakékoliv spojitosti se sebou samým. 1 0 0
Bezprostředním problémem s obsáhlými znalostmi faktů je nízká schopnost si je
zpětně vybavit, neboť tato fakta nejsou u jedinců s PAS utříděna do souvislostí. 101 Tyto děti
mívají výrazné

obtíže

s vybavováním

si

znalostí,

s rozpoznáváním

analogií,

a

tedy

s flexibilním zacházením s m y š l e n k a m i a uloženými informacemi. 1 0 2 Rozvoji paměti lze
napomáhat vizualizací, snažíme se, aby si dítě zapamatovávalo informace smysluplně, učíme
je kategorizovat. 1 0 3
4.4.6.

MOTORIKA

U dětí s poruchou autistického spektra se vyskytují i některé odchylky v motorických
projevech. Jedná se především o odlišnosti v postoji a držení těla. Podle

nedávného

výzkumu 1 0 4 bylo zjištěno, že se děti s autismem pohybují způsobem, který se v jistých
97

VERMEULEN, P. Autistické myšlení. Praha: Grada, 2006. ISBN
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elementech liší od pohybových zvyklostí/charakteristik intaktních dětí. Výraznější odlišnosti
byly pozorovány v délce kroku - u děti s PAS byla zjištěna kratší délka kroků. Celková
lokomoce dětí s poruchou autistického spektra byla popsána jako méně pravidelná - objevily
se odchylky od pravidelného rytmického a automatického pohybového vzoru. Pozorovány
byly i drobné odchylky v držení hlavy, ramen a trupu při lokomoci. 1 0 5 Někteří autoři uvádějí u
těchto dětí i vyšší výskyt dystonií různého stupně, bradykinesie, hyperkinesie a abnormality
ve svalovém tonu (rigidita a hypotonie). 1 0 6
4.4.7.

ODLIŠNOSTI V CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ U DĚTÍ S P A S

„Lidé myslící v podrobnostech, jako lidé s autismem, neumí správně přizpůsobovat
své chování měnícím se kontextům. Vykonávají své činnosti a rutinní chování tak, jako by
dané události existovaly samy o sobě, odtržené od významu a bez spojitosti s kontextem." 1 0 7
Nejčastějším typem abnormálního chování u dětí s PAS je stereotypní chování a ulpívavost na
rituálech. Děti s poruchou autistického spektra se často zajímají o předměty, které se točí.
Může jít o fascinaci koly aut, gramofonovými deskami nebo třeba sledování automatické
pračky. 1 0 8 Takové i jiné stereotypní chování vyskytující se v podobě rituálů či automatizmů
navozuje pro jedince s PAS pocit bezpečí a stálosti, je neměnné, a tudíž předvídatelné
a pohodlné. 1 0 9 Jejich jednání se projevuje nízkým stupněm užití strategie a plánování 1 1 0 ,
mívají problémy s pre-selekcí mezi možnými alternativami" 1 a často vykonávají určitou
činnost, aniž by znali její smysl. 112 Tyto aktivity bývají chápány jako sebestimulující,
odvádějí pozornost dítěte od jiných činností či tuto činnosti narušují. 1 1 3
Lidé s poruchou autistického spektra (stejně jako jiní jedinci s odlišným

typem

postižení či handicapu) se mají tendence vyhýbat okolnostem, jež pro ně představují
nadměrnou zátěž a vyvíjejí si styly kompenzačního chování a j e d n á n í . " 4
momenty

mohou

být

především

situace,

105

jež

se

vyznačují

Zátěžovými

nepřehledností
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a nejednoznačností." 5 Snížení napětí u dětí s PAS můžeme dosáhnout nejen výchovněvzdělávacími postupy, ale i úpravami prostředí, v němž se tyto děti zapojují do edukačního
procesu.
U dětí s PAS se může vyskytovat i problémové chování (např. autoagrese, fyzická či
verbální agrese vůči jiným lidem, krádeže, ničení věcí a zařízení, odmítání požadavků
a respektování skupin)." 6
Jedinci s PAS také vykazují vyšší míru úzkostlivosti, než je běžné u intaktní populace,
a inklinují к poruchám nálad." 7
Mezi jedny z nejmarkantnějších projevů poruch autistického spektra v předškolním
věku patří obliba rituálů, omezené zvláštní zájmy a problematické chování (záchvaty vzteku,
křiku, sebezraňování apod.).
4.4.8.

H R A A HERNÍ PROSTOR

Typickým projevem dětí předškolního věku je herní aktivita. Hra představuje ve
vývoji jedince důležitou roli, neboť dítěti umožňuje učit se novým dovednostem.

Hra u děti

s PAS je ovšem od hry intaktních vrstevníků nejen vývojově opožděná, ale i kvalitativně
odlišná. Dítě si hraje méně kreativním způsobem a méně často, než je obvyklé." ' Nápadnými
120

prvky jsou: stavění věcí do řad, do opakujících se vzorů, třídění podle určitého hlediska.
Dítě ulpívá na stereotypních herních vzorech. 1 2 1 Ke společné h ř e j e možné tyto děti motivovat
obvykle jen tehdy, jde-li o hru, v níž dominuje výrazná motorická aktivita či se jedná o hru
výrazně hlučnou. 1 2 2
Dítě s PAS nedospěje do stadia tzv. „nepravé" reality, neobjeví se u něj tudíž
symbolická

hra. 123

Některé

děti

zůstanou

na úrovni

manipulační

hry, která

zůstává

jednoduchá a omezená, jiné zvládnou jednoduchou kombinační hru, funkční hra už pro děti
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s PAS bývá velmi náročná, a tudíž už většinou nedostupná, neboť je založena na principu
nápodoby. 124
Aby

hra mohla

zdárně probíhat, je obecně

nezbytné

zajistit dětem bezpečné

a podporující prostředí. 125 U dětí s poruchou autistického spektra je však potřeba prostředí pro
hru ještě speciálně upravit a neustále sledovat, z d a j e pro dítě hra atraktivní. Velmi důležitá je
úprava herního prostoru, tzn. jasné vymezení a ohraničení místa, v němž hra probíhá. Vhodný
prostor pro hru dětí s PAS může představovat např. stůl, neboť má přirozené a jasně
stanovené hranice. Pro hru dvou a více dětí je vhodné herní prostor rozčlenit tak, aby mělo
každé dítě své jasně vyhrazené místo (např. rozdělení stolu pomocí barevné lepicí pásky). Ve
vizuálně zdůrazněném prostoru se dítě lépe orientuje, tudíž se může projevovat aktivněji
a samostatněji, je tak méně závislé na dospělé osobě. 126 Hra by se měla realizovat v klidném
prostředí, bez přítomnosti rušivých smyslových podnětů. Dítě by se v takovém prostředí mělo
cítit bezpečně, aby se mohlo hře věnovat samostatně, zároveň však musí být umožněn taktní
dohled dospělého, který by pro dítě neměl být omezující, ale měl by umožňovat dopomoc při
potřebě dítěte. 127
Pravidla kolektivních her je často třeba zjednodušit a ozřejmit pomocí vizualizace.
Děti s PAS obvykle nepřesáhnou stadium paralelní hry, nedokáží spolupracovat s ostatními
účastníky hry. 128
Vývoj grafomotoriky a kresby u dětí s PAS je velmi různorodý. Dítě kupříkladu
o kresebné aktivity neprojevuje žádný zájem, vývoj kresby může být nerovnoměrný, jindy
dítě volí pro kresbu pouze specifické stereotypní náměty. Vývoj kresby může být celkově
opožděný, není to však pravidlem. 124
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5 . MOŽNOSTI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ U DĚTÍ
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU S P A S
Podle Vocilky nejúčinnějším způsobem, jak pomoci dětem s poruchou autistického
spektra, je umožnit jim přímý přístup ke vzdělávání, které by vždy mělo respektovat
individuální potřeby

5.1.

každého

jednotlivce s PAS.

130

ČESKÁ REPUBLIKA

V Listině základních lidských práv a svobod se praví, že každý má právo na vzdělání
a jedincům se zdravotním postižením má být při vzdělávání v případě potřeby poskytnuta
zvláštní ochrana. 131
Podle zákona ě. 561/2004 Sb. je v České republice předškolní vzdělávání legitimní
součástí školské soustavy. Jeho cílem podle paragrafu 33 je zdravý tělesný, citový
a rozumový vývoj dítěte, důraz je dále kladen na rozvoj základních pravidel chování,
základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
Předškolní vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra by mělo mít přímou
návaznost na služby rané péče, kterou zajišťují různé státní i nestátní organizace (mezi ně
patří Střediska pro ranou péči) a jež mají obvykle formu terénní služby. 132 Tyto organizace
většinou napomáhají i s výběrem vhodného předškolního vzdělávání. Včasná intervence
•

^ 133

v rodině může pokračovat i souběžně s docházkou do předškolního zařízeni.
V současné době je možné dítě s poruchou autistického spektra zařadit do mateřské
-i

školy speciální či zvolit formu skupinové či individuální integrace.

134

Ke skupinové integraci lze přistoupit v případě, že dítě má možnost navštěvovat
mateřskou školu, v rámci níž jsou zřízeny speciální třídy. Může jít o speciální třídu, jež je
přímo určena pro děti s PAS či o jiný typ speciální třídy (nejčastěji bývá zřizována třída pro
děti s poruchami řeči), do níž pak bývá doporučeno zařazovat pouze děti s mírnější

130
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symptomatikou

PAS,

s nepřítomností

závažného

problémového

chování

a

s pouze

nevýrazným opožděním mentálních schopností. 1 Ъ
Předškolní vzdělávání dítěte s poruchou autistického spektra lze zajistit i formou
individuální integrace do běžné třídy běžné mateřské školy. Takové dítě by však nemělo mít
výrazný mentální handicap a závažné problémy v chování, zároveň by mělo být zajištěno
naplňování speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.
Snaha

začlenit

děti

s poruchou

136

autistického

spektra

do

běžného

kolektivu

a přizpůsobovat je klasickému režimu výchovně-vzdělávacího procesu, jeho požadavkům
a zvyklostem může však u těchto dětí vyvolávat pocity úzkosti a nezřídka i problémové
chování (extrémní pasivita, afektivní chování - křik, agrese, kousání, škrábání apod.). Je to
způsobeno tím, že nastolená situace je pro ně příliš složitá, nepřehledná a ony se v ní nedokáží
zorientovat

a adaptovat. 137

Vhodnějším

řešením

tedy často bývá zařazení dítěte

do

specializovaných tříd pro děti s PAS, kterých je ovšem v současné době nedostatek a mnoho
dětí se ocitá na čekacích listinách, popřípadě se taková specializovaná třída nenachází
v dosahu jejich místa bydliště. 138
Do těchto specializovaných tříd jsou přijímány děti s diagnózou v rámci celého spektra
autistických

poruch,

většinou

se jedná

o

středně

těžkou

až
•

těžkou
•

symptomatiku

• 139

a v neposlední řadě i o opožděný či nerovnoměrný psychomotorický vývoj.
Dítě zařazené do třídy specializované pro jedince s PAS si obvykle, pokud prošlo
úspěšnou ranou péčí, poměrně rychle tvoří základy pracovního chování a učí se respektovat
autoritu učitele. Dále se učí přijímat úkoly a vyrovnávat se s kladenými požadavky. Důležitá
je zde i reflexe ostatních vrstevníků a zapojení do společné činnosti s nimi. Nezbytným
předpokladem pro úspěšné fungování dítěte v mateřské škole je nastolení funkční komunikace
a funkčního motivačního systému. 140
Třída pro děti s poruchou autistického spektra je zřizována s minimálním počtem čtyř
dětí a s maximálním počtem šesti dětí, přičemž by v dané třídě měli působit dva až tři
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pedagogičtí pracovníci (podle počtu dětí a podle míry jejich speciálních vzdělávacích
potřeb). 141
V českých mateřských školách se vyučuje na základě Rámcového vzdělávacího
programu. Ten pro školy představuje závazný plán. jehož zásady je třeba respektovat,
poskytuje však dostatek volného prostoru pro obsahovou i formální náplň. Každá škola si
vypracovává vlastní Školní vzdělávací program, jenž je pro učitelky mateřských škol
vodítkem pro tvorbu Třídních vzdělávacích programů, jež už obsahují konkrétní obsah
a formy výchovy a vzdělávání v daném školním roce. 142

5.2.

SKOTSKO

Ve Skotsku je právo každého dítěte na vzdělávání zajištěno v listině o školních
standardech, dohled nad dodržením a odpovědnost za vzdělávání každého dítěte nesou místní
úřady (local authorities). Předškolní vzdělávání má přímou návaznost na podporu institucí, jež
zajišťují dětem formu rané péče (child care).
Předškolní vzdělávání může být realizováno v mateřských školách (nursery schools) či
ve třídách pro předškolní děti zřizovaných při základních školách. 143 V Edinburghu jsou dále
к dispozici centra pro dítě a rodinu, soukromé mateřské školy a jiné poplatkům podléhající
instituce zajišťující péči o předškolní děti (např. playgroups, nursery classes in independent
school). Každá státní mateřská škola je uzpůsobena a připravena pro integraci dítěte se
speciálními vzdělávacími potřebami, existují zde i mateřské školy zaměřené na výchovu
a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dále třídy mateřských škol
zřizované při speciálních základních školách. 144
Základním předpokladem pro vzdělávání dětí s postižením je umožnění těmto dětem
snadného přístupu ke vzdělávání, ať už se jedná o úpravu vzdělávacích plánů a osnov,
o zajištění účelné komunikace s dítětem či o fyzickou úpravu prostředí takovým způsobem,
aby vyhovovala speciálním potřebám dítěte, 145 přičemž za dítě se speciálními vzdělávacími
potřebami (additional support needs) se považuje takový jedinec, který se bez zabezpečení
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zvýšené podpory (additional support) nemůže úspěšně podílet na vzdělávacím procesu.
Povinností místních úřadů je dále zajistit vytvoření plánu individuální podpory pro daného
jedince. Vrchní dohled nad zajišťováním speciálních vzdělávacích potřeb v zemi vykonává
Tribunál

pro

speciální

vzdělávací

potřeby

(Additional

Support

Needs

Tribunal

for

Scotland). 146
Pro předškolní vzdělávání ve Skotsku existuje národní kurikulum (A curriculum for
Excellence), jež má doporučující charakter, každá mateřská škola či předškolní zařízení se jim
řídí; nicméně se jedná o jistý rámec, jehož konkrétní obsahové naplnění je již na instituci
samotné. 147

' Education (Additional Support for Learning) (Scotland) Act 2004 (asp 4). [online] [cit. 25. 9. 2008].
Dostupné na <http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2004/asp_20040004_en__l>
Л World of opportunity - A Guide to Education and Training in Scotland, [online] [cit. 6. 9. 2008]. Dostupné
na <http://www.scotland.gov.uk/Publications/2003/03/16743/19915>
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6 . STRATEGIE A METODY VÝUKY DĚTÍ S PORUCHOU
AUTISTICKÉHO SPEKTRA V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU
Stěžejní a nejúčinnější pomoc dětem s poruchou autistického spektra představuje
jejich včasný rozvoj a vhodně zvolený způsob jejich edukace. 148 Velmi účinným a světově
nej rozšířenějším prostředkem pro edukaci dětí s PAS se ukázal být hodnotící a výchovně
vzdělávací systém TEACCH 1 4 9 , mezi jehož hlavní zásady patří individualizace, vizualizace
a strukturalizace. 150 Z hlediska stanovení cílů výchovně-vzdělávacího procesu je užitečné
vytvářet pro každé dítě s poruchou autistického spektra individuálně vzdělávací plán (1VP,
Coordinated Support Pian). 151
Základními metodickými pilíři přístupu к lidem s poruchou autistického spektra jsou
systémy vizualizace a strukturalizace. 152 Mnoho jedinců s poruchou autistického spektra
vykazuje velmi dobré výsledky v oblasti vizuálního vnímání, proto se ve většině případů
u dětí s PAS využívá vizuální podpora, jež by měla vyhovovat vývojové a mentální úrovni
dítěte. 153 Vhodně zvolená vizuální podpora napomáhá kompenzovat handicap pozornostních
a paměťových funkcí, napomáhá rovněž к rozvíjení komunikačních dovedností. 154
Důležitým aspektem vzdělávacího procesu dětí s poruchou autistického spektra by
měla být pro dítě jeho předvídatelnost, což znamená umožnění znalosti odpovědí na otázky:
kdy, kde a jak dlouho. 15:1 Jedná se tedy o nastolení zejména časové a prostorové
předvídatelnosti.
„Prostorová předvídatelnost umožňuje, aby si lidé s autismem spojili určité prostory
s určitou činností. Jde o to, aby jednotlivá místa a v nich uspořádaný nábytek a jednotlivé
předměty vizualizovaly, co se kde dělá, aniž by bylo třeba to nějak složitě vyvozovat. Tak
vytváříme místo určené jen к práci (a tady i očekáváme pracovní chování), místo к využívání
volného času (kde klient může očekávat klid a odpočinek), místo к jídlu apod. Předvídatelnost

148

Č A D I L O V Á , V; JŮN, H; T H O R O V Á , K. a kol. Agrese и lidí s mentální
retardací a s autismem. Praha:
Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-319-2.
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150
J E L Í N K O V Á , M. Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha: Pedf UK, 2 0 0 1 . ISBN 80-7290-042-U.
151
J E L Í N K O V Á , M. Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha: Pedf UK, 2001. ISBN 80-7290-042-0.
152
P Á T Á , P. K. Mé dítě má autismus. Praha: Portál, 1994. ISBN 987-80-247-2185-9.
153
Č A D I L O V Á , V; JŮN, H; T H O R O V Á , K. a kol. Agrese и lidí s mentální retardací a s autismem. Praha:
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Č A D I L O V Á . V.; Ž A M P A C H O V Á . Z.: Strukturované
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v prostorovém uspořádání snižuje výskyt problémového chování a současně vede к daleko
rychlejšímu osamostatnění při pohybu po zařízení." 156
Pro orientaci dítěte v tom, jaká činnost kdy bude následovat, se v praxi osvědčilo
používání denního režimu, jenž představuje vizualizovaný sled činností (jeho podoba je
závislá na individuálních schopnostech dítěte: některé děti potřebují znázornění činností podle
konkrétních předmětů, jiné podle fotografií, piktogramů apod.) To dítěti usnadňuje časovou
orientaci, dává mu pocit jistoty a předvídatelnosti. Ke zvýšení samostatnosti dětí je dobré
užívat tranzitní karty, které jedince s PAS nasměrují. Informují ho o tom, jakou činnost a kam
má jít vykonávat. Další konkretizaci a zviditelnění časových úseků lze pro tyto děti zajistit
pomocí použití např. kuchyňské minutky nebo přesýpacích hodin. Bez této vizualizace času
a strukturace činností děti s poruchou autistického spektra často upadají do stereotypního
a rutinního chování, v němž hledají pocit náhradní jistoty. Každé dítě by mělo mít svůj vlastní
denní režim, jenž by měl být plně přizpůsoben jeho individuálním možnostem.^ 7
Při práci

s dětmi s PAS je třeba dbát na pravidelné a časté střídání řízené činnosti

a odpočinku. Obecně platí, že čím těžší je u jedince symptomatika poruchy autistického
spektra a čím hlubší mentální postižení, tím je zapotřebí zařazovat relaxační chvilky častěji
a p o delší časový úsek. 158 Výraznou roli ve vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra
hrají metody motivace, a to především ve formě odměny. Tou může být odměna materiální
(sladkost, oblíbený předmět apod.), činnostní (v Lome Nursery byla pro jednoho chlapce
odměnou hra na počítači v časově omezeném intervalu pěti minut, který mu vyhrazovaly
přesýpací hodiny) či sociální (pochvala, pohlazení). Děti předškolní s poruchou autistického
spektra často reagují nejpozitivněji na odměny materiální, další v řadě jsou odměny činnostní.
Odměnu sociální nemusí dítě s PAS chápat či považovat za dostatečně motivační, proto
v mnoha případech nebývá příliš účinná. 159 Dále dbáme na to, aby dítě mělo v předškolním
zařízení možnost zažívat pocit úspěšnosti. 160
Důležitým aspektem předškolní výchovy dětí s poruchou autistického spektra by měl
být především nácvik sebeobsluhy a směřování jedince к jeho co možná nejvyšší míře
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samostatnosti. K tomuto účelu je vhodné využívat procesuálních schémat, jejichž užití
zbavuje dítě závislosti na verbálních pokynech, kterým nemusí rozumět a pamatovat si je,
a zvyšuje tak jeho možnosti samostatného jednání. 161
Při nácviku nové činnosti u dětí s poruchou autistického spektra si je třeba uvědomit,
že je pro tyto děti velmi obtížné učit se nápodobou, jejich schopnost imitace je velmi
omezená. Proto se doporučuje dané cvičení zprvu provádět s plným fyzickým vedením dítěte,
tuto podporu časem omezit a teprve až po zvládnutí dané činnosti nechávat dítě jednat
samostatně. 162 Dbáme na to, aby naše verbální pokyny byly krátké, jasné, jednoznačné,
srozumitelné a ve stejných situacích stále stejné, aby se jim dítě mohlo naučit rozumět. 161
Podle principů strukturovaného učení je žádoucí řídit se pravidlem, který nastavuje
systém práce pomocí směrů zleva doprava a shora dolů, tedy systémem, jenž je typický pro
naši kulturní tradici a je uplatňován prakticky ve všech oborech lidské činnosti. 164
Tvorba učebních programů pro děti s PAS skýtá jistá omezení: tyto děti lze naučit řadu
definic (např. určitý výraz tváře znamená určitou emoci: svěšené koutky a slzy = smutek)
a pravidel (např. když si chceš dojít na toaletu, musíš to předem oznámit učiteli/učitelce), ale
Již je obtížné naučit je, aby získané poznatky uměly využít adekvátně konkrétně nastalé
situaci. Dítě může mít obtíže se v množství naučených schémat rychle zorientovat a flexibilně
si mezi nimi volit. 165 Důraz je proto třeba směřovat především na individualizaci všech aktivit
a důslednost při jejich provádění. 166
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7 . VLIV PROSTŘEDÍ NA DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO
SPEKTRA
Podle Jůna 167 lze vlivy, jimiž může na jedince působit prostředí, rozdělit do dvou
základních skupin: na vlivy primární a vlivy sekundární. Mezi primární řadí ty vlivy, jež
mohou klientovi působit fyzické nepohodlí. Jedná se např. o špatné osvětlení, nevyhovující
teplotu, nepadnoucí oděv dítěte apod. Důležitou roli zde hraje i výběr nábytku (dítěti
například může činit obtíže sedět na příliš nízké židli u příliš vysokého stolu apod.). Pro děti
s poruchou autistického spektra je typická úzká percepční vazba na prostředí, jež jim omezuje
možnost spontánního zobecnění získaných dovedností. 168
Z behaviorální analýzy je možné zjistit, zda se určité nežádoucí chování dítěte
nevyskytuje na stále stejném místě. Pokud ano, je třeba zjistit konkrétní příčinu a nedostatky
v prostředí odstranit. 169 Důležité je pokusit se určit původ tohoto chování a snažit se
porozumět jeho spouštěcímu mechanismu. 1 7 0
Mezi sekundární řadí Jůn takové faktory, které mohou jedince s poruchou autistického
spektra zneklidňovat nebo mást. Do této skupiny zahrnuje nadměrný hluk, příliš velké
množství přítomných lidí, neuspořádané pracovní místo, ale i např. nedůsledné a matoucí
chování ze strany personálu. 171
Pro děti s poruchou autistického spektra je výhodnější účastnit se vzdělávacího
procesu v malém kolektivu. Je jim tak zachován větší pocit bezpečí, klidu a soukromí,
pedagog se dále může lépe zaměřit na individuální rozvoj jednotlivých dětí. 172 Navíc by při
velkém počtu vzdělávaných jedinců mohlo dojít к přehuštění prostoru dětmi, a tím i к nárůstu
problémového chování a tedy snížení efektivity vzdělávacího procesu. 173 Pro řadu dětí
s poruchou autistického spektra je zařazení do širší skupiny intaktních dětí problematické,
neboť nejsou schopny porozumět řadě nastolených situací a nároky na ně kladené jsou příliš
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и lidí s mentální

velké. Proto často integrace těchto dětí do běžného vzdělávacího proudu nebývá příliš vhodná
a doporučuje se jejich zařazení do speciálních tříd při běžných mateřských školách či do
speciálních mateřských škol. 174
V předškolním zařízení pro děti s poruchou autistického spektra je nezbytné zřídit
únikový prostor, ve kterém na dítě nebudou kladeny žádné nároky a kde si bude moci
odpočinout. Zde je třeba dětem zasahovat do relaxačních činností co nejméně a nezakazovat
ani takové druhy činností, jež se z našeho pohledu zdají být nesmyslné (např. stereotypní
pohyby v podobě houpání, točení se, apod., hledění z okna, pozorování světla a stínu), pokud
to není nezbytné (např. z bezpečnostních důvodů). 175
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8 . MOŽNOSTI ÚPRAV PROSTŘEDÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S
P A S v PŘEDŠKOLNÍM VĚKU
Některé projevy autistického chování mohou být příznivě ovlivněny pozměněním
a úpravou okolního prostředí (přehlednou strukturou, změnou barev, textury, osvětlení,
akustiky, systémem ventilace apod.). 176 Specifickými úpravami prostředí lze u lidí s poruchou
autistického spektra snížit napětí, snížit četnost stereotypního chování, zvýšit předvídatelnost,
zlepšit jejich orientaci v prostoru i čase, snížit jejich reakční čas, zlepšit jejich možnost
soustředění, a tak se efektivněji zapojit do vzdělávacího procesu. Toho může být dosaženo
především organizací prostoru třídy, jenž je třeba rozčlenit na jednotlivé oddělené zóny podle
aktivit, které by v nich měly být vykonávány. Rozdílné aktivity by měly mít jasně vizuálně
i prostorově definované sektory. Podle výzkumu jsou děti v takto strukturovaném prostředí
schopné

lépe identifikovat, rozpoznávat

podněty,

zlepšuje se i schopnost

nápodoby

a komunikace. 177 Je potřeba vyhnout se velkým nestrukturovaným plochám s univerzálním
účelem, neboť by na jedince s poruchou autistického spektra mohly působit matoucím
a nepřehledným

dojmem. Vytvořením

předvídatelného

prostředí pro

vzdělávací

účely

odpovídá požadavkům jedincům s PAS na neměnnost řádu a dodržování denních rutin. Tím
se dítě stane otevřenějším к učení а к získání základních dovedností, které mohou být dále
využity především mimo tento kontrolovaný prostor. Dítě se tak může naučit být na rutinních
aktivitách méně závislé. 178
S úpravami vzdělávacích prostor pro děti s autismem je ideální začít v co nejnižším
věku. Již předškolní zařízení pro děti s PAS by proto měla respektovat zásady pro úpravy
vzdělávacího prostředí pro tyto jedince, neboť děti mladšího věku jsou к těmto úpravám
vnímavější a výsledný žádoucí efekt (zvýšení pozornosti, snížení četnosti stereotypního
chování apod.) je výraznější a trvalejší. 179
Důležité je vytvořit prostředí, jež by dítěti evokovalo domácí atmosféru a zároveň bylo
dostatečně protetické a současně poskytovalo jasné vizuální podněty pro dobrou orientaci.
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Součástí prostoru by měl být vstupní prostor určený pro převlékání (šatna), hygienické
zařízení, prostor pro stravování, prostor určený ke hře, к samostatné práci, prostor pro
individuální nácvik a prostor pro výtvarné a pracovní činnosti. 1S0
Nejdůležitější úpravou

prostředí je

tedy

členění

prostoru

na jednotlivé

zóny

a struktury, neboť „dobře strukturovaný prostor přispívá ke zdárné adaptaci a fungování
klientů s autismem." 181 Další faktory (typ osvětlení, akustická hlediska, možnosti vytápění
apod.) nejsou tak důležité, přesto mohou příznivě ovlivnit vzdělávací proces a zlepšit tak
kvalitu života dětí s poruchou autistického spektra. 182
Strukturu prostoru je možno dále podpořit prvky vizualizace. Jako vizuální prostředky
lze využít různé předměty, obrázkové karty, samolepicí barevné folie či pásky, různé druhy
materiálů к označení a zvýraznění daného prostoru. Tuto prostorovou vizualizaci je možno,
na rozdíl od pevně dané struktury třídy, měnit a uzpůsobovat individuálním potřebám
jednotlivých dětí. 183
Celkově je úpravy prostředí potřeba řešit především s ohledem na bezpečnost
a účelnost daných prostor. 1 přes různá omezení řady použitých materiálů, nábytku, vybavení
a palety barev by prostor neměl působit sterilním dojmem, důležitým aspektem by měl být
pocit pohodlí a útulnosti. Nedoporučuje se zařazení přílišného množství stimulujících prvků,
které by mohly působit rušivě a následně by mohl nastat problém s jejich odstraňováním. Je
lépe opatřit prostor méně stimuly a postupně je podle potřeby a situace dodávat. 184

8.1.

STRUKTURA

Každá lidská bytost má ve svém životě zapotřebí jistou strukturu. Biologické rytmy
jako je spánek či chůze se odehrávají v jistých vzorech, kulturně podmíněné chování je
definováno a řízeno určitými zákony, sociálními konvencemi a rutinami. Struktura nám
umožňuje především vhled do situace a její zpřehlednění, představuje prostředek pro
plánování a organizování, nastoluje tak vnitřní klid a jistotu. 185

1 sV ČADILOVÁ, v . ; Ž A M P A C H O V Á , Z.: Strukturované učení. Praha: Portál, 2008, s. 217. ISBN 978-80-7367.
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Lisse: Swets & Zeitlinger В. V.,

Jedinci s poruchou autistického spektra potřebují strukturu ještě více než ostatní lidé
(bez ní zažívají svět jako chaotický a matoucí, někdy až ohrožující), sami si ji však obvykle
nedokáží vytvořit, a proto je potřeba jim tuto strukturu nabídnout, aby jejich svět nabyl na
předvídatelnosti a stabilitě. 186
Nestrukturované a příliš složitě řešené prostředí může na děti s poruchou autistického
spektra působit nepříjemným, až stresovým dojmem. Vzhledem k malé flexibilitě myšlení
a chování těchto dětí a jejich snížené schopnosti generalizovat a tím i nemožnosti přenést již
naučené dovednosti do nových situací a prostředí si jedinec s PAS nedokáže odpovědět na
základní otázky kde, co, kdy, jak dlouho a proč, což může způsobit selhání, nesamostatnost
při výkonu určitých činností a nárůst míry frustrace. 187 Pro snížení napětí a zlepšení orientace
těchto dětí se doporučuje navrhovat prostředí, které je vysoce strukturované a přehledné, čili
takové, aby pro jedince s PAS skýtalo možnost předvídatelnosti. 188

Jasné

rozvržení

a organizace prostoru má zklidňující efekt, neboť je tím redukována možnost přílišné
stimulace nadbytečnými podněty. 189 Dítě by se mělo v prostředí bez potíží orientovat, tedy
dokázat identifikovat svoji polohu v každém bodě místnosti. Tomu napomáhá výrazná
vizualizace hranic a vzájemné odlišení jednotlivých prostor.
Děti s PAS vyžadují, aby věci byly nechávány na stále stejném místě, 190 důležitým
aspektem třídy by tedy měla být neměnnost

rozmístění

nábytku. 191 Je třeba promyslet

i umístění úschovného prostoru - dobrým řešením může být jeho zabudování do systému
192

Pochopení struktury daného prostoru je potřeba pro vytvoření možnosti v daném
prostředí působit a vzdělávat se v něm. Jednotlivé funkční části prostoru je nutno od sebe
viditelně a srozumitelně oddělit. K tomu může pomoci systém přepážek, rozmístění nábytku,
různé podlahové krytiny, odlišné použití barev v daných oblastech. Dítě poté bude mít
možnost identifikovat v jakém prostředí se přesně nachází a co je pro toto prostředí typické
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(např. rozliší, zda se jedná o prostor určený pro relaxaci či prostor, kde se pedagog věnuje
individuálnímu vzdělávání dítěte apod.). 193 Vhodnými prostředky pro snížení vlivu rušivých
podnětů mohou být různé zástěny, závěsy či výukové boxy. 194 Všechny takto rozčleněné
oblasti je dobré označit obrázky či piktogramy, které dále napomáhají lepší orientaci dítěte
a zvyšují tak jeho samostatnost. Dítě podle fyzických i vizuálních hranic jednotlivých prostor
rozpozná, jaký typ aktivity se na daném místě bude konat. К časové orientaci mu poslouží
vizuální denní režim, který by měl mít ve třídě také své stálé místo.
Vzniklé od sebe oddělené sektory určené pro různé aktivity napomáhají snižovat
rozptylování vizuální pozornosti a omezují oblast periferního vidění. Tyto okolnosti vedou
к omezení roztěkanosti dítěte a ke zvýšení pozornosti, již je možné dále zaměřit žádoucím
směrem. Omezením vizuálních a jiných smyslových podnětů vede k tomu, že se dítě může
naučit zaměřit svou pozornost na obsah a cíl vzdělávacího procesu. 195
Důležitým aspektem je stálost rozmístění nábytku a neměnný stav věcí. Jakékoli
přemisťování či přesouvání nábytku a vybavení může u jedince s PAS vést ke zmätenosti
a znesnadnění orientace. Ztrácí se tak rys předvídatelnosti, který je pro osoby s poruchou
autistického spektra velmi důležitý, neboť jim umožňuje orientovat se v časoprostoru. 196
Pro usnadnění orientace v prostorách mateřské školy je potřeba zajistit, aby cesty
к jednotlivým částem třídy, toaletám apod. byly snadno rozpoznatelné a pochopitelné (mohou
být označené např. změnami barev podlahových krytin) tak, aby se dítě mohlo v daném
prostoru samostatně pohybovat. 197
Zakřivené stěny na chodbách napomáhají usnadnit vstup do místností. To je pro děti
s PAS obzvláště důležité, neboť mají problémy s vizuálním vnímáním prostoru. Bylo
zaznamenáno, že jedinci s poruchou autistického spektra mohou mít obtíže s vnímáním
vlastního těla ve vztahu ke kontextu, v němž se nacházejí. Děti s PAS tak byly často

143

The National Autistic Society: Environment and surroundings: making them autism-friendly lonlinel.
London. 2 0 0 8 - [cit. 2 2 . 1. 2 0 0 9 ] . Dostupné na
<http://www.autism.org.uk/nas/jsp/polopoly.jsp'?d=528&a=9610>.
IW
JELÍNKOVÁ, M. Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha: Pedf UK, 2001. ISBN 80-7290-042-0.
195
MOSTAFA, M. An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User. Archnet
~JJAK' International Journal of Architectural Research. March 2008, vol. 2, nr. 1.
1
The National Autistic Society: Environment and surroundings: making them autism-friendly lonlinel.
London. 2008 - [cit. 22. 1. 2009/. Dostupné na
<http://www. autism, org. uk/nas/jsp/polopoly.jsp
?d=528&a=9610>.
" Designing for Pupils with Special Educational Needs and Disabilities in Schools. Building Bulletin 77.
lonlinel Revised and updated 2005 - [cit. 11.2. 2009). Dostupné na
<http://www.dcsf.gov.uk/consultations/index.cfm?action=conResults&consultationId=1335&external=no&men
u=3>.

33

pozorovány, jak se po chodbách pohybují prostřednictvím vnímání směru pomocí dlaní
dotýkajících se obvodových zdí. 1 9 8
Lidé s poruchou autistického spektra mívají obtíže s rozlišováním zvuků, tvarů
i odhadnutím prostoru. Prostředí, jež má charakter jasného a přehledného uspořádání, působí
uklidňujícím

dojmem

a

snižuje

tenzi. 199

Důležitým

aspektem při navrhování vzdělávacího prostředí pro děti
s PAS j e co možná nejmenší použití detailních prvků příliš

velké

jedince

s

množství
poruchou

detailních

komponentů

autistického

spektra

může

nadměrně

rozrušovat, poutat přílišně j e h o pozornost a snížit či
dokonce

znemožnit

orientaci

v

daném

prostředí. 2 0 0

Ačkoli velmi jednoduchý prostor s minimem detailů
a omezenou škálou použitých materiálů může působit
jednotvárným a prázdným dojmem, po j e h o zaplnění

Obrázek 1
Demonstrace oživení nepříliš vybaveného
prostoru skupinou dětí

dětmi se tento dojem změní, prostor tak ožije (viz Obr. 1)
a zároveň nebude působit rušivě při vzdělávacím procesu

a umožní dětem plně přijímat žádoucí stimulaci. 2 0 1 Umístění dveřních klik a vypínačů světla
do stejné výše taktéž napomáhá к celkovému pocitu klidu a uspořádanosti.
Proti takovým úpravám prostředí, j e ž respektují zásadu stálosti, strukturovanosti
a predvidatelnosti, mohou být vzneseny argumenty, jež takové prostředí označují za vzdálené
realite uspořádání skutečného světa a jež tvrdí, že se dítě poté v jiném, nestrukturovaném
prostředí nebude umět adaptovat. Podle výzkumů 2 0 2 však takovéto úpravy vzdělávacích
prostor

naopak

napomáhají dětem

s poruchou

autistického

spektra

rozvinout

takové

dovednosti, které j i m dále usnadní vyrovnat se s nepřehledností a nepředvídatelností reálného
světa.
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8.2.

PROPORCIONALITA

Stan Řekové vyvinuly systém proporcí, jenž se zakládá na takových vzájemných
poměrech, které jsou lidmi hodnoceny jako příjemné. Tento proporciální systém je znám pod
názvem Zlatá míra či spirála a kopíruje poměry, jež je možné nalézt v hojném množství v
přírodních podmínkách. Může se jednat o vytváření série pravých úhlů. jež je možné využít v
plánování a sektorování prostoru (viz Obr. 2) Tato proporce napomáhá к dosažení pocitu
dobře vyváženého prostoru a dětem napomáhá v každém místě snadno lokalizovat svoji
pozici. Tento princip je byl využit při navrhování Základní a Střední školy v Newcastlu, kde
jsou od sebe obě školy odděleny systémem společných administrativních

oddělěních.

Jednotlivé třídy jsou dále propojeny systémem zlaté spirály (viz Obr. 3) 203

SH

j

Obrázek 2
Diagram
znázorňující
zlatou
spirálu.

Obrázek 3
Využití principu zlaté spirály při navrhování školy v Newcastlu.

8.3.

PROXEMIKA

Proxemika představuje formu komunikace prostřednictvím vzdáleností. Vyjadřuje
oddálení jednoho člověka od druhého a zabývá se množstvím prostoru, který lidé potřebují
jako svůj osobní prostor, jenž je odděluje od ostatních při komunikační výměně. 204 Lidé
s poruchou autistického spektra mohou být na velikost tohoto prostoru více nároční, narušení
203
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U vod do geografie.Symbolické
chápání prostoru -proxemika, architektura, urbanismus, lonlinel Česká
republika. 2006 - [cit. 29. 1. 2009]. Dostupné na
http://209.85.129.132/search?q=cache:ĹBZZyQHFPtOJ:instituty. fsv.cuni.cz/~kozak/geografie07°-PPt+proxemika&cd=15&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=firefox-a

35

této zóny jinými lidmi pak mohou vnímat jako nežádoucí, nepříjemné, až ohrožující. Pohyb
po místnosti a pobyt v ní tak představuje zvýšené nároky na celkovou velikost prostoru, tak
aby každému jedinci mohla být zachována jemu žádoucí míra osobního teritoria.

8.4.

205

PŘEHLEDNOST

Je užitečné a žádoucí, aby prostory pro předškolní vzdělávání dětí s PAS byly
uspořádány tak, aby pedagog měl neustále přehled o pohybu a činnosti všech dětí (např. při
volné hře), a to takovým způsobem, aby se děti necítily být pod neustálým dozorem. Je proto
třeba navrhnout takovou úpravu prostoru, v němž je takové pozorování možné, ale není na
první pohled zřejmé. 206

8.5.

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

Nábytek a ostatní vybavení prostor pro vzdělávání dětí s PAS by mělo být co
nejjednodušší, bez zbytečných detailů a ornamentů, nejlépe jednobarevné. Jakékoli vzory
a ozdoby by mohly být matoucí a zvyšovat tak pocit úzkosti. 207 Veškerý nábytek by měl být
pohodlný a přizpůsobený velikosti dítěte. 208 Hlavní důraz by měl být kladen na bezpečnost,
dále se doporučuje volit nábytek masivního designu za použití jednotného materiálu. 2 ' 14 Při
plánování zařizování prostoru nábytkem a jiným vybavením je třeba dbát na zásady
ergonomiky tak, aby vyhovoval individuálním požadavkům všech žáků. 210 Rozvržení tohoto
nábytku a vybavení by dále mělo splňovat kritérium flexibility tak, aby personál mohl
prostředí uzpůsobit jednotlivým žákům a používaným vyučujícím metodám. 2 "
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8.6.

PRACOVNÍ MÍSTO

Nejčastějším typem pracovního místa, jež je určeno pro individuální činnost s dítětem,
bývá vymezená pracovní plocha - obvykle stůl. Ten je možné umístit tak, aby dítě sedělo na
jedné straně stolu a dítě naproti němu, přičemž dospělý by měl mít přístup к dítěti i zezadu.
V tomto případě by takto vytvořené pracovní místo nesloužilo к samostatné práci, ale
к nácviku nových dovedností а к postupnému nácviku samostatnosti při vykonávání daného
úkolu. 212
Dalším typem pracovního místa může být rovná pracovní plocha, nelépe ve formě
dlouhého pracovního stolu. Toto řešení se volí pro děti s těžší symptomatikou PAS, u dětí
s přidruženým mentálním postižením či tělesným handicapem a u dětí nižšího věku. Toto
pracovní místo se vyznačuje možností snadné manipulace s úkoly, přehledností a snadnou
orientací na ploše a jasnou předvídatelností. Pro splnění tohoto účelu by plocha měla být
rozdělena do tří částí - v levé části by měly být připraveny úkoly určené ke splnění,
prostřední část by měla sloužit к plnění úkolů a pravá část к odkládání splněných úkolů.
К odlišení těchto částí je možné pro větší přehlednost použít i různé formy vizuálního
oddělení všech tří zón (např. barevná lepicí páska). 213
Jinou formou uspořádání pracovního místa je stůl z obou stran obklopený systémem
regálů. Dítě podle pravidla shora dolů odebírá z regálů po levé straně vždy po jedné úloze, na
pracovní ploše ji splní a dokončený úkol odkládá do regálů umístěných vpravo. Tento typ
pracovního místa již vyžaduje dobrou prostorovou orientaci dítěte a rozvinuté motorické
dovednosti. 214
Nejvyšší stupeň pracovního místa představuje prostor, který již svým uspořádáním na
dítě klade zvýšené požadavky: dovednost opustit pracovní místo, jít si vybrat úlohu, vrátit se
na pracovní místo, úkol splnit a poté uklidit zpět na původní místo. U dítěte, jež by na
takovém místě pracovalo, se předpokládají dobré motorické a kognitivní

dovednosti

a dostatečná míra soustředěnosti. 215
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Pro děti s poruchou pozornosti je možné jakožto formu pracovního místa použít
i uzavřený box, ten může vyhovovat i některým dětem s těžkou mírou symptomatiky PAS
a s těžším typem mentální retardace. 216
Pracovní místo by se nemělo vyskytovat v blízkosti zrcadel či oken, mělo by být
ohraničeno nejlépe přirozeným způsobem, např. systémem rozestavení nábytku, položených
barevných koberečků. Police s pracovními pomůckami by se mčly nacházet v bezprostřední
blízkosti pracovního místa. 217
Volba pracovního místa by měla být vždy zhodnocována vzhledem к individuálním
potřebám dítěte, především je potřeba přihlédnout к míře symptomatiky poruchy autistického
spektra, dále к motorickým a intelektovým schopnostem toho kterého dítěte. 21 *

8.7.

RELAXAČNÍ ZÓNA

Do prostoru třídy se doporučuje začlenit „únikový prostor", který by neměl sloužit
žádným konkrétním aktivitám. Dítě by sem mělo mít příležitost se uchýlit к relaxaci
a odpočinutí. Tato zóna by měla obsahovat co nejméně stimulů. Dítěti by nemělo být bráněno
se do tohoto prostoru podle jeho vlastní potřeby uchylovat; podle studie Mustafové se
ukázalo, že pokud dítě vidí možnost uchýlit se do ústranní, často mu postačí tato možnost
úniku a samotných únikových tendencí ubývá. 219
Některé typy stimulů mohou mít na děti s PAS uklidňující účinek a navozovat
odpočinkovou atmosféru. Je proto možné je do relaxační zóny začlenit podle individuálních
potřeb každého jedince. Může se jednat o stimuly z různých oblastí smyslového vnímání.
Mnohým dětem s PAS bývají příjemné měkké polštáře, některé upřednostňují jemné zvuky či
tichou relaxační hudbu, pro jiné může být příjemný určitý typ zvoleného osvětlení (např.
barevné světlo či tlumené světlo). 220
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8.8.

BEZPEČNOST

Je zapotřebí, a b y se děti s p o r u c h o u a u t i s t i c k é h o spektra cítily ve s v é m p r o s t ř e d í jistě
a b e z p e č n ě a z á r o v e ň n e p o c i ť o v a l y z v ý š e n á o m e z e n í v p o h y b u a činnosti."21 Je nutností, aby
v y b a v e n í v z d ě l á v a c í c h p r o s t o r b y l o p r o děti s P A S b e z p e č n é a z á r o v e ň s p l ň o v a l o

kritérium

zvýšené odolnosti proti poškození.222 N ě k t e r é děti s p o r u c h o u autistického spektra m a j í m a l é
či d o k o n c e ž á d n é v ě d o m í p o c i t u n e b e z p e č í . J e p r o t o d ů l e ž i t é p ř i r o z v r h o v á n í a

zařizování

prostor p r o tyto děti brát n a zřetel z v ý š e n á b e z p e č n o s t n í opatření. N á b y t e k i r o h y m í s t n o s t í b y
m ě l y mít oblé h r a n y , z a v e d e n y b y m ě l y být h l a d k é linie, z á s u v k y by m ě l y být u m í s t ě n é

mimo

dosah

(např.

dětí

(popřípadě

opatřené

bezpečnostními

zástrčkami).

Elektrická

zařízení

radiopřehrávač) by m ě l a být umístěny m i m o dostupnost dětí.223
Pro zajištění větší bezpečnosti je
v nízké úrovni

dosažitelné

pro

děti

možné

a druhé

zavést

v úrovni,

d o tříd s y s t é m

dvou

klik -

k a m již dítě n e d o s á h n e .

jedné

V případě

potřeby je m o ž n é p o m o c í h o r n í kliky d v e ř e z a b l o k o v a t , děti tak za jistých o k o l n o s t í n e m o h o u
svévolně

opustit

prostory

třídy.224

Bezpečnou

ventilaci

umožňují

okna

se

zvýšeným

parapetem a systém horních ventilačních otvorů. Dveře by měly být snadno identifikovatelné,
snadno použitelné a umožňující dobrou viditelnost na jejich obou stranách.225

8.9.

REDUKCE HLUKU

Jedinci

s

poruchou

autistického

spektra

mohou

být

citliví

na

hlučné

prostředí,

n a d m ě r n ý hluk pro ně m ů ž e být stresujícím faktorem, někdy m ů ž e působit i bolestivě. Je pro
ne též často n e s n a d n é orientovat se v m n o ž s t v í z v u k ů a j e d n o t l i v é z v u k y o d sebe n a v z á j e m
rozlišovat. Je proto třeba zajistit pro vzdělávací prostory pro tyto děti s d o b r ý m i
vlastnostmi

(prostřednictvím

vhodných

proporcí,

využitím

vhodných

akustickými

materiálů).226

Pro
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zamezení přístupu nadměrného hluku do místnosti se doporučuje zajistit vzdělávací prostory
pro děti s PAS zvukovou izolací. Částečným řešením může být použití stropního izolačního
materiálu, jenž nadměrný hluk absorbuje a dále neodráží. 2 2 7 К dosažení omezení vlivu
okolních zvuků z prostředí (např. kapek deště) může sloužit například zatravněná střecha
objektu či konstrukce masivního zdiva. 2 2 8

8 . 1 0 . SYSTÉM OSVĚTLENÍ A VENTILACE
Nejlepším řešením z hlediska osvětlení j e zajistit do
místnosti přísun dostatečného množství přirozeného světla
(viz Obr. 4). Nízká hladina přirozeného denního světla může
působit negativně na psychiku jedince, j e h o dostatek naopak
umožní dětem s PAS lepší vizuální porozumění prostoru a
napomůže snížit napětí a úzkost. 2 2 9
C o se týče umělého osvětlení, doporučuje se volit
měkká (difúzni) světla a rozmístit j e rovnoměrně podél
Obrázek 2

obvodových zdí místnosti. Je třeba se vyvarovat ostrému či

pfcbLnĽÍ/ľro^S^^m'tóm'
û W V M

Té^^lT

Z e n é h 0

blika

J í c í m u osvětlení, které může na osoby s PAS působit

v e l m i ne

p ř í j e m n ě , v některých případech až bolestivě. 2 3 0
Běžné okenní sklo může být nahrazeno

silným

bezpečnostním sklem nebo upraveno nátěrem z plastických hmot. 2 3 1
Pro dostatečný přísun světla a vzduchu jsou vhodná okna s vysoce postaveným
parapetem. Tato okna

mohou být otevřena a plnit tak funkci přirozené ventilace, aniž by

dávaly příležitost к útěku či případnému zranění. 2 3 2
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Dále se doporučuje vyhnout se aplikaci žaluzií, především vertikálních, jež by mohly
u jedinců s PAS provokovat obsesivní chování či odvádět jejich pozornost od žádoucí
činnosti. Pokud je třeba použít nějaké zástěny oken, je lépe využít závěsy či záclony. Na trhu
jsou к dispozici bezpečnostní garnýže, které setrvávají na zdi i pokud dojde ke stržení
záclony. 233 Záclony a závěsy mohou sloužit i к jisté absorpci hluku, mohou též zachycovat
mikroorganismy, je proto důležité jejich časté čištění a praní." 14

8 . 1 1 . PODLAHOVÉ KRYTINY
Ve vzdělávacích institucích se často jako podlahová krytina využívá linoleum.
Důvodem je především jeho snadná omyvatelnost a údržba, v neposlední řadě i jeho finanční
dostupnost. Jeho užitím však často nelze vytvořit pocit teplého, domácího prostředí. Zvláště
•

235

pro děti s poruchou autistického spektra se tedy doporučuje využívat i jiné typ materiálu"
Vhodným materiálem může být podlahová textilní krytina Flotex. Pro navození pocitu
útulnosti a pohodlí je možné prostory vybavit systémem koberečků. Užití různých druhů a
barev podlahových krytin může fungovat jakožto vizualizační prvek a tím přispět к lepší
orientaci dítěte v prostředí.

8 . 1 2 . MOŽNOSTI VYTÁPĚNÍ
Ačkoli se ve vzdělávacích institucích pro děti s autismem téměř výhradně setkáváme
s využitím ústředního topení a radiátorů jako zdroje tepla, dalším možným řešením může být
způsob podlahového vytápění. 236 Jedním z důvodů pro jeho použití je větší bezpečnost dětí
(radiátory nejsou vždy dobře zabezpečené proti možnosti vzniku úrazu). Důležitým hlediskem
je i ušetření prostoru a v neposlední řadě možnost regulace vytápění v jednotlivých zónách
vzdělávacích prostor nezávisle na sobě. To je obzvláště důležité, neboť každé dítě s PAS je
různě citlivé na okolní teplotu prostředí, intenzitu vytápění je pak též možné přizpůsobovat
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konkrétní činnosti (snížit teplotu při pohybových aktivitách, zvýšit pro období relaxace
apod.).
Pokud jsou použity klasické radiátory, je potřeba zamezit k nim možnost přístupu tak,
aby nemohlo dojít к úrazu či popáleninám ze strany dětí. 237

8 . 1 3 . VOLBA BAREV
Podle výzkumu Pauliho (Pauli, Egerton & Carpenter 1999/2000) bylo zjištěno, že
některé barvy či barevné kombinace mohou mít nepříznivý vliv na psychiku jedince a mohou
měnit jeho náladu. Bylo pozorováno, že odstíny ružové a fialové mají povzbuzující účinek
a jsou vnímány jako nejvíce pozitivní barvy, a proto jsou často využívány k vymalovávání
zdi. Jako nátěrová barva pro rámy oken, dveří a jiných obrub j e vhodná barva šedivá - jedná
se o neutrální barvu, jež nevyvolává pozitivní ani negativní emoce a prakticky neodráží světlo
(nevytváří se na ní odlesky, jež by mohly působit pro jedince s PAS nepříjemně a rušivě). 238
Obecným doporučením je vyhnout se příliš jasným rušivě působícím barvám a volit
uklidňující pastelové odstíny. 239
Různě

barevné

odstíny

lze

využít i pro identifikaci jednotlivých
prostor právě pomocí barvy 240 (např.
prostor pro odpočinek - světle modrý
odstín, prostor pro výuku -

světle

růžový odstín).
Voleny

by

měly

být

organické, netoxické nátěrové hmoty,
které

Obrázek 3
Ukázka prostoru chodby, kde je zachováno pravidlo užití co nejmenšího
množství materiálu, barev a detailů. Zároveň je patrná zakřivená linie, jež
usnadňuje orientaci.

splňují

důležité

kritérium

• 241

bezpečnosti
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8 . 1 4 . VÝBĚR MATERIÁLU
Pro zajištění jasnosti a přehlednosti prostoru je vhodné používat omezenou paletu
materiálů. Jako nej vhodnější se udává přírodní, vysoce odolný materiál, jehož použití by
nenavozovalo dojem institucionálního a sterilního prostředí. 242 Vhodným řešením může být
použití podobného materiálu pro stěny, podlahu i stropy. 243

8 . 1 5 . BEZBARIÉROVOST
Vzdělávací prostory pro děti s poruchou autistického spektra by měly splňovat
kritérium bezbariérovosti, snadného přístupu a bezpečného pohybu. U žádných dveří by se
neměly vyskytovat prahy, ve třídách i na chodbách by měl být dostatečný prostor, umožňující
snadný pohyb i dětem na invalidním vozíku či dětem s omezenou schopností mobility
a orientace. 244
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9 . POUŽITÉ METODY
9.1.

POZOROVÁNÍ

Pozorování je metoda založená na sledování smyslově vnímatelných jevů," 4:i jejímž
246

cílem bývá získávání faktických dat a zjišťování rysů a charakteristik zkoumaného jevu."
V mém případě se jednalo o pozorování přímé a záměrné, předem plánované a cílené. Pro
možnost zodpovězení mých výzkumných otázek jsem zvolila extrospektivní typ pozorování,
jednalo se o pozorování nezúčastněné (nestávala jsem se členem skupiny; pokud byly
přítomny děti, nezapojovala jsem se a nezasahovala jsem žádným způsobem do probíhajících
činností), otevřené (netajila jsem se svým záměrem a cílem pozorování) a nestrukturované sice jsem měla naplánováno, čeho konkrétně si všímat a na co zaměřit svoji pozornost,
neměla jsem však vytvořené žádné pozorovací archy ani škály.
Vlastní pozorování se provádí podle určitých, předem stanovených zásad a sleduje
určitý cíl. 247 Mou hlavní zásadou bylo nenarušit běžný chod výchovně-vzdělávacího procesu,
pokud jsem mu mohla být přítomna, a mým hlavním cílem bylo všímat si rozvržení prostoru
a celkového vybavení dané třídy mateřské školy.
Mé pozorování bylo obvykle krátkodobé, omezené na jednu až dvě návštěvy dané
tndy mateřské škole. V některých případech jsem měla možnost dlouhodobějšího pozorování,
které mi bylo obvykle umožněno prostřednictvím odborných praxí, které jsem v daném
zařízení měla příležitost absolvovat.
Po bezprostředním ukončení procesu pozorování jsem přistoupila к zaznamenání
vypozorovaných jevů formou stručných písemných poznámek.

9.2.

ROZHOVOR

Shromažďování dat za pomoci rozhovoru je založeno na přímém dotazování, tzn.
verbální komunikaci tazatele a respondenta. Tato metoda je charakterizována především
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prímou sociální interakcí. Jedná se o metodu pružnou, neboť se dá přizpůsobit aktuálně
vznikajícím situacím. 248
Pro účely mé práce jsem zvolila formu polostrukturovaného rozhovoru. Předem byla
stanovena základní osnova rozhovoru a položeny základní otázky, jež byly pro následně
probíhající interview závazné. V případě potřeby jsem kladla doplňující otázky a pokud jsem
to v dané chvíli pokládala za přínosné, jednotlivá témata jsem dále více rozvíjela. Dané situaci
jsem přizpůsobovala i pořadí volených otázek, vždy jsem se však přidržovala předem
stanoveného schématu.
Otázky byly směřovány na pedagogické pracovníky dané mateřské školy, obvykle se
jednalo o učitelky mateřské školy, v některých případech o ředitelky, v jednom případě jsem
bohužel neměla možnost (z důvodu nemoci paní ředitelky) provedení rozhovoru, odpovědi na
své základní otázky jsem se tedy snažila získat z informací na internetových stránkách dané
mateřské školy.
Odpovědi

na základní i dílčí otázky jsem si zapisovala během

probíhajícího

rozhovoru, po jeho bezprostředním ukončení jsem ještě připojovala dodatečné poznámky
a informace, které jsem během přímého rozhovoru zaznamenat nestihla.
Metoda rozhovoru hrála v mé práci spíše doplňující a upřesňující úlohu. Stěžejními
metodami, jež měly za cíl získávání dat a charakteristik zkoumaného jevu pro tuto studii, byla
metoda přímého pozorování a vlastní fotodokumentace vzdělávacích prostor.

9.3.

KAZUISTIKA

v případě kazuistiky se jedná o konkrétní zachycení jednotlivých případů. Případové
studie umožňují hlouběji proniknout do zkoumaného jevu a odhalit jeho determinanty
a vztahy s okolím.- 4 ' Neumožňuje sice bezprostřední zobecnění, v této práci však tato metoda
slouží к dokreslení sledovaných jevů.
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9.4.

OBSAHOVÁ ANALÝZA

Obsahová analýza se využívá ke zkoumání písemného nebo vizuálního materiálu." 50
V případě této práce se jednalo o kvalitativní analýzu mnou získaných fotografických
materiálů. Vzdělávací prostory jednotlivých mateřských škol jsem dokumentovala pomocí
fotoaparátu, výsledné obrázky analyzovala a porovnala takto získaná data s informacemi
vzešlými z použití dalších výše zmíněných metod. Zvolila jsem si systém kategorií, podle
nichž bylo možné zachycené jevy popsat a hodnotit.
Při fotografování prostor jsem dbala na to, aby se v záběru neocitly žádné děti, jejich
jména či fotografie. Pokud se na záznamech objevují dospělé osoby (obvykle pedagogičtí
pracovníci dané mateřské školy), vždy mi к jejich fotografování poskytly svolení.

9.5.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH DAT

Jako hlavní metody zpracování dat je pro účely této práce použita metoda transkripce
a metoda kvalitativní deskripce a následné interpretace (zde jde

především o obsahovou

analýzu). V případě transkripce se jedná o převádění dat netextové povahy (v tomto případě
obrazový fotodokumentační materiál) do povahy textové. 251 Deskriptivní přístup lze chápat
jako počáteční stupeň analytické práce, neboť má předcházet jakékoli interpretaci. Validní
interpretace má totiž vždy pevné zakotvení v provedené kvalitní deskripci zkoumaného
jevu. 252
Dílčí použitou metodou v této práci je metoda vytváření trsů, v níž jde o způsob
vytváření obecnějších, induktivně zformovaných kategorií, jež vznikají na základě vzájemné
podobnosti mezi identifikovanými jednotkami (zařazení do dané skupiny se odvozuje od
urcitých opakujících se znaků). 253 Tak byly vytvořeny určité kategorie pro účelné a
popsání vzdělávacích prostor (jedná se např. o tyto kategorie: struktura,

systematické

podlahové krytiny, relaxační prostor...) a na jejich základě dále stanoveny otázky pro
Polostrukturovaný rozhovor. Ten byl zapisován do předem připravených záznamových archů

M A Ň Á K
0

-

j

;

Š V E C , Š; Š V Ě C , V. Slovník pedagogické

metodologie.

Brno: Paido, 2005. ISBN 80-210-3802-

25|
247_ 1362 4 ^ '

M

247- n o T ^ '
253
~ OZ-4.

M

247-

M

Kvalitativní

P"stuP

a

metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-

'

Kvalitativní

PřístuP

a

metody v p s y c h o l o g i c k é m výzkumu. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-

'

Kvalitativní

Přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-

46

(viz Příloha č. 3) a následne využit jako doplňkový zdroj informací pro popis konkrétních
edukačních prostor.

9.6.

VLASTNÍ NÁVRHY ÚPRAV INTERIÉRŮ A MODELACE

Na samém závěru práce je na základě teoretických i empirických poznatků a informací
získaných během vypracovávání této studie vypracován vlastní konkrétní návrh na úpravu
a strukturaci interiérů prostor určených pro výchovu a vzdělávání dětí s poruchou autistického
spektra. Pro větší ilustraci byl vytvořen i model. Z metodologického hlediska se jedná
o metodu konstrukce zjednodušeného obrazu reality; v tomto konkrétním případě o schéma
navrženého vzdělávacího prostoru za pomoci grafického programu.
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10.

KONKRÉTNÍ ÚPRAVY PROSTŘEDÍ URČENÝCH PRO
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S P A S

1 0 . 1 . MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTÍBROVA
Mateřská škola Štíbrova j e státní předškolní zařízení nacházející se v městské části
Praha 8. Jedná se o jednopodlažní dřevěnou budovu postavenou ve finském stylu. V mateřské
škole jsou děti sdružovány do čtyř tříd, a to podle hlediska jejich speciálních vzdělávacích
potřeb. Třída s názvem Hrášci j e určena pro děti s poruchou autistického spektra. Dětem j e
к dispozici zahrada o rozloze více než 5000 m , jež j e vybavena dřevěnými průlezkami
a dřevěným zahradním nábytkem.
Do třídy pro děti s PAS je v současné době zapsáno 9 dětí, jedná se tedy o dvojtřídu.
Najednou se sejde ve třídě maximálně osm dětí, neboť jeden chlapec dochází pouze poslední
dva dny v týdnu a jedna z holčiček od pondělí do pátku. Děti jsou přijímány ve věkovém
rozmezí 3 až 7 let.
Převážná

většina dětí v této třídě má diagnózu

dětský autismus, jedna

dívka

komunikační potíže spojené s neurotickými projevy.
Dětem jsou к dispozici čtyři pedagogičtí pracovníci, z nichž minimálně jeden bývá
speciální pedagog. Metodika práce s dětmi vychází z programu Т Е А С С Н , hojně jsou
využívány metody strukturovaného učení, dětem jsou

—-,

sestavovány individuální denní režimy. Dětem j e dále
věnována individuální logopedická péče a každý
týden j e zajištěna canisterapie.

10.1.1.

STRUKTURA

Třída pro děti s PAS se skládá ze

dvou

průchozích místností. Taktéž j e к dispozici vlastní
šatna a hygienické zařízení. Umožněn je přímý vstup
na zahradu.
Prostor je velmi přehledně strukturován (viz
Obr. 6). V zadní místnosti se nachází sektor určený
pro volnou hru. Zde si dítě může hrát samostatně či
za asistence některé z učitelek. К individuální práci
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w o razen 4

Ukázka ohraničení prostoru systémem
dřevěného ohrazení.
Relaxační

koutek

s dítětem

slouží

koutek

se

stolkem

a

židličkou. Podle schopností dítěte a druhu
vykonávané činnosti zde může dítě pracovat
samostatně či s pomocí učitelky. Pro účely
volné

hry

relaxačního

a odpočinku

je

ohraničený

prostor

polštáři

zde

a regály

nalezneme

zřízen

charakteru
ještě

vybavený
s hračkami.

prostor,

jenž

jeden

matrací,
Dále

svou

zde

rozlohou

zaujímá největší část místnosti a jenž slouží

Obrázek 5
Prostor určený ke stravování

ke skupinové práci s dětmi. Každému dítěti

zde náleží jedna židlička označená jeho vlastní fotografií; židle jsou uspořádány do půlkruhu.
Tento prostor slouží zejména к rannímu přivítání а к nácviku komunikační dovedností. V této
části místnosti se také nachází klavír a probíhá zde hudební a rytmická výchova dětí. Zbylá
volná plocha zadní místnosti bývá využívána к pohybovým hrám a aktivitám.
Přední místnost slouží zejména к výchovným a vzdělávacím aktivitám. Dominantu
místnosti tvoří dva velké stoly. Jeden slouží výhradně к malování a výtvarné činnosti, druhý
je využíván pouze pro aktivity herního charakteru. Od zbylé části místnosti je oddělen prostor
pro podávání jídla (viz Obr. 7). Děti zde kolem dvou kruhových stolů mají umístěny
fotografie, které přesně lokalizují jejich stálé místo. Kromě těchto fotografií jsou na stolech
schematicky naznačena místa pro příbory, v případě individuální potřeby dítěte zde mohou
být umístěna i procesuálni schémata. U vchodových dveří jsou rozmístěny individuální denní
režimy dětí.
Pokud je dítě rozrušené, potřebuje klid, nebo se chová agresivně vůči sobě či ostatním
dětem, může se uchýlit do malé přidružené místnosti, jež jeden den v týdnu slouží к účelům
canisterapie. V jiné dny bývá volná a děti ji mohou podle svých potřeb

využívat.

V bezprostřední blízkosti třídy se nachází místnost pro individuální práci s logopedem.
Jednotlivé zóny ve třídě jsou od sebe přehledně odděleny, prostorové členění je
podpořeno výraznou vizualizací: sektory jsou často ohraničeny prostřednictvím nízkých
dřevěných

plotů

nebo

pomocí

nábytku

(obvykle

skříňkami

či

regály

s pomůckami

a hračkami). Místnosti lze od sebe oddělit pomocí posuvných neprůhledných dveří.
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10.1.2.

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

Prostory třídy jsou převážně vybaveny masivním dřevěným nábytkem uzpůsobeným
velikosti a potřebám dětí. Jednotlivé zóny v zadní místnosti jsou odděleny dřevěnými ploty.
V částech třídy určených převážně к odpočinku se nachází buďto matrace či pohovka
opatřená polštáři. К dispozici je velké množství úschovných prostor, jedná se především
o skříně, regály a poličky. V nich jsou přehledně a systematicky uloženy hračky a pomůcky.
Každá věc má své stálé místo. Jednotlivé šuplíky či přihrádky jsou označeny signifikantní
fotografií či piktogramem. К odpočinku dětí slouží relaxační bazén s míčky. Pro pohybové či
relaxační aktivity se využívá mezi dětmi velmi oblíbený závěsný pytel.

10.1.3.

VOLBA BAREV A MATERIÁLŮ

Místnostem dominuje bílá a světle šedá barva. Bílá barva je použita jako nátěrová na
obvodové zdi a stropy. Na linoleu se vyskytuje barevná kombinace bílé a šedé. Koberec ve
druhé místnosti je světle šedé barvy.
Nábytek je téměř bez výhrad z masivního dřeva. Volen je vzhled

přírodního

lakovaného dřeva (dětský nábytek, stoly, oplocení) s případnou barevnou úpravou

(na

dětských stolech a židlích se střídá nátěr červené a žluté), úschovné prostory (skříně a regály)
jsou natřeny barvou bílou.
Odpočinkové prostory jsou vybaveny nábytkem (matrace, pohovka)

potaženými

textiliemi s kombinací přírodních barev (hnědá, okrová, světle žlutá, světle oranžová).
Rámy oken jsou opatřeny tmavě hnědým nátěrem. Posuvné dveře jsou umělohmotné,
bílé barvy.
10.1.4.

PODLAHOVÉ KRYTINY

V zadních prostorách je využíván po celé ploše koberec s nízkou výškou vlasu. Přední
místnost a šatnu pokrývá linoleum. Prostor není dále pomocí podlahových krytin nijak členěn.
Používán je jednotný koberec a jednotné linoleum na celou plochu místnosti.

10.1.5.

SYSTÉM OSVĚTLENÍ A VENTILACE

Všechny prostory třídy pro děti s poruchou autistického spektra jsou osvětleny pomocí
systému zářivek. Ty jsou rovnoměrně rozmístěny po celé ploše místnosti v několika řadách.
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Místnosti jsou poměrně dobře osvětleny pomocí přirozeného světla z venkovního
prostředí. Tomu napomáhá soustava oken, jež zaujímají téměř celou plochu jedné stěny
místností. Provětrávání místnosti je zajištěno obvykle prostřednictvím dolních ventilaček.
Okna jsou

zajištěna bezpečnostními

západkami. Zastíněna jsou

záclonami,

případně

žaluziemi.

10.1.6.

VYTÁPĚNÍ

Vytápění je zajištěno rozmístěním radiátorů v podobě deskových otopných těles, jež
umožňují boční připojení na rozvod otopné soustavy. Radiátory nejsou žádným způsobem
chráněny.
10.1.7.

PRACOVNÍ MÍSTO

Sektor určený pro individuální práci dítěte je
zajištěn formou omezené pracovní plochy - stolu (viz
Obr. 8). Stůl a židle jsou situovány tak, že dítě sedí zády
ke třídě a čelem к posuvným dveřím. Po obou stranách
stolu jsou umístěny regály, jež slouží jednak к ohraničení
prostoru a dále к odebírání a ukládání úkolů podle
principu zleva doprava a seshora dolů. Dospělá osoba má
přístup к dítěti zezadu. Dítě zde tedy může pracovat
samostatně

nebo

za

asistence

druhé

osoby.

Takto

vymezené pracovní místo se ve třídě vyskytuje pouze
jedno a je situováno do přední místnosti.

Prostor pro individuální práci

К individuální práci dítěte s pedagogem poté slouží i přidružená malá místnost,
obvykle zde též probíhá logopedická péče.
К pracovním aktivitám dále slouží stůl umístěný v centru přední místnosti. Bývá
využíván především к pedagogem řízeným pracovním a malířským činnostem. Ohraničit od
okolního prostředí ho lze pomocí přenosných zástěn.

10.1.8.

RELAXAČNÍ ZÓNA

К relaxačním aktivitám je к dispozici koutek s matrací a polštáři. Je však umístěn
v místnosti, jež slouží především ke hře a pohybovým aktivitám, nedá se tedy vždy zamezit
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nadměrnému a pro dítě obtěžujícímu hluku. Dítě se sem
však může uchýlit, aby si odpočalo, nebo se věnovalo
klidové hře.
Další relaxační prvek představuje bazén s míčky.
Pobyt v něm

slouží jako

forma motivace

a odměny

podobně jako používání závěsného pytle, které pro děti
představuje zajímavý a odpočinkový typ aktivity.
Pokud dítě bezprostředně vyžaduje naprostý klid,
může se uchýlit do místnosti, jež je od zbylé části třídy
oddělena a slouží převážně к tomuto účelu (viz Obr. 9).
Tento prostor je vybaven pouze rozkládacím křeslem a
Samostatná

místnost

určená pro relaxaci

trampolínou.

Dále

neobsahuje

žádný

nábytek

ani

vybavení, splňuje tedy požadavek na omezené množství stimulů. Místnost však působí
neútulně, navíc zde hrozí riziko úrazu (žaluzie na oknech, trampolína, radiátor). Jeden den
v týdnu je tento prostor vyhrazen pro účely canisterapie.
10.1.9.

BEZPEČNOST A BEZBARIÉROVOST

Prostory třídy pro děti s PAS mají několikerá bezpečnostní opatření. Předně se jedná
o využívaný systém dvojích klik, kdy horní klika, jež je mimo dosah dětí, umožňuje
zablokování dveří a tedy kontrolovaný přístup do místnosti. V případě potřeby je možné
prostor uzavřít, děti tak mají zamezenou možnost útěku.
Jednotlivé sektory zadní místnosti jsou odděleny soustavou plotů, přístup do daných
zón je umožněn prostřednictvím uzavíratelných vrátek. Pedagog tak má o dětech větší přehled
a usnadněnou jejich kontrolu. Pokud je třeba, aby se dítě v dané zóně věnovalo nějaké
činnosti, je pro něj taktéž obtížnější tuto zónu snadno opustit. Učitel tak může v případě
potřeby udržet děti pohromadě.
Nábytek je z výrazné většiny oblý, nevyskytují se u něj ostré rohy. Výjimkou jsou
některé typy úschovných prostor (skříňky, regály) a části systému oplocení jednotlivých zón.
Problematické se jeví užití nechráněných radiátorů a žaluzií na zastínění oken. Problematická
z hlediska bezpečnosti je i relaxační místnost.
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Prostory třídy, včetně toalet, jsou řešeny bezbariérově. V přechodech místností se
nevyskytují prahy, dveře jsou dostatečně široké. К venkovním vchodovým dveřím vedou dva
schody, j e ž je možné v případě potřeby překonat pomocí skládacích a přenosných ramp.

10.1.10.

SHRNUTÍ

Prostory třídy pro děti s PAS v Mateřské škole Štíbrova odpovídají požadavkům
strukturovaného učení. Místnosti jsou přehledně členěny, dětem je usnadněna orientace
v prostředí pomocí vizualizačních prostředků (systém vizuálních i fyzických hranic, obrázky,
piktogramy, stálost rozmístění nábytku a vybavení). Přítomna je i zóna pro individuální práci
dítěte. Prostor obsahuje klidové zóny, kde si dítě může odpočinout. Relaxační místnost však
působí spíše provizorním dojmem a není zde zajištěno bezpečí ani pohodlí pro dítě.
Podlahové krytiny jsou protiskluzové, linoleum snadno čistitelné, koberec ve druhé místnosti
navozuje větší pocit tepla a útulnosti, jeho údržba je však náročnější. Místnosti jsou
prosvětlené prostřednictvím velkých oken, umělé osvětlení se jeví dostačující. Ventilační
okna umožňují bezpečné provětrávání místností. Bezpečnost dětí je v prostorách třídy i jinak
převážně zajištěna, problematické je používání nekrytých radiátorů a žaluzií na oknech.
Bezbariérový přístup a pohyb po místnostech je zajištěn.

1 0 . 2 . MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA
Mateřská škola Duha sídlí v Košířích na Praze 5. Jedná se o mateřskou školu běžného
typu, pří níž jsou zřízeny dvě speciální třídy. Jedna ze speciálních tříd je určena pro děti
s poruchami

řeči. Druhá speciální třída slouží dětem s poruchou

autistického

spektra,

epilepsií, kombinovanými vadami, s opožděným psychomotorickým vývojem, dětem s DMO,
tělesnými a mentálními vadami, aj. Převážná diagnóza dětí v této třídě zní dětský autismus.
Tato třída se nachází v prvním patře dvojpodlažní budovy Mateřské školy. Vyjma těchto dvou
speciálních tříd se v Mateřské škole nachází další tři třídy běžného typu.
V letošním roce je ve třídě Žabek (třídě určené i dětem s PAS) zapsáno 12 dětí, jedná
se o dvojtřídu. Dětí s diagnózou dětského autismu do této třídy dochází šest, dvěma chlapcům
byl diagnostikován atypický autismus, další chlapec je zde umístěn se suspektní diagnózou
Aspergerova syndromu. Další děti do této třídy docházejí kvůli komunikačním obtížím, jejich
většině byla diagnostikována dysfázie, jedné holčičce mutismus. Děti jsou přijímány ve věku
tří až osmi let.
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Výchovu a vzdělávání dětí v této třídě zajišťuje pět dospělých osob. Jedná se
o učitelku mateřské školy, speciální pedagožku, dvě asistentky pedagoga a logopédku.
U jednotlivých dětí se pracovnice střídají podle momentální potřeby, individuální práci
s dětmi se věnuje především speciální pedagožka. Na logopedii děti docházejí taktéž
individuálně do přilehlé místnosti. Děti s poruchou autistického spektra jsou zde vzdělávány
v souladu s programem T E A C C H , podle zásad strukturovaného učení; každé dítě s PAS
pracuje podle svého individuálního denního režimu.

10.2.1.

STRUKTURA

Prostory třídy pro děti s poruchou autistického spektra j s o u v Mateřské škole Duha
členěny podle typů jednotlivých aktivit, prostor je podle těchto aktivit strukturován. Každé
dítě s PAS má ve třídě umístěn svůj denní režim. Je zde tedy pro tyto děti zabezpečena
odpovídající možnost časové a prostorové orientace.
Třída pro děti s PAS se skládá ze tri průchozích
místností,

přináleží к ní dále

oddělený

prostor

pro

individuální práci s dítětem a místnost, v níž probíhá
logopedická péče.
Zadní

místnost

je

určena

především

к pohybovým aktivitám, к nimž j e zde vyhrazen dostatek
volného prostoru (viz Obr. 10). Probíhá zde i hudebněrytmická výchova, v místnosti se nachází klavír. Tento
prostor j e dětem zpřístupněn jen po určitou část dne;
pokud j e zapotřebí všechny děti shromáždit v přední
místnosti, je možné prostor uzavřít pomocí posuvných
Obrázek 8
Místnost určená к pohybovým aktivitám

dveří. V této místnosti jsou umístěny i matrace, jež
mohou sloužit к odpočinku dětí. Tato místnost není

výrazně členěná ani strukturovaná, aby nedošlo к omezení prostoru pro volný pohyb dětí.
V předních dvou místnostech probíhá převážná část individuálních i skupinových
aktivit. Prostřední místnost je více zaměřena na volnou hru a odpočinkovou činnost dětí.
Prostor je zde na jednotlivé zóny strukturován pomocí hranic tvořených převážně nábytkem
určeným pro úschovu hraček a pomůcek. Dalším vizualizačním prostředkem pro odlišení
sektorů j e užití rozdílných podlahových krytin. V této místnosti nalezneme relaxační zónu
s pohovkou určenou pro odpočinek a klidovou hru dětí. Ráno se zde všechny děti společně
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sejdou a přivítají se. V této zóně probíhá i společný nácvik komunikačních dovedností. Další
členěné prostory slouží к různým typům herních aktivit. Nalezneme zde sektor pro hru se
stavebnicemi a auty, dětský obchod, čtenářský a kadeřnický koutek, kuchyňku a tabuli na
kreslení.
Přední místnost je zaměřena na různé formy řízených aktivit. Dominantu tvoří čtyři
dětské stoly. Dva stoly obdélníkového tvaru jsou určeny pro výtvarné aktivity a pracovní
činnosti. Pouze к jídlu jsou určeny zbylé dva kruhové stoly, u nichž má každé dítě své přesně
vymezené místo. V rohu místnosti se nachází prostor pro individuální práci s dítětem.
Nalezneme zde i stůl pro práci se stavebnicemi a jiným drobným materiálem (puzzle, barevné
hříbečky), dále je zde koutek pro hru s vodou a koutek pro hru s pískem.
Zadní a prostřední místnost je od sebe možné oddělit pomocí posuvných dveří. Přední
a prostřední místnost zůstávají stále průchozí.
Pro individuální práci s dítětem je určena místnost s počítačem, oddělená od ostatních
prostor. Taktéž samostatná místnost je vyhrazena pro práci dítěte s logopedem.

10.2.2.
Většina

NÁBYTEK A VYBAVENÍ
nábytku je vyrobena

z masivního

světlého

dřeva.

Stoly

a židle

jsou

přizpůsobeny velikosti a potřebám dětí. Nábytek pro úschovu pomůcek a hraček je starší, již
nepříliš vyhovující (skříně a regály jsou opotřebované, úschovného prostoru není dostatek,
hrany jsou poměrně ostré), v blízké době se však plánuje jeho výměna nábytkem moderním.
Zadní místnost je vybavena minimem nábytku, aby zde zůstal volný prostor pro
pohybové hry a aktivity. Podél jedné stěny jsou upevněny žebřiny, na opačné straně jsou
uloženy lavičky, uprostřed místnosti nalezneme provazový žebřík a malé kruhy na cvičení.
Dále jsou zde rozmístěny koše pro úschovu cvičebních náčiní. V rohu jsou к dispozici
matrace pro děti, jež chtějí odpočívat. Pro účely hudební výchovy je zde umístěn klavír.
V prostoru určeném pro odpočinek a společnou komunikaci

se nachází

systém

rozkládacích pohovek. Dále je v prostřední místnosti prostor členěn prostřednictvím skříněk
a regálů, děti si zde hrají na koberci či u malého stolku se dvěma židlemi.
V přední místnosti se nachází několik stolů se židlemi, jež slouží к různým účelům
(výtvarná činnost, stravování, hra s pískem, individuální práce...).
V oddělené místnosti se nachází koutek s počítačem, jež slouží především к rozvoji
sluchového a zrakového vnímání.
55

Místnost pro individuální práci s logopedem je navíc vybavena televizí a soustavou
tabulí.

10.2.3.

VOLBA BAREV A MATERIÁLŮ

Prostorám dominuje bílá, okrová a žlutá barva. Nejčastěji používaným materiálem je
dřevo. Zadní místnost je vymalována bílou barvou, linoleum kombinuje barvu bílou a světle
hnědou. Vybavení zde je převážně ze světlého lakovaného dřeva.
Prostřední

místnost je

vybavena

starším

nábytek

z tmavšího

dřeva.

Linoleum

kombinuje bílou a světle hnědou barvu, koberec je okrový s nízkým vlasem. Pro hru jsou zde
rozprostřeny další dva koberce s nízkým vlasem, na nichž jsou zobrazeny motivy silnic
a krajiny. Obvodové zdi a s t r o p y jsou vymalovány bílou barvou.
Přední místnost obsahuje moderní dětský nábytek ze světlého lakovaného dřeva. Strop
a dvě ze stěn jsou vymalovány bílou barvou. Další dvě stěny nesou nátěr světle žluté a světle
okrové barvy. Rámy oken jsou ve všech místnostech bez výjimky bílé.
Odpočinkové prostory jsou vesměs vybaveny matracemi a sedačkami z textilních
materiálů v barevných kombinacích bílá, okrová, hnědá.

10.2.4.

PODLAHOVÉ KRYTINY

Zadní místnost sloužící к pohybovým aktivitám je po celé ploše pokryta linoleem.
V prostřední místnosti nalezneme kombinaci linolea a koberců s nízkým vlasem. Koberec je
situován do té části místnosti, jež slouží odpočinku, společné komunikaci či klidové hře, další
dva koberečky jsou určeny pro hru s auty. V přední místnosti jako podlahová krytina slouží
linoleum.
10.2.5.

SYSTÉM OSVĚTLENÍ A VENTILACE

Všechny místnosti jsou osvětlovány pomocí systému stropních svítidel kruhového
tvaru, jež jsou rovnoměrně rozmístěny po celé ploše stropu. Přirozené osvětlení je zajištěno
soustavou oken. jež zaujímají v každé místnosti téměř celou jednu stěnu. Okna umožňují
bezpečnou ventilaci (lze je vyklopit pouze do určité vzdálenosti) a dostatečný přísun denního
světla. V přední místnosti jsou umístěny i balkónové dveře. V této mateřské škole se dále
využívá čistička vzduchu.
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10.2.6.

VYTÁPĚNÍ

Všechny místnosti jsou vytápěny deskovými radiátory s bočními rozvody. Všechna
otopná tělesa jsou zabezpečena pomocí dřevěných klecí.
10.2.7.

PRACOVNÍ MÍSTO

Pracovní místo pro individuální práci s dítětem je situováno do přední místnosti do
bezprostřední místnosti pracovního místa učitelky. Od zbytku třídy je oddělen systémem
skříněk a regálů. Pracovní plocha je zde ve formě dlouhého stolu. Dítě sedí zády ke třídě
čelem ke zdi. Po jeho levé ruce sedí v případě potřeby další osoba, jež dítěti napomáhá
s nácvikem nových dovedností nebo mu při činnosti asistuje. Dítě si úkoly bere z regálů
situovaných po pravé straně a na to samé místo je poté i vrací. V jiném případě má dítě úkoly
připraveny na ploše stolu v jeho levé části. Odtud je přebírá, plní ve středové části a odkládá
napravo.
Dalším místem pro individuální práci s dítětem je oddělená místnost se stolem
a počítačem. Zde se dítě věnuje za asistence dospělé osoby především rozvoji sluchové
a zrakové percepce.
10.2.8.

RELAXAČNÍ ZÓNA

Jako hlavní relaxační prostor slouží část prostřední místnosti. Je vybavena rozkládací
pohovkou a křeslem. V ranních hodinách zde probíhá společné přivítání a nácvik funkční
komunikace. V jinou část dne je prostor к dispozici pro odpočinek, relaxaci či klidovou hru.
Další relaxační zóna je situována v místnosti určené к pohybovým hrám a aktivitám.
V rohu je umístěna matrace, na níž mohou děti odpočívat a pozorovat dění, pokud se nechtějí
s ostatními věnovat motorickým činnostem. Jako relaxační činnost děti dále často využívají
herní aktivity s vodou a pískem.
V dosud nevyužívaném koutku, jenž navazuje na prostřední místnost, je v plánu zřídit
relaxační prostor, kde by děti nalezly více klidu a soukromí. V budoucnosti je zamýšleno
vybavit třídu ještě relaxačním bazénkem s míčky.

10.2.9.

BEZPEČNOST A BEZBARIÉROVOST

Třídu je možné uzamykat tak, aby se v případě potřeby zamezilo útěku dětí do dalších
prostor mateřské školy. Uzamčena je dále celá budova. Okna jsou opatřena bezpečnostní
západkou, radiátory jsou opatřeny dřevěnou klecí.
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Třída pro děti s poruchou autistického spektra se nachází v prvním patře. Není zde
zajištěn bezbariérový přístup, jediná přístupová cesta vede po schodišti.
10.2.10.

SHRNUTÍ

Místnosti v Mateřské škole Duha
určené pro děti s poruchou
spektra

se

snaží

autistického

respektovat

zásady

strukturovaného učení (viz Obr. 11) Pro
každé

dítě

s PAS

je

к dispozici

osobní denní režim. Především

jeho

prostor

zaměřený na výuku a individuální práci
s dítětem j e přehledně členěn. Prostorová
struktura

je

podpořena

systémem

Obrázek 9
Strukturovaný prostor určený к volné hře. Kuchyňka a čtenářský

fyzických bariér (tvořených obvykle nábytkem sloužícím к úschově hraček a pomůcek).
Bezpečnost dětí j e z velké míry zajištěna - součástí oken jsou bezpečnostní západky, dětem j e
znemožněn útěk ze třídy, topná tělesa jsou umístěna do dřevěných klecí. Problematické se
může jevit užití staršího nábytku, jenž nemá dostatečně zaoblené rohy. Zajištěn je dostatečný
přísun světla, umožněna je bezpečná ventilace. Dětem s PAS j e к dispozici dostatek prostoru
pro individuální práci. Přítomny jsou i klidové koutky, neexistuje však samostatná místnost,
kam by se dítě v případě potřeby mohlo uchýlit к relaxaci. Ve třídách se nachází příliš mnoho
neuložených pomůcek a hraček, pro něž by bylo třeba zajistit další úschovné prostory.
Bezbariérový přístup do prostor třídy pro děti s PAS není zajištěn.

10.2.11.

KAZUISTIKA 1

MARTÍNF.K: 4 . 5 LET

Martínek je čtyř a půlletý chlapec žijící v úplné rodině. N e m á žádné sourozence. Při
zjištění diagnózy dětského autismu se rodina přestěhovala z jiné části Prahy, aby m o h l .
chlapec navštěvovat speciální třídu Mateřské školy D U H A . Do této třídy dochází denně od
září 2008. Žádné přidružené postižení zatím nebylo pozorováno.
Mezi hlavní symptomatické projevy poruchy autistického spektra u Martínka patří
nedostatečné navazování vztahů s ostatními lidmi a dětmi a obtíže v komunikaci s okolím.
Řeč se u Martina prozatím nerozvinula; pokud chce iniciovat kontakt, což nebývá často,
odvede dospělou osobu za ruku a naznačí, co od ní požaduje (např. přinese nádobu na vodu,
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pokud se chce věnovat vodní hře a potřebuje asistenci učitele - napustit vodu). Pokud je
spokojený, usmívá se, směje se. Nespokojenost dává najevo výbuchy zlosti (především pokud
je donucován opustit svoji oblíbenou aktivitu nebo je mu brána nějaká hračka). V malé míře
jsou u chlapce přítomny stereotypní pohyby rukou (třepotání rukama před sebou v blízkosti
obličeje). Oční kontakt navazuje jen výjimečně. S dětmi komunikuje minimálně a výjimečně
(např. pokud mu někdo bere hračku), hry je schopen pouze paralelní. Přítomnost ostatních
dětí mu nevadí, nevšímá si jich. Nevyrušuje ho, ani když dětí hlučí nebo okolo něj pobíhají.
Tělesný kontakt mu není výslovně nepříjemný, sám ho ovšem nevyhledává.
V prostředí třídy se Martin dobře orientuje. Ví, kde je co uloženo, kam jít, když něco
potřebuje, pohybuje se s jistotou, působí spokojeným dojmem. S Martinem prozatím bohužel
není používán žádný systém AAK. Ve třídě má sice svůj denní režim, který sám však
nevyužívá a zjevně ani nechápe jeho smysl. Pedagogický personál je v jeho užívání
nedůsledný (např. zapomene dovést chlapce к režimu a zkontrolovat, zda si vzal obrázek a po
splnění aktivity ho umístil do košíku, stávalo se tak, že pak bylo naráz odstraněno i pět již
proběhnuvších aktivit), takže Martin ani nemá příležitost osvojit si, na jakém principu tento
vizuální systém funguje, ač by mu při jeho pochopení mohl být velice prospěšný.
Martin většinu času dne v mateřské škole tráví hrou - nejraději staví kolejnice
a silnice, patrná je fascinace vláčky. Nejoblíbenější činností je hra s modelínou, nejčastěji do
ní rýpá a zapichuje předměty, přenáší ji po místnostech a umisťuje ji do různých předmětů.
Pokud к tomu není výslovně veden, z modelovací hmoty nic konkrétního

nevytváří.

Oblíbenou Martínkovou činností patří i hra s vodou. Martin u ní vydrží dlouho, přelévá
tekutinu z nádob do nádob, potápí hračky a dává velký pozor, aby se nenamočil. Pokud ho hra
přestane bavit, náhle ji opouští, hračky po sobě neuklízí, pokud k tomu není explicitně
donucen. Rád zvedá krabice a nádoby s věcmi, jež sype na zem, aniž by je pak vrátil zpátky.
Ranních aktivit v podobě motorických cvičení se prakticky neúčastní. Nápodoba cviků
se pro něj jeví
místě,

zřejmě

jako příliš obtížná a nezajímavá činnost. Martínek nevydrží na určeném

pokyny učitelky jakoby nevnímá a ignoruje. Žádoucí pohyby nevykonává, pokud mu

Při nich někdo další neasistuje.
V části dne určeném společné komunikaci sice dokáže sedět na určeném místě (ačkoli
má tendence utíkat ke své hře, nevzdoruje, pokud je navrácen na původní místo), okolní dění
však

nevnímá, do činnosti se nezapojuje, pokud není výslovně vyzván. Když na něj přijde

řada s komunikačním cvičením, s učitelkou spolupracuje, ví, co má dělat (např. umístit svoji
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fotografii na tabuli mezi další fotografie dnes prítomných dětí), dokáže plnit jednoduché
verbálni pokyny.
Pro svačinu si dojde sám, nají se bez asistence. Pokud o pokrm nemá zájem nebo mu
nechutná, snaží se ho nějakým způsobem zbavit (např. vylitím kakaa, které nechtěl pít, do
talíře). Bez problémů najde své místo u stolu. Na toaletu trefí, někdy vyžaduje doprovod
dospělé osoby. Je relativně samostatný, umí se i z velké části sám obléci.
Při individuální práci i práci s logopédkou spolupracuje. Prostory určené к těmto
činnostem jsou od zbytku třídy oddělené, Martínek se tak může soustředit pouze na žádoucí
činnost, aniž by byl rušen ostatními dětmi či podněty ze třídy. Účelovým

výtvarným

a pracovním aktivitám (tzn. že výsledkem činnosti má být konkrétní obrázek či výrobek) se
věnuje s nelibostí a pouze za asistence druhé osoby.
Martin se ve vzdělávacích prostorách třídy jeví zorientován a dobře zadaptován.
Rozvržení třídy respektuje zásady strukturovaného učení, Martínek tak snadno nalezne to, co
zrovna potřebuje. Není využíván žádný systém alternativní ani augmentativní komunikace.
Důvodem prý je čekání, zda se chlapec přirozeně nerozmluví, což se jeví jako důvod velice
diskutabilní (AAK často právě napomáhá к vývoji řeči a také ho urychluje). S Martinem se
komunikuje prostřednictvím verbálních pokynů, kterým ne často rozumí a nemůže se k nim se
svými současnými komunikačními možnostmi prakticky vyjádřit. Individuální denní režim je
sice používán, avšak nárazově a bez porozumění ze strany dítěte.

1 0 . 3 . MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI ŠKOLE JAROSLAVA JEŽKA
Třída Mateřské školy při škole Jaroslava Ježka není explicitně určena pro děti
s poruchou autistického spektra. Dominantním handicapem, jež určuje zařazení dítěte do této
mateřské školy, je zrakové postižení. Přidruženým a někdy i více závažným postižením může
být porucha autistického spektra. Prostory třídy jsou navíc strukturovány způsobem, který by
pro děti s PAS mohl být vyhovující.
Do mateřské školy jsou přijímány děti s různými stupni zrakového
(slabozraké, zbytky zraku, nevidomé) a děti s kombinovaným

postižením

postižení
(tělesným,

smyslovým, mentálním a zdravotním) ve věku od 3 let.
Ve třídě pracuje učitelka mateřské školy a podle potřeby asistent pedagoga. Speciální
Péči (logopedii, zrakovou terapii a prostorovou orientaci) zajišťují speciální pedagogové
s další rozšířenou kvalifikací pro tuto činnost.
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V současné době dochází do M Š 6 dětí, dvě děti m a j í pouze zrakovou vadu, ve třech
případech se jedná o kombinované postižení (omezení hybnosti a mentální retardace), j e
integrována jedna holčička bez postižení. Jeden z chlapců m á kromě diagnózy praktická
nevidomost stanovenou i diagnózu dětský autismus.

10.3.1.

STRUKTURA

Pro učební prostory této mateřské školy je typická přehledná struktura, jež je nezbytná
pro zajištění dobré orientace dětí se zrakovým postižením, pro které j e zařízení především
určeno.
Prostory mateřské školy se nacházejí v suterénu Základní školy Jaroslava Ježka a jsou
členěny na dvě průchozí místnosti. Dále je к dispozici šatna a hygienické zařízení. Ze šatny j e
umožněn přímý vstup na zahradu.
Místnost navazující na šatnu j e v přímém sousedství
jídelny. V centru této učebny jsou umístěny dětské stoly
s kruhovým

uspořádáním.

Zde

se

děti

převážně

věnují

individuální práci či hře. Po pravé straně se nachází sedací
souprava,

kde

probíhají

pohádky,

odpočinek,

vyhrazen

pracovní

klidové

aktivity

komunikace

s dětmi).

prostor

pro učitelku

(např.
Dále j e

mateřské

četba
zde
školy

a velké množství úschovných zařízení (především formou
skříněk).
Druhá
Obrázek 10
Zřetelné vyznačení cest užitím různých
podlahových krytin

místnost

slouží

především

ke

klidovým

aktivitám, je zde prostor i pro pohybové hry. Středový prostor
zůstává volný, je zde к dispozici rozkládací souprava pro

odpočinek, dále dětský nábytek určený ke hře a relaxační bazének.
Různé sektory jsou odděleny buďto přirozeným způsobem (rozmístěním nábytku) či
pomocí výrazné vizualizace na bázi barevných kontrastů. Velmi zřetelně jsou vyznačeny
cesty, a to rozdílným užitím podlahových krytin (viz Obr. 12).
Všechny věci a nábytek mají své stálé místo tak, aby pro dítě byl usnadněna orientace
po

prostorách mateřské školy a aby samy mohly nalézt, co právě potřebují.
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10.3.2.

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

Prostory mateřské školy působí úhledným dojmem. Většina věcí má své stálé umístění
a je uschována v okolních skříňkách a regálech. Mnohé věci jsou dále uloženy v různých
koších a krabicích. Hračky a jiné doplňky jsou umístěny na stálém místě v dosahu dětí tak,
aby š i j e děti mohly samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.
Dětský dřevěný nábytek doplňují v obou místnostech pohovky a dále

vybavení

sloužící ke hře (např. dětská kuchyňka, obchod). V příchozí místnosti se dále nachází klavír.
Dětské stoly jsou uspořádány do půlkruhu, jsou od sebe vzájemně odlišeny barvou a hapticky
vnímatelným znakem (např. kytička). Každé dítě tak může snadno rozpoznat své místo, tento
systém však v mateřské škole nebyl zaveden. Děti si sedají podle libosti na různá místa, která
jsou právě volná.
Druhá místnost slouží především к relaxaci. Nachází se zde velká pohovka a relaxační
bazén

s míčky. V přilehlých odkládacích

prostorách jsou

к nalezení pomůcky

vhodné

к motorickým aktivitám (trampolína, míče apod.). К relaxaci či pohybovým hrám je možné
využít přenosný radiopřehrávač. К dispozici je zde velká škála nahrávek.
Využít lze i barevné televize a koutku s počítačem určeným pro individuální práci
s dítětem. Slouží zde především к nácviku sluchové percepce a ke stimulaci a reedukaci
zrakových funkcí.
10.3.3.

VOLBA В ARE V A MATERIÁLŮ

V místnostech dominuje kombinace bílé a tmavě modré barvy. Dále je zastoupena
šedivá, červená a barva přírodního dřeva.
Obvodové zdi a stropy jsou vymalovány bílou barvou. Podlahové krytiny nesou barvu
bělošedou a tmavě modrou. Nábytek je vyroben z velké většiny z masivního světlého dřeva
a je přizpůsoben věku a potřebám předškolních dětí. Stoly jsou dřevěné a různobarevné (jedná
se o tmavé tlumené nátěry ve žluté, červené a zelené barvě).
Sedací soupravy určené к odpočinkovým aktivitám jsou potaženy

proužkovanou

bělomodrou textilií. Některé regály jsou kryty taktéž pruhovanou, avšak červenobílou režnou
látkou.
Orientace v prostoru je usnadněna užitím kontrastních barev a materiálů - barevně
jsou odlišeny zejména cesty (spojnice mezi jednotlivými dveřmi) - na jejich povrch bylo
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použito bělošedé linoleum, okolí pokrývá koberec tmavě modré barvy. V případě toalet j e
к zvýraznění kontur použita tmavě hnědá barva na světlém béžovém či bílém podkladě.

10.3.4.

PODLAHOVÉ KRYTINY

Za podlahové krytiny v učebnách bylo zvoleno linoleum a koberec. Světlé linoleum j e
užito к vyznačení cest. Zbylé části místností pokrývá koberec s nízkým vlasem.

10.3.5.

SYSTÉM OSVĚTLENÍ A VENTILACE

Osvětlení učeben má optimální intenzitu pro zrakově postižené s možností regulace.
Podle individuálních potřeb je možné vybavit dítě lokálním osvětlením jeho pracovního
místa.
Denní přirozené osvětlení zajišťuje systém jednokřídlých oken. Umělé osvětlení j e
zprostředkováno zejména pomocí čtyř dlouhých zářivek, j e ž j s o u zavěšeny u stropu; dvě
sousední zářivky jsou na sebe vzájemně kolmé, celý systém zářivek tedy tvoří dohromady
obvod čtverce.
Jako možnost přídavného osvětlení jsou к dispozici lampy a kruhová stropní světla.

10.3.6.
Prostory

VYTÁPĚNÍ
Mateřské

školy

jsou

vytápěny

prostřednictvím

radiátorů.

Jedná

se

o jednodesková otopná tělesa s možností bočního připojení na rozvod otopné soustavy.
Radiátory jsou chráněny pouze seshora pomocí dřevěné desky.
10.3.7.

PRACOVNÍ MÍSTO

Pro každé

dítě je

к dispozici

místo

u jednoho stolečku (je zde umístěno 6 stolečků
a zařízení navštěvuje v současné době
dětí), jednotlivá
určena (viz Obr.
pracuje

místa

však

nejsou

13). S dětmi

individuálně.

Dítě

sedí

šest

pevně

se

obvykle

u

jednoho

stolečku a pedagog mu asistuje po j e h o levé
straně.
Obrázek 11
Pracovní místa pro děti

Dalším
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místo

pro

individuální

práci

-

s dítětem představuje koutek s počítačem. Zde může dítě pracovat samostatně nebo
učitelky či asistentky.

10.3.8.

RELAXAČNÍ ZÓNA

K odpočinku
několika

slouží

rozkládacích

soustava
sedacích

souprav. Ve výchozí místnosti se jedná
o rohové uspořádání sedacího nábytku.
Na

tomto

místě

probíhá

obvykle

společná činnost - obvykle se jedná o
vyprávění

pohádky

či

nácvik

komunikačních dovedností. Děti zde
v případě potřeby mohou odpočívat.
Převážně

k odpočinku

Obrázek 12
Místnost sloužící převážně к odpočinku

a relaxačním aktivitám (včetně klidové

hry i pohybových aktivit) j e určena druhá místnost (viz Obr. 14). K r o m ě další sedací soupravy
j e zde dětem umožněno využívat relaxační bazén s míčky. Daná místnost j e i klidnější, neboť
přímo nesousedí s jídelnou a okna vedou do zahrady.

10.3.9.

BEZPEČNOST A BEZBARIÉROVOST

Interiér MŠ j e upraven bezbariérově pro osoby se zrakovým a tělesným postižením.
Tyto prostory se však nacházejí v suterénu - j e tedy třeba sejít dolů po schodech, jiné
možnosti zatím k dispozici nejsou.

10.3.10.

SHRNUTÍ

Ačkoli Mateřská škola při Základní škole Jaroslava Ježka není přímo určena pro děti
s poruchami autistického spektra, svým uspořádáním a vybavením může vyhovovat i dětem
s tímto typem postižení, neboť j e prostor přehledně členěn a platí zde zásada stálého
rozmístění nábytku a ukládání věcí. Dětem s PAS pak může další orientaci v prostoru
usnadnit vizualizační podpora zajištěná systémem barevných kontrastů. Pro děti s PAS j e
optimální i malý kolektiv šesti dětí a individuální přístup k jednotlivým dětem. Vzhledem
k tomu, že j e však zapsáno více dětí s kombinovaným postižením, bylo by žádoucí zaměstnat
na plný úvazek dalšího pedagogického pracovníka a pro děti s P A S zavést možnost vzdělávat
se pomocí programu založeném na strukturovaném učení. Vzhledem k zaměření mateřské
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školy na děti se zrakovým postižením je velký důraz kladen na zajištění dostatečného
osvětlení a možnosti dalšího podpůrného osvětlení. Bezpečnost dětí je převážně zajištěna,
okna jsou vybavena bezpečnostními západkami, děti jsou pod stálým dohledem učitelky či
asistentky. Problematické se jeví nezabezpečený přístup к topným tělesům

a použití

vertikálních žaluzií. Interiér je řešen bezbariérově, přístup do mateřské školy však takto
zabezpečen není, jedinou přístupovou cestu představují schody.
Jako hlavní nedostatek prostoru mateřské školy vnímám jeho nadměrnou hlučnost, jež
děti často ruší, působí na ně stresově. Problémem je i prostor pro individuální práci, jenž není
přesně vymezen a ohraničen (ve stejném prostoru probíhá hra i výuková činnost). Výhodné
pro děti není ani stravování ve společné jídelně se žáky základní školy, taktéž kvůli
výraznému hluku. Lépe by bylo zajistit možnost stravování přímo v prostorách mateřské
školy.
10.3.11.

KAZUISTIKA2

M Í L A ; 4 ROKY

Míla je čtyřletý chlapec žijící ve společné domácnosti se svou maminkou, její sestrou
a jeho babičkou. Do Mateřské školy při Škole Jaroslava Ježka dochází denně od září 2008.
Zařazen do této třídy byl na základě zrakové vady. Diagnostikována mu byla praktická
nevidomost (jedná se však o odhad spíše na základě symptomatiky, přesné vyšetření zraku
nebylo možné, neboť Míla není schopen aktivně spolupracovat a podávat zpětnou vazbu).
U Míli

se vyskytují výrazné

autistické

rysy -

nenavazuje vztahy

s

lidmi,

nekomunikuje věku odpovídajícím způsobem (řeč není rozvinuta, gesta a mimiku nepoužívá,
nelibost dává najevo křikem, radost smíchem, jiné emoce neprojevuje, pokud ví o předmětu,
který by chtěl a je v dosahu, snaží se ho najít, jiné emoce ani potřeby nevyjadřuje způsobem,
který by bylo možno z a z n a m e n a t a rozeznal, lidskou přítomnost neodmítá, rád se chová, nosí,
mezi lidmi nerozlišuje), ulpívá na určitých předmětech - zvukové hračky, které po udeření
(rukou, prstem, hodem o zem) vydají zvuk), problémy s jídlem (k svačině donedávna jedl jen
jogurt, v současnosti je snaha převést ho na tuhou stravu, v jídle velmi vybíravý, mnoho
pokrmů odmítá), stereotypní pohyby (kývavé pohyby celým tělem dopředu a dozadu, trhavé
pohyby levou rukou) s t e r e o t y p n í aktivity (opakované uhození hračky za účelem vydání
zvuku, zouvání bot, házení kuličky o zem), patrná je mentální retardace.
V prostředí třídy mateřské školy se Míla podle své potřeby orientuje. Dokáže
samostatně procházet mezi jednotlivými místnostmi, na toaletu trefí (orientuje se především
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podle hapticky vnímatelné vodicí linie), nicméně ji sám nevyhledává. Motivací к pohybu je
pro něj hledání zvukových hraček, v prostředí se orientuje především prostřednictvím sluchu
(chůze za zajímavým zvukem) a hmatu - Míla rozezná cesty mezi místnostmi díky
rozdílnému povrchu podlahových krytin, často se pohybuje podél zdí, kterých se dotýká.
Chodí sám, bez pomoci, jeho pohyby jsou však trhavé, často bezcílné a stereotypní (kývavé
pohyby celým tělem). Rád se věnuje motoricky zajímavým aktivitám, jež prostředí třídy
umožňuje (houpání na míči, skákání na trampolíně). Prostředí je pro Mílu z hlediska možnosti
vzniku úrazu poměrně bezpečné - použitý nábytek je buď z měkkých materiálů či je opatřen
zaoblenými rohy, nevyskytují se zde žádné ostré či jinak výrazně nebezpečné předměty. Ve
třídě není vyhrazen speciální prostor pro individuální práci. Míla samostatně pracovat
nedokáže, je vždy potřeba stálá asistence další osoby. К individuální práci s dítětem se
využívá oblasti s kruhově uspořádanými stolky a židlemi. Dítě má před sebou zadaný úkol,
dospělá osoba sedí po jeho boku a s činností napomáhá. Míla neuchopí drobné předměty,
manipulace s nimi mu činí problémy, neumí držet tužku, je úspěšný v uchopování větších
předmětů, je třeba ho však stále к jakékoli činnosti motivovat (odměnou jsou pro něj
především zvukové hračky a „hra" na klavír). Na svačinu a oběd dochází Míla s ostatními
dětmi do společné jídelny, jež je v bezprostřední blízkosti prostor Mateřské školy. Míla má
své stálé místo u stolu, při jídle vyžaduje asistenci. Prostředí jídelny je pro něj evidentně
nepříjemné - j e d n a k je spojeno s neoblíbenou činností (jídlem) a jednak je velmi hlučné. Umí
se sám vrátit do třídy. Mílovi je dále potřeba pomoci s převlékáním, krmením i základní
hygienou. Pokud se nachází v tichém prostředí s malým počtem dětí, bývá obvykle klidný
a spokojený. Při nadměrném hluku (přítomnost více osob, hluk z jídelny) začíná být nervózní,
často svou n e s p o k o j e n o s t dává najevo křikem. Míla rozpozná, že na pohovce se věnuje
klidovým aktivitám, a to především poslechu pohádky. Ví, že má být potichu a v klidu
poslouchat, často však toho není schopen. Míla je v současné době schopen jen individuální
práce s další osobou. Mezi současné typy individuálních řízených aktivit patří hra se
zvukovými hračkami, chůze za zvukem (tleskání, zvonění zvonečkem, ...), třídění předmětů
podle tvaru, velikosti (zvládá jen s dopomocí, spíše se jedná o nácvik úchopu a rozvoje
koncentrace), rozvoj hrubé motoriky (cvičení na velkém míči, trampolíně, v míčkovém
bazénku) a nácvik sebeobsluhy (především v oblasti hygieny). Společným činnostem se Míla
nevěnuje, s ostatními dětmi nespolupracuje, jejich přítomnost na něj působí rušivě. Pokud
vyžaduje klid, uchýlí se do tiché části třídy - obvykle do druhé místnosti, než ve které se
nachází ostatní d ě t i , v ž d y j e u n ě j přítomna d o s p ě l á osoba, což Míla spíše vítá, rád se chová či
odpočívá na zemi, kývá se a pouští si zvukové hračky. Pokud je den rušný (je přítomno více
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dětí a činnost je zaměřena na více různorodých aktivit), bývá Míla v průběhu dne znatelně
unavený

a

vyhledává

odpočinek

častěji.

S Mílou

se

prozatím

nepracuje

systémem

strukturovaného učení, není pro něj zaveden žádný činnostní ani časový plán, jemuž by mohl
porozumět a jenž by mu pomohl v časové i prostorové orientaci. Při komunikaci s Mílou se
nevyužívá podpůrných prostředků, je využívána především verbální komunikace, Míla však
řeč nepoužívá a verbálním pokynům rozumí jen velice omezeně. Jako prospěšné bych viděla
zavedení denního režimu pomocí reálných předmětů a realizaci komunikace za pomocí
hapticky vnímatelných prostředků (drobných předmětů). V odlehlejší a klidné části prostoru
by bylo vhodné zřídit oddělený prostor pro individuální práci.

1 0 . 4 . MATEŘSKÁ ŠKOLA HORÁČKOVA
Mateřská škola Horáčkova se nachází v klidné sídlištní části Prahy 4. Jedná se
o mateřskou školu speciální, nacházejí se v ní tedy pouze třídy pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami. Jednou z těchto tříd je třída určena dětem s poruchou autistického
spektra. Ta se nachází v prvním patře budova, bohužel к ní však není umožněn bezbariérový
přístup.
V současné době třídu navštěvuje šest dětí s převážnou diagnózou dětského autismu.
Jeden z chlapců má suspektní diagnózu atypického autismu a jedna z holčiček podezření na
atypický autismus.
Dětem jsou к dispozici tři stálí pedagogičtí pracovníci: speciální pedagožka, učitelka
mateřské školy, jejíž vlastní syn má diagnózu v rámci spektra, a asistentka učitelky. Dále jsou
často při ruce studenti pedagogických škol, kteří zde vykonávají své odborné praxe.
V této

třídě

se

pracuje

podle

principů

strukturovaného

učení

vycházejícího

z programu T E A C C H . Každé dítě má svůj individuální denní režim, prostor je vysoce
strukturován, užity jsou prvky vizualizace.

10.4.1.

STRUKTURA

Místnosti náležící ke vzdělávacím prostorám dětí s poruchou autistického spektra jsou
členěny a vybaveny tak, aby bylo možno respektovat zásady strukturovaného učení (viz Obr.
15). Každá aktivita má své stálé místo, stálé je i umístění nábytku, hračky a pomůcky se
ukládají na stále stejná místa.
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Prostor třídy se skládá ze dvou učeben,
z nichž

první

slouží zejména pro

řízenou

individuální a skupinovou práci s dětmi a pro
účely

společného

stravování.

Jsou

zde

vyhrazeny dva kouty pro individuální práci
s dětmi, ohraničený prostor pro individuální
práci dítěte s pedagogem

či skupinou

děti

s dospělou osobou. Dále jsou zde tři dětské
stoly s židlemi, j e ž jsou určeny výhradně ke
stravování dětí. V blízkosti těchto stolů se

Obrázek 13
Ukázka s , r u k t u r a c e části de

™' místnosti

nachází kuchyňský kout, jenž navazuje na menší oddělenou místnost s kuchyní
Druhá místnost j e určena především к herním, odpočinkovým a pohybovým aktivitám
Stejně j a k o první učebna j e i tato členěna systémem dřevěných zástěn a nábytku sloužícího
к úschově hraček a pomůcek či nábytku sloužícímu ke hře a odpočinku dětí
Struktura j e podpořena vizualizačními prostředky. Jedná se o formy fyzických hranic
(zástěny, nábytek) a rozlišení prostor pomocí změny barev podlahových krytin
К prostorám třídy přináleží vlastní šatna a sociální zařízení.
10.4.2.

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

Prostory jsou vybaveny z velké části dětským dřevěným nábytkem. Obě části třídy
bylo možné původně oddělit pomocí posuvných dveří, ty jsou však v současné době
zastavěny nábytkem sloužícím к úschově věcí a nedají se tedy použít.
Vstupní místnost j e vybavena a uzpůsobena

zejména к individuální

výchovně

vzdělávací činnosti dětí. Je zde několik pracovních míst. Dále prostor slouží ke společnému
stravování dětí (u tří stolů se židlemi) а к přípravě pokrmů (kuchyňská linka). U předělu
místností se nachází pracovní prostor pro pedagogický personál. К dispozici j e zde dále
klavír, v této učebně tedy probíhá hudebně-rytmická výchova dětí.
V obou učebnách je к dispozici dostatečné množství nábytku určeného к úschově
hraček a pomůcek. Zadní učebna skýtá možnosti pro pohybové aktivity (nachází se zde
skluzavka, dřevěná průlezka, závěsný houpací pytel, dále j e zde volný prostor pro motorickou
činnost), odpočinek (matrace, pohovka, odpočinkový prostor jakožto součást

dřevěné

průlezky) i volnou hru dětí. V přilehlých regálech a skříňkách jsou systematicky uloženy
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různé typy hraček, využívána je členitá soustava dílčích přihrádek, jež jsou vždy označeny
obrázkem či piktogramem.

10.4.3.

VOLBA BAREV A MATERIÁLŮ

Prostorám třídy pro děti s PAS dominuje barva přírodního dřeva. Obvodové zdi
a stropy jsou vymalovány bílou barvou. Výrazně zastoupeny jsou dále odstíny červené, jež se
vyskytují především na nábytku sloužícím к úschově.
Nábytek v učebnách je vyroben zejména ze světlého lakovaného dřeva. Je veskrze
uzpůsoben velikosti a potřebám dětí předškolního věku. Zástěny jsou taktéž vyrobeny ze
světlého dřeva, některé zaujímají stálé místo a jsou upevněny к podlaze, jiné je možné užít
podle potřeby a flexibilně je přemisťovat. Rámy oken jsou opatřeny bílým nátěrem.
Jednotlivé zóny jsou od sebe dále vizuálně odděleny pomocí barev užitých na
podlahových krytinách. Prostor pro individuální práci je vybaven výrazným

červeným

kobercem, prostor pro skupinovou práci a prostor určený ke stravování je vybaven šedivým
linoleem. V druhé místnosti nalezneme převážně koberec výrazně modré barvy, v dílčích
menších částech určených к volné hře dětí jsou položeny koberce světle modré barvy.
К odpočinku
vzorovaným

je

textilním

v zadní
materiálem

učebně

umístěna

a soustava

pohovka

mobilních

pokrytá

matrací

taktéž

pestrobarevným
různobarevné

vzorovaných.
10.4.4.

PODLAHOVÉ KRYTINY

Přední prostor je zvětší části vybaven linoleem, podlaha prostoru pro individuální
práci je pokryta červeným kobercem s nízkým vlasem.
Druhá učebna je vybavena systémem koberců s nízkým vlasem - ve volné části určené
pro motorickou aktivitu a odpočinek je položen tmavě modrý koberec, v části pro volnou hru
dětí s hračkami a jinými pomůckami je položen koberec světle modré barvy.

10.4.5.

SYSTÉM OSVĚTLENÍ A VENTILACE

Přirozené světlo proniká do učeben skrze celou stěnu vybavenou soustavou vysokých
oken. Bezpečná ventilace je zajištěna pomocí bezpečnostních západek spodních oken.
V obou místnostech jsou ve dvou řadách na stropech rovnoměrně rozmístěny zářivky,
jež poskytují dostatečné množství umělého osvětlení.

69

10.4.6.

VYTÁPĚNÍ

Prostory třídy pro děti s PAS jsou vytápěny prostřednictvím jednodeskových otopných
těles. Všechny radiátory jsou zabezpečeny dřevěným bedněním.

10.4.7.

PRACOVNÍ MÍSTO

Ve výchozí učebně se nachází několik míst pro individuální i skupinovou práci
s dětmi.
К individuální

práci

dětí

slouží

dva

stejným způsobem vybavené boxy, které jsou
oddělené od sebe i ostatních prostor místnosti
(viz Obr. 16). Malý stůl představuje pracovní
plochu, po j e h o pravé i levé straně se nacházejí
odkládací plochy. Dítě zde sedí čelem ke zdi,
asistence dospělé osoby j e umožněna zezadu.

Obrázek 14
Prostor pro individuální práci

Pro přímou práci pedagoga s dítětem či
skupinou dětí j e určen další prostor ohraničený

dřevěnými zástěnami, v jehož středu j e umístěn stůl s několika židlemi. Po vnitřním obvodu
zástěn se nacházejí regály s přihrádkami pro jednotlivé úkoly.

10.4.8.

RELAXAČNÍ ZÓNA

Pro účely odpočinku slouží zejména druhá zadní místnost. Děti se zde mohou věnovat
pohybovým aktivitám, klidové volné hře či odpočinku na pohovce a matracích. К relaxaci
může sloužit i houpání v závěsném pytli. Pro odpočinek jsou vhodné i prostory dřevěné
průlezky v její horní části jsou umístěny matrace a děti zde mohou relaxovat v relativním
soukromí a izolaci od ostatních.

10.4.9.

BEZPEČNOST A BEZBARIÉROVOST

Učebny mateřské školy pro děti s poruchou autistického spektra jsou z hlediska
bezpečnosti převážně zajištěny. Hlavní vstupní dveře jsou uzamykatelné, dětem j e tak
ožněno prostory bez dohledu opustit. Radiátory jsou opatřeny bezpečnostním bedněním,
•
„ TaráŤkami
okna jsou zajištěna
zarazKdim. Kontroverzně může působit užití vertikálních žaluzií na všech
oknech.
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Prostory třídy jsou řešeny bezbariérově, samotná třída se však nachází v prvním patře,
do něhož je přístup umožněn pouze po schodech.

10.4.10.

SHRNUTÍ

Učebny v Mateřské škole Horáčkova určené pro výchovu a vzdělávání dětí s poruchou
autistického spektra jsou z hlediska členění a rozvržení prostoru vyhovující podmínkám
strukturovaného učení. Děti se zde mohou orientovat za pomoci fyzických (rozmístění
nábytku a zásten) i vizuálních hranic (různě barevné podlahové krytiny). Pro děti se zde
nachází dostatek prostoru pro individuální i skupinovou práci. К dispozici je i relativně klidná
zóna v druhé místnosti, kde děti mohou v případě potřeby odpočívat na k tomu určených
matracích či dětské pohovce. Diskutabilní je užití určitých barevných kombinací - zářivě
červená v prostorech pro individuální práci, vzorované pestrobarevné matrace určené pro
odpočinek. Místnosti jsou dostatečně osvětleny přirozeným i umělým světlem. Prostory jsou
z hlediska bezpečnosti převážně zajištěny. Interiér třídy je řešen bezbariérově, učebny se však
nacházejí v prvním patře budovy a přístup je zajištěn pouze po schodech.

1 0 . 5 . L O R N E NURSERY SCHOOL
L o m e Nursery school je součástí Lorne Primary School, jež se nachází v Edinburghu
v blízkosti Leith Walk. Prostory mateřské školy jsou situovány v přízemí základní školy.
Jedná se o starou viktoriánskou budovu. К dispozici je zde pro děti mateřské školy vlastní
kuchyň, hygienická zařízení a venkovní prostory.
Děti jsou zde přijímány od věku tří let do věku pěti až šesti let. V současné době je
zapsáno 16 dětí, některé však chodí jen v dopoledních, jiné zase pouze v odpoledních
hodinách. M i n i m u m dětí dochází do mateřské školy celodenně. Maximální počet dětí, jež se
sejde, je osm až devět.
Mateřská škola je jednotřídní.

Určena je především

pro děti s komunikačními

problémy. Většinu dětí tvoří děti cizinců (často polské národnosti, ve výrazném zastoupení
jsou dále děti z Pákistánu a Indie, specifické národnostní složení je dáno lokalizací mateřské
školy), jež prozatím neovládají anglický jazyk, dále děti s poruchami řeči a děti s poruchami
autistického spektra. V současné době navštěvují mateřskou školu tři děti s poruchou
autistického spektra se stanovenou diagnózou dětského autismu.
Dětem jsou к dispozici tři dospělé osoby: učitelka mateřské školy (nursery teacher),
zdravotní sestra s pedagogickým vzděláním zaměřeném na mateřské školy (nursery nurse)
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a asistentka učitelky se zaměřením na rozvoj jazykové komunikace (bi-lingual support
assistant). Dohled nad programem a chodem mateřské školy má hlavní učitelka (head
teacher), popřípadě ji ve funkci může nahradit zástupce (depute head teacher).
V L o m e Nursery School se hojně pracuje na bázi strukturovaného učení, zaměřeno j e
především

na

autistického

žáky

s poruchou

spektra,

nicméně

vizualizační prostředky jsou využívány
ve velké míře i ostatními dětmi.

10.5.1.
Třída

STRUKTURA

mateřské

školy

zaujímá

pouze jednu místnost. К ní dále přináleží
hygienická zařízení a šatna. Ze třídy j e
umožněn

přímý

vstup

na

malou

vyasfaltovanou zahradu, jež j e určena
především

к volným

pohybovým

Obrázek 15
V popředí Zóna pro grafomotoriku, v pozadí sektor pro stavbu
z dřevěných kostek

aktivitám dětí.
Prostor učebny je bohatě členěn, (viz Obr. 17). Nachází se zde různé sektory sloužící
к vykonávání specifických činností.

Tyto sektory jsou od sebe rozličným

způsobem

odděleny. Buď se jedná o systém přirozených hranic (vymezená plocha stolu, fyzické hranice
tvořené rozmístěním nábytku) či o jejich umělé vytvoření systémem zástěn.
Nalezneme zde prostor vyhrazený к nácviku grafomotorických dovedností, prostor pro
stavbu z dřevěných kostek, koutek s počítačem pro individuální práci s dítětem, čtenářský
koutek, prostor pro práci se stavebnicemi, koutek pro hru, jenž situuje vybavení domácnosti
(obsahuje kuchyňku, dětskou postýlku, stůl se židličkami).
Další prostor je

vyhrazen

ke

společným

aktivitám,

к nácviku

komunikačních

dovedností а к hudebně-rytmické výchově. Součástí učebny j e stůl sloužící ke stravování dětí.
V j e h o bezprostřední blízkosti se nachází kuchyňský kout, jenž j e od ostatních prostor
ohrazen dřevěným plotem. Zde se děti mohou za asistence pedagogického personálu věnovat
přípravě jednoduchých pokrmů. Další dva stoly a tabule slouží к výtvarným aktivitám
a pracovním činnostem. V jiné části místnosti se děti mohou věnovat vodní hře a hře
s pískem. Ve třídě j e dále možnost umýt si ruce či pomůcky v umyvadle či dřezu. Ve třídě se
nenachází prostor, jenž by příslušel pouze učitelce jakožto j e j í pracovní místo.
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Jednotlivé zóny jsou od sebe odděleny nejen systémem fyzických hranic (nábytek,
zásteny), ale t pomocí vizualizačních prostředků - a to užitím rozdílných podlahových krytin
a označením veškerých působišť piktogramy a obrázky s nápisy.

10.5.2.

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

Učebna je vybavena především dřevěným dětským nábytek se sestavou plastových
židlí. Dále je zde stůl pro hru s pískem a plastový stůl pro hru s vodou. V pracovním koutku je
к dispozici

počítač.

V „domečku" je

umístěna

dětská kuchyňka

a malý jídelní

stůl

s dřevěnými židličkami.
Jednotlivé zóny jsou od sebe odděleny především pomocí celodřevěných zástěn či
zástěn s dřevěnou konstrukcí potažených textilií.
К odpočinku je ve třídě umístěna rozkládací souprava dětských pohovek (čtenářský
koutek) a dětská matrace („domeček").
Součástí učebny je kuchyň, v níž nalezneme i lednici a sporák. Od ostatních prostor je
oddělena dřevěným oplocením, děti do této zóny mají přístup jen výjimečně a s výslovným
svolením pedagoga.
Prostory jsou dále doplněny dřevěnými skříňkami a regály a plastovými boxy pro
úschovu hraček, pomůcek a jiného materiálu.

10.5.3.

VOLBA BAREV A MATERIÁLŮ

Místnost je vymalována výhradně bílou barvou. Dále učebně dominuje barva červená,
zastoupena je zde však široká škála dalších barev.
Dětské

stoly

jsou

vyrobeny

z laminátových

desek,

židle

jsou

plastové

z polypropylenu. Další nábytek je vyroben převážně ze světlého lakovaného dřeva či ze d ř e v í
opatřeného barevným nátěrem. К uschovávání hraček a pomůcek kromě dřevěných skříněk
slouží i plastové boxy a regály.
Na podlaze je využito různých barev podlahových krytin. Převážná část místnosti je
vybavena linoleem světle modré barvy. Zóna pro společnou činnost a nácvik komunikace je
pokryta šedým kobercem půlkruhového tvaru. Červený kruhový koberec

je podložen

plastovému stolku určenému pro vodní hru. Na něm je položen další různobarevný koberec
obdélníkového tvaru s čísly a pruhy sloužící ke hře a výuce dětí. Tmavě modrý koberec určuje
cestu ke dveřím pro vstup na zahradu.
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Kuchynský nábytek j e natřen bílou barvou stejně j a k o rámy oken. Dětský nábytek j e
různobarevný, židle jsou povětšinou červené, stoly též červené popřípadě světle modré.
Skříně u dřezu a umyvadla jsou namalovány sytě žlutou barvou. Plastové boxy sloužící j a k o
úschovné prostory jsou různobarevné.
Horizontální rolety na oknech jsou sytě žluté barvy, dveře jsou též žluté, umístěné ve
světle modrých rámech.
Pro odpočinek dětí slouží pohovka pokrytá červenou vzorovanou textilií, jež j e
umístěna ve čtenářském koutku a dále matrace stejné barvy na postýlce v „domečku".

10.5.4.

PODLAHOVÉ KRYTINY

Místnost j e vybavena z velké části linoleem. Některé prostory jsou odlišeny koberci.
Koberce s nízkým vlasem se nacházejí v prostorách určených ke společné komunikaci
а к odpočinku. Dále je kruhový koberec s nízkým vlasem umístěn pod stolem, jenž slouží ke
hře s vodou.
10.5.5.

SYSTÉM OSVĚTLENÍ A VENTILACE

Místnost je osvětlena systémem trubicových zářivek rovnoměrně rozmístěných po
místnosti ve dvou řadách. Dostatek přirozeného světla j e zajištěn díky soustavě oken
dvoukřídlých oken s vysokým parapetem. Provětrávání místnosti je zabezpečeno díky horním
ventilačkám.
10.5.6.

VYTÁPĚNÍ

Učebna je vytápěna několika radiátory ve f o r m ě
jednodeskových otopných těles, jež jsou uzavřeny v drátěné
bezpečnostní schránce.
10.5.7.
Pro

PRACOVNÍ MÍSTO

individuální

práci

s dítětem

slouží

stoleček

s počítačem a dvěma židlemi (viz Obr. 18 Zde probíhá nácvik
různých dovedností, především se jedná o rozvoj sluchové či
zrakové percepce. Dítě zde může pracovat samostatně či za

к uľekTpočUačem

asistence další dospělé osoby. Jeden chlapec s poruchou
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autistického spektra si dané místo a práci s počítačem oblíbil. Představuje tak pro něj formu
odměny (ta bývá časově omezena, děti se v délce trvání orientují p o m o c í přesýpacích hodin).
Dalším prostorem pro individuální ale i skupinovou práci j e zóna pro výtvarnou a
pracovní činnost a v neposlední řadě stolek se židličkou, j e n ž j e specializován na nácvik
grafomotoriky.
К individuální práci mohou sloužit i prostory určené pro hru se stavebnicemi či
dřevěnými kostkami.

10.5.8.
Za

RELAXAČNÍ ZÓNA

hlavní

relaxační

zónu

se

považovat čtenářský koutek (viz Obr.

dá
19),

jenž j e vybaven dvěma dětskými pohovkami.
Tento prostor j e od zbylé části třídy oddělen, a
to jednak regály s knihami a jednak soustavou
zástěn (paravány s dřevěnou konstrukcí

a

látkovým potahem). Vzhledem k tomu, že j e
koutek stále součástí třídy, dítě zde nenalezne

Obrázek 17
Čtenářský koutek

klid od okolního hluku, nicméně je mu zde poskytnut dostatek soukromí a prostoru pro
odpočinek.
Další odpočinková činnost se nachází v „domečku". Jedná se o postel s matrací, kam
se dítě může v případě potřeby uchýlit a relaxovat.
Jako relaxační aktivitu mnoho dětí využívá hru s pískem či stanoviště pro hru s vodou.

10.5.9.

BEZPEČNOST A BEZBARIÉROVOST

Na bezpečnost dětí je brán zvýšený ohled. Nábytek j e povětšinou oblých rohů, otopná
tělesa jsou zabezpečena pomocí drátěných schránek. Okna m a j í zvýšený parapet. Kuchyň j e
opatřena dřevěným oplocením. Vstupní dveře i dveře na zahradu jsou uzamykatelné.
Prostory třídy i přístup к ní jsou zajištěny bezbariérově.

10.5.10.

SHRNUTÍ

Prostory Lorne Nursery School jsou přehledné, členité a dobře

strukturované.

Jednotlivé zóny jsou od sebe odděleny jak fyzickými (nábytek, zástěny) tak vizualizačními
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prostředky (obrázky, piktogramy, nápisy). Každá činnost se odehrává na specifickém к ní
určeném stanovišti. Pro výraznou členitost třídy však schází dostatek prostoru pro pohybové
aktivity a hry. К tomuto účelu pak slouží především zahrada.
Učebna je dostatečně osvětlena jak pomocí přirozeného, tak umělého osvětlení.
Zajištěna je bezpečná ventilace.
Rušivě může působit přílišné množství užitých barev, materiálů a doplňků. Třída je
také výrazně vyzdobena co se týče jednotlivých stěn. Některé hračky či pomůcky nejsou
nikde uloženy, zapotřebí by bylo zajistit více úschovných prostor.
V potazu je zde brána zvýšená bezpečnost dětí. Okna jsou mimo jejich dosah díky
zvýšenému parapetu, nábytek je převážně oblý, radiátory jsou opatřeny

bezpečnostní

schránkou. Prostor je plně bezbariérový.

10.6. C O W G A T E UNDER 5'S C E N T R E
Tato Mateřská škola se nachází v samotném centru Edinburghs Přesto je vybraná
lokalita velmi klidná, neboť se prostory nacházejí ve vnitrodvorku mimo hlavní ulici.
Vybavení je velmi moderní, dětem je к dispozici široká škála možností pro volnou i řízenou
hru. К dispozici je rozsáhlá a velmi dobře vybavená zahrada. Prostory Mateřské školy jsou
vysoce strukturované, typické pro ně je snaha o zachování stálosti rozmístění a situování
určitých činností. Proto je dané prostředí vyhovující i pro děti s poruchou autistického
spektra.
Možnost návštěvy tohoto dětského centra podléhá poplatkům, jež se liší podle doby
návštěvnosti školy a podle věku dítěte.
Cowgate under 5's Centre nabízí výchovu a vzdělávání dětí od věku jednoho roku až
pěti, výjimečně šesti let. Děti jsou zde rozděleny do tří tříd podle věkových skupin - o děti do
tří let pečují především zdravotní sestry a je jim vyhrazen speciálně upravený prostor
vyhovující jejich věkovým požadavkům.
Jednu ze tříd od tří do pěti let, v níž jsou integrovány děti s poruchou autistického
spektra, navštěvuje 19 dětí. Některé docházejí jen určité dny v týdnu, jiné jen v dopoledních
či odpoledních hodinách. Maximální počet dětí. jež se sejde najednou, je deset jedinců. Školu
navštěvují dva chlapci s diagnózou dětského autismu a jeden chlapec s podezřením na
Aspergerův syndrom. S dětmi s poruchou autistického spektra i s dětmi cizinců se pracuje na
základě strukturovaného učení, těmto dětem je denní a činnostní režim zpřístupňován pomocí
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osobních procesuálních schémat, jež jsou součástí jejich osobní „knihy". Program j e obecně
založen na učení se hrou (následovány jsou principy Fröblova pedagogického zaměření)
a dětem j e umožněna široká možnost experimentování.
Ve třídě pro děti od tri do pěti let jsou к dětem к dispozici tři stálí pracovníci - jedná
se o učitelku mateřské školy (nursery teacher) a dvě zdravotní sestry s pedagogickým
vzděláním zaměřeném na mateřské školy (nursery nurses). Často jsou po ruce i studenti
pedagogických škol, jež v centru vykonávají své odborné praxe.

10.6.1.

STRUKTURA

Prostory mateřské školy jsou velmi členité. Rozdílným činnostem příslušný rozdílná
místa. Centrum je charakteristické vysokou mírou strukturovanosti a snahou připodobnit
vybavení a rozvržení prostor reálnému životu.
V hlavním prostoru třídy se nachází prostor pro společnou komunikaci a společnou
klidovou činnost dětí. Současně je možné ho využít i к odpočinkovým aktivitám a klidové
hře. Dále j e učebna členěna do zón podle jednotlivých herních činností. Je zde koutek pro
stavbu a hru s kostkami, koutek pro poslech hudby, prostor pro individuální či skupinovou
práci s dětmi, dřevěná konstrukce, jež svým rozvržením a vybavením kopíruje vzhled typické
domácnosti, dále je zde stůl určený pouze ke svačinám a kuchyň, v níž se mohou přípravě
pokrmů věnovat i samotné děti. Jednotlivé sektory jsou od sebe odděleny

především

způsobem rozestavění nábytku, fyzické hranice obvykle tvoří skříňky a regály určené pro
úschovu hraček a pomůcek.
V prostorách školy se dále nachází
samostatná

místnost

určená

především

к výuce hudební a rytmické výchovy (viz
Obr. 20). Současně slouží i jako knihovna
a místnost

pro

dramatickou

výchovu.

Někdy se zde konají představení pro děti.
К dispozici

je

zde

počítač

pro

individuální práci s dítětem.
Další
Obrázek 18
Hudební místnost

dílna

a

samostatnou

pracovna

místností

specializovaná

je
na

výtvarné a praktické činnosti. Dětem j e
zde umožněno experimentovat s mnoha materiály a pomůckami.
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Děti od tří do pěti let se v čase oběda stravují společně k tomu určené jídelně. Jedná se
o podlouhlou chodbu vybavenou systémem dětských stolů a židlích, j e ž jsou situovány podél
prosklené stěny, které dětem zprostředkovávají výhled na zahradu.
10.6.2.

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

Většina dětského nábytku j e vyrobena z masivního světlého dřeva. Důraz j e kladen na
bezpečnost dětí, všechny typy nábytku jsou zaoblené, nikde se nevyskytují ostré rohy.
V prostoru hlavní třídy nalezneme kout pro společnou komunikaci, popřípadě relaxaci
a klidovou hru. Ten j e vybaven rozkládacími pohovkami. V zóně pro práci s dřevěnými
kostkami nalezneme velké množství dřevěného materiálu a pomůcek uložených v otevřených
skříních, jež tvoří přirozenou hranici od okolního prostředí. Dále j e zde stůl se židlemi určený
к individuální

či

skupinové

práci

s dětmi.

Hudební

koutek

nabízí

poslech

hudby

z rádioprehrávače; možné je využít dvou sluchátek, pokud j e zapotřebí nerušit hudbou ostatní
děti. Součástí hlavní učebny j e i dřevěná konstrukce, j e ž simuluje klasickou domácnost
V přízemí j e к nalezení kuchyňka s jídelnou (je zde imitace sporáku a pračky, dále jídelní stůl
se židlemi), v patře pak prostor pro odpočinek

M

vybavený několika matracemi. Ve třídě j e dále
umístěna plně vybavená kuchyň, do níž mají se
souhlasem vyučujícího přístup i samotné děti.
V bezprostřední blízkosti kuchyně se nachází
půlkruhový

stůl

se

židlemi

určený

к dopolednímu a odpolednímu stravování. Dále
jsou zde skříně a regály pro úschovu hraček,
pomůcek a dokumentace.
V dílně je umístěn kout pro hru s vodou
se

zásobou

rozličných

nádob,

trychtýřů

a

dalších pomůcek. Dále j e zde stůl s regály pro
práci (především

stříhání, barvení a lepení)

z drobných materiálů (různé přírodniny, látky,
papír, vlna, plast apod.). Je zde i prostor pro
experimentování s barvami, dále kout pro práci
se dřevem (vybavený mnoha nástroji - svěrák,

Obrázek 19
Koutek pro práci se dřevem

dětský hoblík, pilka apod.; viz Obr. 21), stůl pro
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hru s pískem a linka se dřezem a prostorem pro mytí rukou a pomůcek.
Hudební místnost je vybavena klavírem a dalšími hudebními

nástroji

určenými

především к hudební produkci samotných dětí. К dispozici je i dostatek volného prostoru pro
pohybové a taneční aktivity. V případě potřeby (divadelní představení, přednáška) je možné
rozestavit uložené židle a vytvořit tak dočasné hlediště. V učebně dále nalezneme stůl
s počítačem a interaktivní tabuli. Celou jednu stěnu tvoří systém polic s dětskými knihami
prostor tak slouží současně i jako knihovna.
Společná jídelna je situována do dlouhé chodby s výhledem na zahradu a sestává
z několika oddělených stolů s židlemi a lavicemi přizpůsobené velikosti a potřebám děti
daného věku.
Za zmínku stojí i vybavení zahrady, v níž je kromě množství různých průlezek
a skluzavek к nalezení i imitace reálného domu uzpůsobeného velikosti dětí předškolního
věku. Dále je po zahradě rozmístěna soustava netypických hudebních nástrojů (různé
zvonkohry a xylofony). Pro pěstování rostlin je zde к dispozici malý skleník a záhony.

10.6.3.

VOLBA BAREV A MATERIÁLŮ

V místnostech dominuje užití dřevěného materiálu. Veškerý nábytek (židle, skříně,
regály, stoly) jsou výhradně vyrobeny ze světlého masivního dřeva. Zachována je jeho
přírodní barva, jako nátěrová hmota je použit pouze lak. Dřevěné jsou i dětské průlezky
a konstrukce domácnosti (i imitace pračky a sporáku je z téhož materiálu). Podlahy jsou kryty
světle modrým linoleem. Obvodové zdi a stropy jsou vymalovány bílou barvou. К odpočinku
slouží pohovka v komunikačním koutku potažená tmavě modrou textilií a dále matrace
v prvním patře dřevěné konstrukce. Jako úschovné nádoby či květináče jsou často užity
proutěné koše. К oddělení prostor se někdy využívají přenosné zástěny, jedná se o dřevěné
rámy potažené bílou textilií. Hudební místnost j e opatřena světle modrým kobercem.

10.6.4.

PODLAHOVÉ KRYTINY

Jako hlavní podlahová krytina slouží linoleum, a to po celé hlavní místnosti, jídelně
i v dílenském prostoru. Hudební místnost je potažena kobercem s nízkým vlasem.
10.6.5.

SYSTÉM OSVĚTLENÍ A VENTILACE

Prostory mateřské školy jsou osvětleny pomocí zářivek rozmístěných rovnoměrně po
celé ploše stropů. К dispozici jsou dále kruhová nástěnná světla a malé lampy. Přístup
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dostatečného množství přirozeného světla do hlavní učebny j e zajištěn prosklením celé jedné
stěny. Jídelna j e řešena stejným způsobem. Dílna j e prosvětlena pomocí několikakřídlích
oken, stejně j a k o hudební místnost. Bezpečná ventilace j e umožněna provětráváním místnosti
systémem horních ventilaček.

10.6.6.

VYTÁPĚNÍ

Místnosti jsou vytápěny systémem radiátorů ve formě otopných těles se spodním
připojením. Radiátory nejsou ničím kryty.

10.6.7.

PRACOVNÍ MÍSTO

V hlavní učebně jako místo pro individuální práci s dítětem slouží k tomu určený stůl
se židlemi. Zde dítě může pracovat samostatně či za asistence další dospělé osoby. Je zde
i dostatek prostoru pro práci s více dětmi. Poblíž pracovního místa se nachází systém regálů
s rozčleněnými pomůckami a úkoly.
Další možnost pro individuální práci s dítětem skýtá hudební místnost, kde se dítě
může vzdělávat pomocí k tomu určených programů na počítači.
К nácviku

různých

dovedností

dále

slouží jednotlivá

stanoviště

v dílenských

prostorách.

10.6.8.

RELAXAČNÍ ZÓNA

Jako relaxační koutek se využívá prostor pro
komunikaci, jenž se nachází v klidné části místnosti
a j e vybaven soupravou rozkládací pohovky. Kout
není od zbytku místnosti výrazně oddělen, hlučné
aktivity se však provádějí v jiných к tomu určených
učebnách, proto j e zde obvykle zachováván klid a
dítěti tak umožněn kvalitní odpočinek.
Další odpočinkové místo se nachází v prvním
patře dřevěné konstrukce (viz Obr. 22). Jedná se
o několik matrací v dřevěném ohrazeném prostoru,
kde má dítě pocit i většího soukromí.

Obrázek 20
V pozadí dřevěná konstrukce s relaxačním prostorem
v patře, v popředí jídelní prostor
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10.6.9.

BEZPEČNOST A BEZBARIÉROVOST

Na bezpečnost dětí j e kladen velký důraz. Veškeré vybavení j e bezpečné, zdravotně
nezávadné, popřípadě dětem к dispozici pouze pod dohledem dospělé osoby. Je zajištěna
možnost bezpečné ventilace. Hlavní vchodové dveře se uzavírají. Zabezpečena nejsou pouze
otopná tělesa. Veškerý nábytek je oblý, nenalezneme zde žádné ostré rohy. Přesto je zde před
stoprocentní zárukou bezpečnosti upřednostňována experimentální a objevná hra, která
vyžaduje zvýšený dohled personálu. Veškeré prostory centra jsou zajištěny bezbariérovým
přístupem.
10.6.10.

SHRNUTÍ

Prostory centra jsou vysoce strukturované, umožňující dětem velké množství herních
a experimentálních aktivit. Je zde patrná snaha přiblížit dětské vybavení reálnému životu
a zaměření na nácvik běžných každodenních dovedností. К určitým činnostem jsou vyhrazeny
nejen speciální zóny, ale i samostatné místnosti (dílna, hudební místnost). Zóny v hlavní
učebně jsou odděleny systémem fyzických hranic (účelným rozestavěním nábytku). Místnosti
jsou dostatečně osvětleny a zásobeny přírodním světlem prostřednictvím prosklených stěn.
Vytápění j e zajištěno deskovými radiátory. V centru j e к nalezení nadstandardní vybavení
a kvalitní dětský nábytek. Interiéry jsou vybaveny především soupravami nábytku ze dřeva.
Důraz je kladen na přírodní a přirozené vzezření. Výhodou školy j e i možnost využití velké,
klidné a bohatě vybavené zahrady. Centrum j e bezbariérové, otevřené i pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami.

1 0 . 7 . STANWELL
NURSERY SCHOOL
Mateřská škola se nachází
ve staré budově na hlavní třídě
v Leithu (viz Obr. 23) Nachází se
v prostorách

původní

zde byla zřízena před
Současná

mateřská

školy, jež
150 lety.
škola

zde

funguje již přes třicet let a zaujímá
dvě

ии'ШСП - '
Stanwell Nursery School

81

rozsáhlé

třídy

s možností

přímého vstupu na přilehlé dětské hřiště. К dispozici je společná jídelna.
Prostory jsou určeny pro celkový počet 76 dětí, z nichž 36 dochází celodenně, dalších
20 pouze v dopoledních a zbylých 20 v odpoledních hodinách. Děti jsou rozděleny do dvou
tříd a jsou přijímány ve věku od tří do pěti let. Přibližně desetinu dětí tvoří děti cizinců
(angličtina je pro ně druhým jazykem), integrovány jsou dvě děti s A D H D , jeden chlapec
s dětským

autismem, jedna dívka se suspektní diagnózou

dětského

autismu

a

dívka

s komunikačními problémy. Tyto děti jsou vzdělávány za pomoci principů strukturovaného
učení a jsou jim individuálně vytvářena procesuálni schémata.
V každé třídě pracuje učitelka mateřské školy (nursery teacher) a dvě zdravotní sestry
s pedagogickým vzděláním zaměřeným na mateřské školy (nursery nurses). Za program
a provoz zodpovídají dvě další hlavní učitelky (head teacher a senior teacher).

10.7.1.

STRUKTURA

Obě třídy jsou řešeny stejným způsobem. Prostor je přehledně uspořádán a členěn.
Každá činnost má své specifické místo, prostředí je vysoce strukturované. Předěly mezi
jednotlivými stanovišti tvoří obvykle účelné rozestavění nábytku. Ve třídách jsou využívány
prostředky vizualizace, a to užitím fotografií, piktogramů a nápisů к označení jednotlivých
zón a činností.
Je zde sektor učený к malování, lepení a dalším pracovním činnostem, prostor pro
pěstitelské činnosti, zóna pro hru s pískem, prostor pro práci s drobným převážně přírodním
materiálem, dále je zde dětská kuchyňka a krámek, stůl pro hru se stavebnicemi, kuchyň pro
přípravu převážně studených pokrmů, čtenářský koutek, hudební koutek, speciální kout pro
hru na hasiče, nápodoba domácího prostředí („domeček") a kout pro individuální práci
s počítačem. Speciální je i stůl pro skládání puzzles, který se v případě potřeby také využívá
к individuální či skupinové práci s dětmi. Dalším stolem se třemi židlemi je určen prostor pro
nácvik g r a f o m o t o r i k y a přípravě na další školní dovednosti. Dalším prostorem je zóna pro
stavební a konstrukční činnosti s využitím dřevěného materiálu a kostek. Přítomen je i sektor
určený к relaxaci.
Obě třídy jsou od sebe odděleny zdí, jež je ve své horní části po celé ploše prosklená.
Místnosti jsou vzájemně průchozí.
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10.7.2.

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

Nábytek j e z velké části dřevěný -

ne vždy však splňuje kritérium

bezpečně

zaoblených rohů. Většina stolů, židlí, skříní a zástěn jsou vyrobeny ze světlého dřeva.
Většina zón sestává ze stolu a několika židlí. Sektor pro hru s p i s k e m j e vybaven
speciálním hlubokým stolem, dětský domeček j e vybaven zmenšeným dřevěným nábytkem
(skříně, postýlka pro panenku, jídelní stůl, sporák...), v malířském koutku j e к dispozici nejen
stůl, ale i malířský stojan.
Kuchyň j e vybavena sporákem,
troubou, mikrovlnou troubou a lednicí
s mrazákem. Je zde к dispozici snížený
pult pro práci dětí na přípravě pokrmů
(viz

Obr.

zbylých

24).

Kuchyň je

prostor

oddělena

dále

od

dřevěným

ohrazením.
V hudebním

koutku

je

к nalezení klavír, radiopřehrávač a ve
skříňkách

uložené

dětské

hudební

Obrázek 22
Kuchyň se s níženou pracovní plochou pro děti

nástroje. Dále j e zde ponechán volný
prostor pro pohybové a taneční aktivity.

Čtenářské zákoutí je vybaveno stolečkem s malým houpacím křeslem a knihovničkou
s dětskými obrázkovými knihami. Přítomno j e i akvárium s rybičkami.
Dětem j e dále к dispozici koutek s počítačem a tiskárnou. Zde mohou pracovat
samostatně, a to obvykle za odměnu (čas je jim odměřován pomocí přesýpacích hodin) či za
asistence další dospělé osoby.
V části určené pro pěstitelské práce j e umístěn stůl s miskovitou plochou, j e ž j e
naplněna zeminou. Děti zde mají dále к dispozici různé rostliny, zahradnické

náčiní

a květináče.
Nechybí ani prostor pro relaxaci vybavený dětskou pohovkou, s možností poslechu
radiopřehrávače.
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10.7.3.

VOLBA BAREV A MATERIÁLŮ

Nejčastěji voleným materiálem v této mateřské škole j e světlé dřevo, j e ž j e použito na
většinu dětského nábytku a vybavení. I úschovné prostory jsou z velké část, zastoupeny
formou dřevěných skříní či regálů, v menší míře se zde vyskytují i regály a koše plastové
Prostory jsou od sebe odděleny buďto pomocí účelného rozestavění nábytku, popřípadě
prostřednictvím dřevěných zástěn či zástěn s dřevěnou konstrukcí potaženou

textiliemi.

Pohovka v relaxační zóně je potažena tmavě modrou látkou.
Stěny jsou do výše dospělého člověka vymalovány světle modrou až nazelenalou
barvou. Vrchní části zdí a stropy nesou bílý nátěr stejně j a k o rámy oken. Část plochy třídy
zaujímá světle modrý koberec, část světle modré linoleum (od koberce se liší odstínem
i vzorkováním).
Větší množství barev je užito na systémy nástěnek a jiné dekorace třídy, i paravány
potažené látkami jsou pestrobarevné.
10.7.4.

PODLAHOVÉ KRYTINY

Většina místnosti je potažena kobercem s nízkým vlasem. Prostory pro hru s pískem
a pro pěstitelské činnosti jsou pokryty linoleem.

10.7.5.

SYSTÉM OSVĚTLENÍ A VENTILACE

К osvětlení místnosti jsou využity dlouhé závěsné zářivky rozmístěné v paralelních
řadách. Přísun denního přirozeného s v ě t l a j e zajištěn soustavou podlouhlých oken s vysokým
parapetem zaujímajících většinu plochy jedné stěny. Bezpečná ventilace je umožněna díky
oknům, jež jsou mimo dosah dětí.
10.7.6.

VYTÁPĚNÍ

Prostory jsou

vytápěny

pomocí jednoduchých

otopných

těles.

Radiátory

jsou

rovnoměrně r o z m í s t ě n y po obvodu místnosti. Nejsou žádným způsobem kryty.
10.7.7.

PRACOVNÍ MÍSTO

Jako hlavní místo pro individuální práci slouží koutek s počítačem, kde dítě může
pracovat samostatně či za asistence další dospělé osoby.
Další prostor, kde se děti mohou věnovat individuální i skupinové práci, je oddělený
stůl určený primárně pro hru s puzzle.
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Jiná zóna pro individuální práci dětí je zaměřena na rozvoj grafomotoriky а к nácviku
školních dovedností. Je zde stůl se třemi židlemi ohraničený od okolí systémem regálů. Dítě
zde může pracovat samo, paralelně s dalšími dvěma dětmi či za asistence dospělé osoby.

10.7.8.

RELAXAČNÍ ZÓNA

Hlavní relaxační prostor je vyhrazen v rohu místnosti, je zde umístěna dětská pohovka
s polštáři. Dítě může odpočívat i na koberci. Je možné se zde věnovat i klidové hře či
poslechu hudby - je zde к dispozici radiopřehrávač. Umístěn je zde i malý bubínek.
Za relaxační lze považovat i čtenářský koutek. Dítě zde má к dispozici stoleček
s houpacím křeslem, může si listovat knihami či jen odpočívat, popřípadě pozorovat ryby
v akváriu. Prostor je od okolního prostředí oddělen, dítě zde má dostatek soukromí.

10.7.9.

BEZPEČNOST A BEZBARIÉROVOST

V mateřské škole je patrná snaha zajistit bezpečnost zde vzdělávaných dětí. Kuchyň je
od ostatního prostředí oddělena dřevěným hrazením, ne všechen nábytek je však vybaven
zaoblenými rohy. Umožněn je systém bezpečné ventilace, neboť okna jsou

opatřena

zvýšenými parapety. Radiátory nejsou nijak zabezpečeny. Vchodové dveře se uzamykají.
Prostory Stanwell Nursery School se nacházejí v přízemí, interiéry i přístup jsou plně
bezbariérové. Ke vchodovým dveřím vedou jak schody, tak přístupová rampa.

10.7.10.

SHRNUTÍ

Obě třídy Stanwell Nursery School jsou výrazně strukturované, většina aktivit se
odehrává na svých stálých specifických místech. Prostor je členitý, jednotlivé zóny jsou od
sebe odděleny nábytkem (nejčastěji úschovnými prostory) či pomocí zástěn. К dispozici je
prostor pro individuální práci, společnou hru a komunikaci i odpočinek. Místnosti jsou
dostatečně osvětleny díky přirozenému světlu i užitím závěsných zářivek. Vytápění je
zajištěno pomocí deskových radiátorů, jež nejsou nijak kryté. Přístup i interiéry školy jsou
plně bezbariérové. Jako negativum se jeví nedostatek volného prostoru pro pohybové aktivity,
místnosti dále nejsou vybaveny dostatkem úschovného prostoru, některé věci nemají své stálé
umístění, užito je přílišné množství barev, materiálů a detailů.
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11.

V Ý S L E D K Y ZKOUMÁNÍ A JEJICH INTERPRETACE
Všechny navštívené mateřské školy byly přímo uzpůsobené pro děti s poruchou

autistického spektra či jejich strukturované prostory a personální zajištění představovalo
vhodné prostředí pro integraci těchto dětí.
Ve Skotsku i České republice je zajištěno základní právo všech dětí podílet se na
systému vzdělávání v dané zemi, a to způsobem, který všem dětem umožňuje rovný přístup
к výchově a vzdělávání. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami j e v obou zemích
poskytována speciální podpora. S dětmi s poruchou autistického spektra se v navštívených
„„v/

/.L JÏ.:
i y u c — ii
»•
• o
zařízeních
děti vzdělávali
podle
principů
strukturovaného

učení vycházejícího z programu

TEACCH. Děli s PAS věeských m a t e ř í c h Školách mají obvykle své mdiv,duální denní
režimy, děti ve skotských školách s p ß e pracují podle svých individuálních procesná,nich
schémat.
V české republice děti s těžší symptomatikou pontchy autistického spektra obvykle
navštěvují speciální mateřské školy či jsou v rámci skupinové integrace zařazovány do
speciálních tříd při běžných mateřských školách. Ve Skotsku je častější fonna individuální
integrace, v menší míře děti s PAS navštěvují speciální mateřské školy. Některé třídy běžných
mateřských škol jsou často zaměřeny na děti s určitým typem znevýhodnění - o b v y k l T
se
jedná o znevýhodnění jazykové (pro děti není anglický jazyk jazykem mateřským) či o děti
s komunikačními problémy. V těchto třídách jsou často integrovány i děti s PAS a vzdělávací
prostory jsou opatřeny výraznými vizualizačními prostředky.
Děti

se

vzdělávacími
vzdělávají

speciálními

potřebami

u

nás

i

ve

se
Skotsku

v souladu s těmito potřebami a podle
vlastního

možného

tempa

a vytyčených

individuálních

cílů.

V České republice se pro tyto děti
vypracovává individuální vzdělávací
plán, ve Skotsku je jeho obdobou
Co-ordinated
dokumenty
reálné

Support
berou

možnosti

Pian.

vždy
dítěte,

Oba

v potaz

Obrázek 23

stanovují

"
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základní cíle výchovy a vzdělávání a především možnosti a typ poskytované speciální
podpory a způsoby jejího zajišťování.
V České republice jsou, co se týče prostředí, výrazně strukturované především
mateřské školy či třídy přímo zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí s poruchou autistického
spektra; ve skotských mateřských školách je vysoce strukturované prostředí časté i v běžných
mateřských školách. Ve Skotsku bývá za součást prostoru třídy považována i kuchyň, ve které
se děti mohou účastnit přípravy jednoduchých pokrmů (viz Obr. 25). Z důvodů bezpečnosti
může být tento kout od ostatního prostoru ohraničen. Dále je zde zvyklostí zřizovat koutek
s počítačem, jenž je upraven pro vzdělávání dětí předškolního věku. 2 5 4 To v českých
mateřských školách ještě není samozřejmostí.

1 1 . 1 . STRUKTURA
Všechny zmíněné mateřské školy mají své prostory vysoce strukturované. Většina tříd
pro děti s PAS svým rozsahem zaujímá dvě místnosti, z nichž jedna je obvykle určena
к pohybovým, hudebním či relaxačním aktivitám. Druhá místnost pak bývá zaměřena více na
pracovní aktivity a činnosti výtvarného zaměření (viz Obr. 26). Vyskytl se i prostor o třech
místnostech
převážně

(třetí místnost
sloužila

к volné

pak
hře,

prostor byl dále členěn podle typů
hry) a prostor o jedné místnosti, do
níž byly soustředěny veškeré interní
aktivity dětí. V jedné z uvedených
škol je kolektivu dětí z jedné třídy
určena jedna vlastní místnost, na
některé činnosti však děti docházejí
do
Obrázek 24
Ukázka vzdělávacích prostor hlavní denní místnosti
Mateřská škola při Základní škole Jaroslava Ježka

celé

oddělených

škole

společných

místností

(dílna,

hudební místnost, jídelna).
Všem třídám navštívených

™ deu
H čti ssrPAS
přináleží vlastní hygienické zařízení a vlastní šatna,
mateřských. školi pro
n
F
254

T W ™ ; ™ fnr Punils with Special Educational Needs and Disabilities in Schools. Building Bulletin :77.
ľonlinel Revised and updated 2005 - [cit. 11. 2. 2009]. Dostupné na
<http://www.dcsf.gov.uk/consultations/index.cfm?action=conResults&consultationId=1335&external= •no&men
u=3>.
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К dispozici je všem možnost navštěvovat zahradu, jež bývá společná pro všechny děti z celé
školy.
Každé místo ve třídních prostorách daných škol j e typické pro vykonávání určité
činnosti. Nikdy nechybí prostor pro individuální a skupinovou práci s dětmi, ačkoli jejich
forma se často liší. Vždy je v nějaké míře zastoupen i prostor pro volnou hru a relaxační
prostor. Obvykle dále bývá zřízen hudební koutek, často jsou speciálně vyhrazeny prostory
pro výtvarné a pracovní činnosti. Vyhrazen bývá i prostor pro společné aktivity určený
především

k nácviku komunikačních dovedností. V českých mateřských školách

bývá

vyhrazen prostor pro učitelku, ve skotských školách to však pravidlem není. V některých
mateřských školách bývá vyhrazen zvláštní prostor pro hru s vodou a pro hru s pískem
Oddělen bývá i prostor pro hru se stavebnicemi a různé dětské koutky (kuchyňka, obchod)
někdy bývá přítomen koutek s počítačem. Ve Skotsku j e součástí vzdělávacích prostor tříd
ještě kuchyň, do níž mají za souhlasu a dohledu pedagogického personálu přístup i samotné
děti.
К dispozici je vždy úschovný prostor ve formě
skříní či regálů, jehož účelné rozmístění přispívá
k žádoucí struktuře místnosti (viz Obr. 27). Tato
struktura bývá dále podpořena i užitím

různých

podlahových krytin (jedná se o materiálové a barevné
odlišení, případně o kombinace obojího), nebývá to
však pravidlem. К většímu podpoření orientace dětí
vdaném

prostředí slouží vdaných

třídách

dětem

prostředky založené na vizualizaci. Každý sektor bývá
jasně označen (fotografií, obrázkem, piktogramem,

Obrázek 25

Ukázka systematického uložení hraček
Mateř

^koh

Horáčkova

nápisem) tak, aby bylo zřejmé, jaká činnost se v dané zóně zpravidla vykonává Dále '
prostory často členěny systémem fyzických hranic (přirozené bariéry vzniklé rozestavěním
nábytku, užití přenosných zástěn apod.).
Ve všech mateřských školách nalezneme prostor určený výhradně ke stravování V
většině škol j e zde dětem podávána jak svačina, tak oběd. Ve dvou mateřských školách '
však oběd podáván mimo prostory třídy společně se všemi dětmi z dalších tříd Tento s y s t é ^
však pro děti s PAS nemusí být vyhovující.
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V českých mateřských školách jsou ve vstupní místnosti umístěny individuální denní
režimy dětí. Ve skotských mateřských školách děti místo individuálních denních režimů
využívají svá individuální procesuálni schémata, jež mohou být umístěna v prostorách třídy,
ale častěji je děti mají к dispozici ve formě své vlastní knihy.

1 1 . 2 . NÁBYTEK A VYBAVENÍ
Nejčastěji voleným typem vybavení tříd je dětský nábytek vyrobený z masivního
přírodního dřeva. Stoly jsou buďto kruhové, obdélníkové či půlkruhové, obvykle pro
maximální počet šesti dětí.
Jako úschovné prostory nejčastěji slouží dřevěné skříňky či regály, méně často
plastové přihrádky či nádoby. Hračky a pomůcky v nich bývají systematicky rozmístěny,
jejich umístění bývá stálé.
К ohraničení jednotlivých zón je používán systém rozmístění nábytku, rozmístění
přenosných zástěn či ohraničení ploty.
К odpočinku obvykle slouží prostor
vybavený

rozkládací

sedací

soupravou

a kobercem (viz Obr. 28). Někdy se jedná o
totožný

prostor

v určitou
komunikaci,

denní
jindy

s prostorem

určeným

dobu

společné

ke

se jedná

o

prostor

samostatný, sloužící výhradně к relaxaci.
Dětem к relaxaci může sloužit i bazének
s míčky, závěsný houpací pytel či oblíbené

Obrázek 26
Ukázka prostoru určeného k odpočinku a společne
komunikaci
Mateřská škola Duha

aktivity (hra s vodou či pískem, hra na
počítači...).

Častým vybavením jsou pomůcky pro pohybové aktivity: jedná se např. o žebřiny
lavičky, průlezky, klouzačky, trampolíny.
V hudebním koutku bývá situován klavír nebo alespoň radiopřehrávač. Občas je
к dispozici televize a koutek s počítačem určený pro práci dítěte.
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1 1 . 3 . VOLBA BAREV A MATERIÁLŮ
Obvodové zdi a stropy jsou nejčastěji vymalovány bílou barvou. Stejně tak jsou
nejčastěji bílým nátěrem opatřeny i rámy oken. Kuchyňská linka, pokud je přítomna, nese též
bílý nátěr. Výjimečně jsou stěny vymalovány jinou barvou, a to v navštívených mateřských
školách odstíny žluté (v jednom případě) a světle modrou barvou (taktéž v jednom případě).
Barvy podlahových krytin se v jednotlivých mateřských školách často lišily. Přesto
nejčastější zastoupení má barva šedivá a odstíny modré.
Sedací soupravy či pohovky sloužící к odpočinku se v barevných

kombinacích

v jednotlivých třídách velmi liší. Nejčastěji je jakožto barva textilie použita barva modrá, ale
i v jedné třídě je na systému matrací a pohovek použito více barevných kombinací.
Dětský nábytek i nábytek sloužící к úschově hraček a pomůcek bývá převážně
vyroben ze světlého masivního lakovaného dřeva. Je vždy uzpůsoben věku a potřebám
předškolních dětí. Výjimečně se jedná o nábytek plastový (z polypropylenu) či o stoly
s laminátovými deskami. Některé úschovné prostory (regály, nádoby) jsou vyrobeny z plastu.
Přenosné zástěny jsou buďto celodřevěné nebo je jejich dřevěná konstrukce opatřena
textilním potahem. Pokud se ve třídě vyskytuje oplocení či ohrádky, volen je pro ně dřevěný
materiál.

1 1 . 4 . PODLAHOVÉ KRYTINY
Nejčastěji voleným typem podlahových krytin v navštívených mateřských školách je
linoleum. Dále se v hojné míře vyskytuje koberec s nízkým vlasem, jenž bývá často položen
v částech určených pro odpočinek či volnou hru. Linoleum je využíváno ve zbylých částech
místností, kde se děti nezřídka věnují aktivitám, jež vyžadují snadnou

omyvatelnost

a čistitelnost podlahových krytin.

1 1 . 5 . SYSTÉM OSVĚTLENÍ A VENTILACE
Všechny třídy splňovaly požadavek dostatečného osvětlení. Nejčastěji volenou formou
umělého osvětlení je v daných mateřských školách systém zářivek rovnoměrně rozmístěných
po ploše stropu. V Mateřské škole při Základních škole Jaroslava Ježka se navíc vyskytují
lampy a svítidla, jež je možná využít podle individuálních potřeb a zrakové vady dítěte.
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Přísun přirozeného denního světla je zajištěn soustavou oken. Obvykle se jedná o typ
dvojkřídlového podlouhlého okna s horní ventilaěkou a zvýšeným parapetem. Někdy bývají
ventilační okna umístěna na spodní části a tehdy bývají opatřena bezpečnostní západkou.
Umožněn je tak způsob bezpečného provětrávání místností. Nezřídka zaujímají okna téměř
celou plochu jedné stěny místnosti, třída poté působí prosvětleným a útulným dojmem.

1 1 . 6 . VYTÁPĚNÍ
Výhradně voleným typem vytápění ve všech
mateřských školách je užití deskových otopných těles
umístěných podél obvodových zdí třídy. Ve třech
případech jsou radiátory bezpečně kryty (viz Obr.
29), ve třech dalších nejsou žádným
bezpečnostně

zajištěny, v jednom

způsobem

případě jde

o

částečné krytí těles svrchní dřevěnou deskou.

1 1 . 7 . PRACOVNÍ MÍSTO
Prostor pro individuální práci dítěte byl vždy
řešen formou omezené pracovní plochy - prakticky
vždy se jednalo o stůl. Často se jedná o typ
pracovního

místa

s jedním

malým

stolem

ohraničeného z každé strany soustavou regálů či
odkládacími plochami. Dítě tak sedí směrem ke zdi,

Obrázek 27
Ukázka krytých radiátorů
Lorne Nursery School

zády ke třídě. Pedagog má к dítěti přístup zezadu, popřípadě se jedná o delší stůl a učitel sedí
po boku dítěte. Ve skotských mateřských školách bývá často stůl pro i n d i v i d u a l
vybaven počítačem. Pro individuální i skupinovou práci dále slouží stoly

pro

rá '

větší po&t

jedinců, učitel zde pracuje s jedním či více dětmi, popřípadě zde dítě může
i samostatně. Pokud se třída skládala z dvou a více místností, pracovnímu místu T y l a
vyhrazena část vstupní místnosti. Výjimečně se prostor pro individuální práci nacházel vně
třídy v samostatné místnosti. Individuální logopedická péče j e v českých školách poskytováZ
v oddělené místnosti vždy, ve skotských školách děti za logopedickou péčí obvykle docházeí
mimo instituci mateřské školy.
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1 1 . 8 . RELAXAČNÍ ZÓNA
К relaxačním aktivitám bývá zpravidla určen koutek vybavený sedací soupravou,
pohovkou či matracemi. Někdy se jedná o totožný prostor, jenž je v jistých denních hodinách
určen ke společné komunikaci. Pokud se jedná o prostor, jenž se skládá alespoň ze dvou
místností, jedna z nich obvykle bývá zaměřena na odpočinkové a motorické aktivity. Jako
relaxační zóna bývá často zřizován čtenářský koutek.
Dalším relaxačním prvkem, jenž se ve třídách vyskytuje, je bazén s míčky. Jako
způsob relaxace děti chápou i houpání v závěsném pytli, jímž jsou vybaveny dvě ze
zmíněných mateřských škol.
Jen v jednom případě je k dispozici speciální oddělený prostor sloužící prakticky
výhradně k odpočinku, není však příliš dobře vybaven a bezpečně zařízen.
Ve dvou mateřských školách se vyskytovaly
dřevěné prolézací konstrukce, v jejichž horním patře
ZL ' C i S M W ^ ^ ^ ^ ^ B
LCillHifi
W
lirlfF
ffiffiwtH^H
I

byly umístěny matrace pro odpočinek dětí (viz Obr.
30).
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1 1 . 9 . BEZPEČNOST А
BEZBARIÉROVOST
Ve

zkoumaných

mateřských

školách

se

obecně dbá pravidel bezpečnosti. Je zde snaha
vybavovat

prostory

zdravotně

nezávadným

nábytkem se zaoblenými rohy. Okna mívají zvýšené
parapety, opatřeny bývají bezpečnostními zarážkami,
^ ^ ^ ^ ^ ^ s t é m bezpečné ventilace. Otopná tělesa byla opatřena bezpečnostními kryty
^
• v - п я л л у ostatních mateřských školách nebyly radiátory žádným způsobem
pouze v polovine pripauu,
zabezpečeny. Hlavní vstup do mateřské školy byl
Obrázek 28
Dřevěná prolézací konstrukce
Mateřská škola Horáčkova

byl zaveden

s y s t é m

vždy uzamčen, v některých mateřských školách se
uzavíraly i přístupové dveře do třídy, ve dvou třídách

dvojích klik.

Veškeré interiéry navštívených vzdělávacích prostor předškolních zařízení splňovaly
, u ámvnsti Komplikovanější to však bylo s možností přístupu k jednotlivým
kritérium b e z b a r i é r o v á .
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třídám. Mateřské školy ve Skotsku byly celé (včetně hlavního vchodu a přístupu do všech
místností) řešeny výhradně bezbariérově. Některé třídy v mateřských školách v České
republice se však nacházejí v prvním patře a jedinou přístupovou možnost představuje
schodiště.
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12.

VLASTNÍ NÁVRHY PRO ÚPRAVY PROSTŘEDÍ PRO
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S P A S
Pro ilustrativní návrh vzdělávacích prostor pro děti s poruchou autistického spektra

jsem si určila třídu o dvou průchozích místnostech určenou ideálně pro 6, maximálně pro osm
dětí. V přilehlých prostorách třídy by se mělo nacházet vlastní hygienické zařízení a šatna
Třída by se měla nacházet v přízemí jednopatrové budovy, jež by sloužila výhradně
jako mateřská škola o několika třídách. Jedna ze tříd by byla určena pro děti s poruchou
autistického spektra, a právě této třídy se týká konkrétní návrh. Zařízení by měla příslušet
2

,

v

zahrada s minimem prostoru 30 m na dítě. Tento prostor musí být oplocen stejně jako ostatní
nezastavěná

plocha

pozemku

přináležející

zařízení

pro

výchovu

a

vzdělávání

předškolního věku. Veškeré prostory mateřské školy by měly být přístupné

dětí

osobám

255

s omezenou schopností pohybu a orientace. " К budově mateřské školy by měl být umožněn
bezpečný přístup a zabezpečena možnost parkování vozidel.
К dispozici dětem by měl být speciální pedagog, učitelka mateřské školy a druhá
učitelka popřípadě asistentka pedagoga.

255 ,,
y A10/2005 Sb, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
v ' h vuavzdělávání
dětí a mladistvých, §3. [online] [cit. 23. 2. 2009]. Dostupné na
<hiin7/www msmt cz/vzdelavani/vyhlaska-c-410-2005-sb-o-hygienÍĽkych-pozadavcich-na-prostory-a-provoz1
.
' '
„ nm vvchovu-a-vzdeIavani-deti-a-mladistvych>
zarizeni-a-provozoven-pro-vycnuvu
^
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Obrázek 29
Vlastní návrh struktury vzdělávacích prostor pro děti s FAS předškolního věku
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1 2 . 1 . STRUKTURA
Navržené prostory třídy mateřské školy pro děti s PAS se skládají ze tří samostatných
místností o celkové rozloze 80,4 m 2 . Hlavní vzdělávací místnost zaujímá 48 m 2 . Na jedno dítě
tedy při počtu 6 dětí připadá 8 m 2 prostoru, přičemž stanovené minimum pro plochu denní
místnosti (pokud není spojena s ložnicí, což v našem případě není) jsou 3 m 2 na dítě. 256 Větší
prostorová dotace je v souladu se zvýšenými požadavky dětí s poruchou autistického spektra
na dostatek svého osobního prostoru. Důraz je kladen na strukturované prostředí podpořené
vizualizačními

prostředky.

Samozřejmé

je

užití

obrázků

a

fotografií

pro

jednodušší identifikaci jednotlivých zón, pomůcek a činností. Struktura je dále tvořena
systémem rozestavění nábytku, užitím různých barev a materiálů podlahových

krytin

a v neposlední řadě soustavou flexibilních zástěn.
Místnost A
Hlavní místnost je vysoce strukturovaná. Je rozdělena na jednotlivé zóny podle
jednotlivých činností. Zaměřena je především na individuální a skupinovou práci s dětmi.
01

Nalevo od vstupních dveří nalezneme kuchyň. Ta slouží především к přípravě
studených pokrmů. Jejím účelem je též možnost dětí podílet se na přípravě
jednoduchých jídel za dozoru pedagogického personálu. Kuchyň j e z obou stran
průchozí, pro zamezení nežádoucího přístupu dětí do tohoto prostoru je vstup
z každé strany zajištěn pomocí bezpečnostních vrátek.

02

V bezprostřední blízkosti kuchyně se z praktických důvodů nachází dětský stůl se
šesti až osmi židlemi určený pro stravování dětí.

03

Vedle jídelny se nachází menší stůl pro čtyři děti, jenž

slouží

výhradně

к výtvarným aktivitám a praktickým činnostem.
04

Místnost je po své levé straně vybavena radiátory. Ty jsou zabudovány v systému
skříněk, jež vyjma oken zaujímají celou plochu stěny.

05

V zadní části místnosti nalezneme prostor pro individuální práci žáka v podobě
stolu se židlí se dvěma regály po obou stranách. Místo je určeno pro jednoho žáka,
pedagog má к němu přístup zezadu.

256

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, [online] [cit. 23. 2. 2009]. Dostupné na
<http://www.msrnt.cz/vzdelavani/vyhlaska-c-410-2005-sb-o-hygienickych-pozadavcich-na-prostory-a-provozzarizeni-a-provozoven-pro-vychovu-a-vzdelavani-deti-a-m]adistvych>
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06

Vedle nalezneme koutek pro práci s počítačem. Ten je umístěn na podlouhlém
stole, u něhož je vyhrazen prostor pro dítě a učitele, který může sedět podle
potřeby po jeho levé či pravé straně. Stůl je taktéž z obou stran oddělen pomocí
regálů.

07

V jeho sousedství se nachází ještě jedno místo pro individuální práci s dítětem.
Jedná se o podlouhlý stůl s místem pro dítě a učitelku, jež dítě zaučuje novým
dovednostem či mu poskytuje dopomoc.

08

Dčtem je к dispozici koutek s dětskou kuchyňkou s přináležícími úschovnými
prostorami. Kuchyňka se nachází v rohové části místnosti.

09

V její blízkosti nalezneme hrací koutek s dětským krámkem а к němu patřící
úschovný prostor.

10

Po pravé straně místnosti je situován sektor určený ke společnému setkávání
a nácviku komunikačních dovedností. Jelikož je v jeho středu umístěn koberec
a zóna je ohraničena dvěma rozkládacími sedacími soupravami z každé strany,
může daný prostor sloužit i к odpočinku a relaxaci.

11

К edukačním aktivitám zde slouží interaktivní tabule umístěná na stěně.

1 ">

Vedle společenského prostoru má své pracovní místo učitelka. Jedná se o pracovní
stůl s počítačem a úschovným prostorem.

13

Od pracovního stolu má učitelka přímý dohled na kruhový stůl sloužící ke hře
s vodou a na obdélníkový stůl s pískem.

14

Uprostřed místnosti je ponechán prostor pro volnou hru dětí. К tomu účelu je
podlaha v tomto místě pokryta kobercem.

15

V zadní části herního prostoru je umístěn malý stolek se dvěma židlemi určený pro
hru dětí u stolu.

Místnost В
Do místnosti В se vstupuje pomocí posuvných dveří z místnosti A. Tento prostor
slouží především к pohybovým, hudebnč-pohybovýin a hudebně-rytmickým činnostem. Jeho
2

rozloha činí 28,6 m .
16

Na stěně po levé straně jsou umístěny dvoje žebřiny.

17

V levé boční s t ě n ě jsou v systému zastavěných skříněk zabudovány radiátory.
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18

Dětem je v místnosti к dispozici závěsný pytel určený к houpání a relaxaci; ten by
mělo být možné flexibilně posouvat.

19

V levém zadním rohu místnosti nalezneme klavír se židlí.

20

Po jeho pravé straně pak trampolínu (již je možno v případě potřeby uskladnit).

21

Prostor v pravém horním rohu je vyhrazen pro prolézačku z masivního dřeva;
v patře prolézačky se nachází odpočinkový prostor.

22

Pro odpočinkové aktivity dětí je zde umístěn i relaxační bazén s míčky.

23

Středová část místnosti je ponechána volná, aby poskytovala dostatek místa pro
pohybové aktivity a děti nemusely být v pohybu omezovány

nedostatečnými

prostorovými podmínkami.
Místnost С
Tato

malá místnost

o rozloze

3,8 m 2

slouží výhradně

к odpočinkovým

aktivitám, dítěti by zde měla být poskytnuta možnost odreagovat se. Místnost není žádným
způsobem strukturovaná, jedná se pouze o prostor vybavený matracemi, polštáři a měkkými
hračkami. Nemělo by se v ní vyskytovat více jak jedno dítě v jednom časovém okamžiku.

1 2 . 2 . NÁBYTEK A VYBAVENÍ
Místnost A
Výběr nábytku je volen tak, aby zohledňoval různou tělesnou výšku dětí. Zaoblené
hrany a rohy nábytku zajišťují bezpečnost dětí. Stoly jsou vybaveny umakartovou pracovní
deskou a v souladu s vyhláškou číslo 410/2005 Sb. 257 jsou opatřeny matným povrchem, aby
umožňovaly zrakovou práci dětí na blízko. Dětské židličky jsou vyrobeny z masivního dřeva.
Konstrukce židliček umožňuje jejich stohování. Povrchová úprava židličky je provedena
p o l o m a t n ý m polyuretanovým lakem (viz Obr. 32).

257

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, § 3. [online] [cit. 23. 2. 2009]. Dostupné na
<http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaska-c-410-2005-sb-o-hygienickych-pozadavcich-na-prostory-a-provozzarizeni-a-provozoven-pro-vychovu-a-vzdelavani-deti-a-mladistvych>
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Obrázek 30

Ukázka dětského nábytku
Kuchyň je vybavena sporákem, jenž je ve výšce mimo dosah dětí. Dále j e ve stejné
výši umístěn velký a malý dřez a pracovní deska. Je zde к dispozici vlastní úschovný prostor.
Dětem slouží snížená pracovní deska situovaná směrem к jídelnímu prostoru a dále níže
umístěný dřez. Snížená pracovní deska slouží v době svačiny či oběda ke stravování
pedagogického personálu. Děti se stravují ve svém k tomu určeném prostoru a přitom jsou
pod stálým dohledem učitelky či jiné dospělé osoby. Kuchyň j e z obou přístupových stran
ohrazena dřevěnými vrátky.
Zóna pro volnou hru je kromě stolu se dvěma židlemi určenému ke hře opatřena
kobercem, jenž dětem poskytuje dostatek volného prostoru a navozuje pocit pohodlí. Hračky
a pomůcky jsou systematicky uloženy v úschovných prostorách.
Úschovné prostory jsou vyřešeny systémem zastavěných skříněk a skříní po celém
obvodu třídy. V každé zóně slouží к uschovávání hraček a pomůcek v této části místnosti
používaných.
Nedaleko pracovního prostoru učitelky se nachází plastový kruhový stůl pro hru
s vodou a obdélníkový dřevěný stůl pro hru s pískem. Ke hře j e dále určen koutek s dětskou
kuchyňkou a dětský krámek.
V prostoru určeném pro společnou komunikaci nalezneme dvě rozkládací sedací
soupravy a koberec.
Třída je vybavena interaktivní tabulí, počítačem určeným к individuální práci dětí
a počítačem s příslušenstvím (tiskárna, skener) určeným pro pedagogický personál.
Místnost В
Tato

místnost

je

opatřena

jen

minimem

nábytku,

neboť

slouží

především

к motorickým aktivitám, hudebně-rytmické výchově a volnému pohybu dětí. Součástí
vybavení jsou dvoje žebřiny, závěsný pytel a trampolína. К odpočinku slouží relaxační bazén
s míčky.
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V rohu místnosti je umístěn klavír se židlí, pro účely hudebně-rytmické a pohybové
výchovy je součástí vybavení radiopřehrávač.
V zadním pravém rohu místnosti nalezneme prolézačku tvořenou dřevěnou konstrukcí,
jejíž horní část je uzpůsobena к odpočinku děti, vybavena je matracemi, popřípadě polštáři.
Úschovné prostory jsou stejně jako v hlavní místnosti zabudovány po obvodu
místnosti do systému zdí.
Místnost С
Relaxační místnost je vybavena jen minimem měkkých hraček, polštářů a tvarů,
popřípadě polohovacích pomůcek z pogumované měkké hmoty. Má sloužit převážně jako
místnost odpočinková, přítomno je tedy co nejméně rušivých stimulů.

1 2 . 3 . VOLBA BAREV A MATERIÁLŮ
Dětský nábytek i nábytek sloužící učitelce pro pracovní účely je vyroben z masivního
světlého dřeva, opatřen je polomatným polyuretanovým lakem. Dětské stoly jsou vybaveny
pracovními deskami z umakartu. Zachováno je vzezření přírodního dřeva.
Veškeré dveře zprostředkovávající průchod mezi jednotlivými

místnostmi jsou

vyrobeny z masivního tmavého dřeva. Zvolená kontrastní barva к ostatnímu nábytku má
usnadňovat dětem orientaci a možnost samostatně nalézt cestu a východ. V rámci

zásady

zachování bezpečnosti dětí je uplatněn princip dvou klik.
Hlavní denní místnost i místnost určená к pohybovým aktivitám jsou vymalovány
světle žlutou pastelovou barvou, barva flotexové podlahové krytiny je světle hnědá, tmavšího
odstínu než barva stěn. Koberce jsou tmavě hnědé. Rozkládací soustavy jsou potaženy textilií
tlumené pastelové barvy - v tomto případě nejlépe kombinací barev žlutá, okrová, oranžová,
hnědá.
Kuchyňská linka může být buďto bílá, světle šedá, či béžová nebo opatřená kombinací
těchto barev. Rámy oken a dveří jsou tmavě hnědé.
Vybavení relaxační místnosti (C) je pastelových barev. Stěny a podlaha jsou světle
modré, polštáře jsou opatřeny pogumovaným povrchem tlumené tmavě modré barvy.

100

1 2 . 4 . PODLAHOVÉ KRYTINY
Typy podlahových krytin byly voleny tak, aby odpovídaly charakteru v daném místě
prováděných činností a s ohledem na snadnou omyvatelnost a čistitelnost.
Jako hlavní materiál pro podlahové krytiny byl zvolen Flotex. Jedná se o pevný
a odolný materiál, který dobře absorbuje hluk a poskytuje pocit tepla a pohodlí. Jeho další
výhodou je jeho snadná údržba a omyvatelnost. Není proto zapotřebí při hře dětí úzkostlivě
dbát, aby nedošlo к zašpinění podlahy, a dětem tak může být poskytnuta větší volnost i práce
s různorodými materiály.V současné době je na trhu к dostání v široké škále barev i vzorů.
Předností této krytiny je i její protiskluzový charakter, odolnost vůči vodě, ohnivzdornost
a antimikrobiální

úprava.

Byla

prokázána

její

vhodnost

i pro

alergiky

a

pacienty

s astmatem. 2 ' 8 Důležitá je i stálost materiálu, čili odolnost vůči sešlapání, stlačení či vyjetí. 259
Místa, jež mají sloužit к relaxaci či klidovým a odpočinkovým aktivitám jsou
dovybavena malými koberci. Vždy se jedná o koberec s nízkým vlasem, který není náročný
na údržbu. Pokud dojde k jeho poškození či opotřebování, je možné ho bez problémů vyměnit
za jiný. Největší plochu zaujímá koberec v hlavní místnosti (A) určený pro volnou hru dětí.
Menší koberec nalezneme v prostoru určeném pro společnou komunikaci.
V relaxační místnosti (C) jsou podlaha i obvodové zdi vypolostrovány, a to až do
výšky stropu, na nějž je použita klasická omítka. Stěny a podlahy obsahují molitanovou výplň
s pogumovaným povrchem, jenž je odolný a snadno omyvatelný.

1 2 . 5 . SYSTÉM OSVĚTLENÍ A VENTILACE
Ve vnitřních prostorách budov zařízení pro výchovu

a vzdělávání dětí

předškolního věku, určených к dlouhodobému pobytu dětí, musí být vyhovující denní
osvětlení odpovídající normovým hodnotám. V legislativě je uvedeno, že celkové umělé
osvětlení v ničím necloněné srovnávací rovině v úrovni podlahy musí mít Ém = 100 lx.
Svítidla místního osvětlení musí být polohovatelná tak, aby se osvětlení dalo přizpůsobit
zrakovým potřebám uživatelů a zajistila se osvětlenost Ém = 300 lx. 260 V případě tohoto

258

Flotex - Engineered for life. |online|, [cit. 15. 2. 2009]. Dostupné na
<http://www.bonarfloors.co.uk/3/flotex>.
259
Flotex-Charakteristika,
[online], [cit. 15. 2. 2009). Dostupné na
<http://www.bonarfloors.cz/31/specifications>.
260
Vyhláška č. 410/2005 Sb.. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. §12. [online] [cit. 23. 2. 2009], Dostupné na
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a

návrhu parametry

umelého osvetlení odpovídají normovým hodnotám,

neboť

zářivky

rozmístěné rovnoměrně po celé ploše stropu zajišťují dostatečné a požadované umělé
osvětlení. V místnosti jsou použita úzká podlouhlá stropní svítidla o rozměrech 940x200 mm.
Každé stropní svítidlo obsahuje dvě zářivky a jeho výkon je 2x30W. 261 Tato svítidla jsou
v hlavní místnosti umístěna ve třech řadách, přičemž v každé řadě se nachází pět svítidel.
Místnost určena к pohybovým aktivitám obsahuje celkem sedm těchto svítidel.
Dostatek denního světlaje zajištěn soustavou vysokých oken. Ta jsou umístěna 70 cm
nad podlahou a jejich horní okraj dosahuje výšky 2,9 metrů při celkové výšce stropu
3,2 metrů. Dopad přirozeného denního světlaje zajištěn zleva doprava, neboť se jedná o směr,
jenž je vhodný pro většinu zrakových činností. 262
Výška horizontálních srovnávacích rovin pro návrh a posouzení osvětlení místa
zrakového úkolu (za to je považován prostor místnosti sloužící к výuce) u denního i umělého
osvětlení v zařízeních pro děti předškolního věku je 0,45 m nad podlahou. 263 Místa určená pro
zrakovou práci dětí (stoly pro výtvarnou

činnost, zóny pro individuální práci) jsou

orientována tak, aby děti nebyly v zorném poli oslňovány jasem osvětlovacích otvorů ani si
nestínily místo zrakového úkolu. Jednotlivé sektory určené pro individuální práci dětí, kde
hrozí přísun nedostatečného denního osvětlení vzhledem к přítomnosti místo ohraničujících
regálů, jsou umístěny lampičky, jež lze upevnit po pravé či levé straně regálu podle
individuální potřeby konkrétního dítěte a intenzitu osvětlení regulovat.
Použito je

přirozené

větrání

okny.

Ta jsou

vybavena

zvýšeným

parapetem,

provětrávání místnosti je umožněno systémem vrchních ventilaček. Ovládání ventilačních
otvorů je dostupné z podlahy. Okna jsou zajištěna bezpečnostními západkami. Intenzita
větrání čerstvým vzduchem v učebnách by měla být zajištěna tak, aby připadla výměna
vzduchu 20-30 m 3 za hodinu n a j e d n o dítě. 264

<http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaska-c-410-2005-sb-o-hygienickych-pozadavcich-na-prostory-a-provozzarizeni-a-provozoven-pro-vychovu-a-vzdelavani-deti-a-mladistvych>
2ĎI
úzké Stropní hranaté svítidlo, [online] [cit. 1. 3. 2009]. Dostupné na <http://www.svitidla-osvetleni.cz/uzkestropni-hranate-svitidlo-2x 18w-a-delsi-2x30w-svd504.hlml >
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2M
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro
výchovu a vzdělávám děti a mladistvých, příloha c. 3. |online] [cit. 23. 2. 2009]. Dostupné na
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V relaxační místnosti (C) je jakožto zdroj světla ve stropě zabudováno umělé bodové
osvětlení (jedná se o celkem šest bodových svítidel), jež je bezpečné a neoslňující a jeho
intenzitu lze dle potřeby regulovat. Do místnosti vede malé okno, jež je umístěno ve vrchní
části dveří. Pedagogický personál tak díky němu může průběžně dítě kontrolovat a dále je jím
umožněno odvětrávání místnosti.

1 2 . 6 . VYTÁPĚNÍ
Místnosti

jsou

vytápěny

prostřednictvím

deskových

otopných

těles

umožňujících boční připojení na rozvod otopné soustavy. Ukryty jsou v systému skříněk, jež
jsou vestavěny podél zdi místnosti; jsou tudíž bezpečně uloženy a pro děti nepředstavují
riziko úrazu. V hlavní denní místnosti je dále zavedeno stěnové vytápění (to je zabudované
v jihovýchodně orientované stěně s okny). Místnost určená převážně pohybovým aktivitám
má kromě systémů radiátorů a stěnového vytápění (taktéž zabudovaného v jihovýchodně
orientované stěně) ještě systém podlahového vytápění (podlahu je možné vyhřát před tím, než
děti do místnosti půjdou cvičit a poté vytápění opět vypnout, dále je možné podlahu vytápět
tehdy, pokud děti v místnosti právě relaxují či sedí na zemi a věnují se hudební výchově
apod.). Alternativou ke stěnovému a podlahovému vytápění může být vytápění stropní. To by
však znamenalo, že by se daná třída musela nacházet v nověji vybudovaných prostorách,
jejichž

systém

vytápění

by

byl

celý

založen

na

aktivaci

betonu

(tzn.

předtápění

a předchlazování betonových stropů) a jehož všechny místnosti by tudíž byly vytápěny na
základě stropního systému horkých a studených trubek.
Prostory jsou vytápěny centrálně z jednoho zdroje -

z boileru se

zásobníkem

umístěném v suterénu. Horká voda je pak rozvedena do místností systémem trubek.
Vytápění učeben má být regulováno tak, aby teplota v zimě neklesla pod 19°C
a v průměru se pohybovala mezi 22 ± ГС. V létě se pak průměrná teplota může pohybovat
okolo 28°C, neměla by však přesáhnout 31°C 265 , přičemž povrchová teplota vnitřních částí

<http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaska-c-410-2005-sb-o-hygienickych-pozadavcich-na-prostory-a-i
zarizeni-a-provozoven-pro-vychovu-a-vzdelavani-deti-a-mladistvych>
265
Vyhláška ě. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven p
výchovu a vzdělávám dětí a mladistvých, příloha č. 3. [online] [cit. 23. 2. 2009). Dostupné na
<http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaska-c-410-2005-sb-o-hygienickych-pozadavcich-na-prostory-a-]
zarizeni-a-provozoven-pro-vychovu-a-vzdelavani-deti-a-mladistvych>
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obvodových stěn nesmí být podstatně rozdílná od teploty vzduchu, a to jak v letním, tak
i zimním období. 266

1 2 . 7 . PRACOVNÍ MÍSTO
Hlavní pracovní místa se nacházejí ve vstupní místnosti (A). Jedná se o tři typy míst
určených pro individuální práci dítěte.
Jedním z daných prostor je pracovní plocha ve formě stolu z obou stran obklopeného
systémem regálů. Ke stolu přináleží dětská židle, dítě sedí směrem ke zdi, dospělá osoba má
к němu přístup zezadu. Dítě podle pravidla shora dolů odebírá z regálů po levé straně vždy po
jedné úloze, na pracovní ploše ji splní a dokončený úkol odkládá do regálů umístěných
vpravo. Tento typ pracovního místa je určen pro děti s méně výraznou symptomatikou PAS
a pouze lehkým stupněm mentálního postižení, neboť již vyžaduje dobrou prostorovou
orientaci dítěte a rozvinuté motorické dovednosti.
Dalším vyhrazeným prostorem pro individuální činnost je koutek vybavený stolem
s počítačem. U tohoto stolu je vyhrazeno jedno místo pro učitele a jedno pro dítě. Stůl je
ohraničen soustavou regálů.
Jako třetí prostor к individuální práci slouží podlouhlý stůl, kde dítě pracuje za
asistence přísedícího pedagogického pracovníka. Tato forma práce je vhodná i pro děti s těžší
symptomatikou poruchy autistického spektra a dále je její využití vhodné při nácviku nových
dovedností.
Individuální a skupinová práce se může odehrávat i u stolu určeném к vykonávání
výtvarných a pracovních činností.

1 2 . 8 . RELAXAČNÍ ZÓNA
Jako hlavní relaxační zóna slouží malá místnost (C), do níž je umožněn přístup
z místnosti převážně určené pro pohybové aktivity (B). Tento prostor umožňuje nejen

odpočinek, ale i volnou a velmi živou liru dítěte tak, aby se nemuselo omezovat v pohybu
a zároveň nemohlo dojít ke zranění.

266

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, §17. [online] [cit. 23. 2. 2009]. Dostupné na
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Místnost neobsahuje žádné ostré rohy; věci, jež se v ní nacházejí, splňují kritérium
nerozbitnosti. Jak podlaha, tak zdi jsou vypolstrovány, možné je i vycpání prostoru polštáři či
matracemi z odolného, dobře čistitelného materiálu, ideální к použití je pogumovaná měkká
hmota (např. molitan). 267
Prostor je vybaven pouze různými tvary a polštáři z pogumované měkké hmoty
a měkkými hračkami. Omezen je přísun rušivých a nadbytečných stimulů. Osvětlení je
zajištěno formou bezpečných bodových světel.
Tato zóna je v jeden okamžik určena pouze pro jedno dítě.

1 2 . 9 . BEZPEČNOST A BEZBARIÉROVOST
Ve všech navrhovaných prostorách je dbáno na bezpečnost dětí. Nevyskytuje se zde
nábytek ostrých rohů a hran, okna jsou opatřena zvýšeným parapetem a možnost větrání je
bezpečně zajištěna pomocí horních ventilačních otvorů. Dveře jsou opatřeny dvěma klikami,
z nichž horní je mimo dosah dětí a je možné s ní v případě potřeby místnost uzavřít. Radiátory
jsou bezpečně uloženy ve skříňkách. Kuchyň je od ostatního prostoru ohrazena pomocí dvou
vrátek, děti do ní bez výslovného souhlasu a dohledu pedagogického personálu nemají
přístup.
Všechny interiéry jsou řešeny bezbariérově tak, aby byly přístupny všem dětem bez
rozdílu, a tudíž i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Uzpůsobeny jsou tak,
aby v co nejvíce ohledech vyhovovaly dětem s poruchou autistického spektra.

267

Designing for Pupils with Special Hducational Needs and Disabilities in Schools. Building Bulletin 77.
Lonline] Revised and updated 2005 - |cit. 11.2. 2009]. Dostupné na
<http://www.dcsf.gov.uk/consultations/index.cfm?action=conResults&consultationId=1335&extemal=no&men
u=3>.
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13.

ZÁVĚR
Hlavním

cílem

této

diplomové

práce

bylo

provést

analýzu

možností

a strukturace interiérů určených pro předškolní vzdělávání dětí s poruchou

úprav

autistického

spektra. Pro naplnění tohoto cíle jsem navštívila sedm zařízení (čtyři mateřské školy v Praze a
tři předškolní zařízení v Edinburghu), jež se vzděláváním dětí ve věku 3-7 let zabývají, vedla
rozhovory s pedagogickým personálem daného zařízení, pozorovala, jak se děti v daném
prostředí orientují a cítí, a prováděla vlastní fotodokumentace. Na základě takto získaných
informací jsem se pokusila veškeré jevy, na něž je tato práce zaměřena, shrnout a popsat.
Výsledkem této činnosti pak bylo zodpovězení předem stanovených výzkumných otázek a
vytvoření vlastního návrhu úprav daného prostředí. Na otázku, jak je v praxi řešena úprava a
strukturace interiérů u prostor určených pro předškolní výchovu a vzdělávání dětí s poruchou
autistického spektra, odpovídá kapitola s názvem Konkrétní úpravy prostředí určených pro
předškolní vzdělávání dětí s PAS. Odpovědi na další otázky, a to na otázky: „Jaké jsou další
možnosti úprav daného prostředí" a „Jak lze uplatnit teoretické poznatky v řešení úpravy
daného prostředí" podává tatáž kapitola; teoretické poznatky shrnují a hodnotí i kapitoly
úvodní, především kapitola Projevy poruch autistického spektra u dětí předškolního věku a
dále kapitola Vliv prostředí na děti s poruchou autistického spektra a v neposlední řadě
kapitola Možnosti úprav prostředí pro vzdělávání dětí s PAS v předškolním věku. Na otázky
„Jaké jsou přednosti a nedostatky úprav konkrétních interiérů určených pro předškolní
vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra?" a „Jakými úpravami by bylo možné tyto
interiéry lépe uzpůsobit?" nalezneme odpovědi

v kapitole Konkrétní úpravy

prostředí

určených pro předškolní vzdělávání dětí s PAS. Poslední stanovenou otázku „Jaký konkrétní
návrh by mohl být vyhovující pro vzdělávání dětí s PAS v předškolním věku" se snaží
odpovědět kapitola Vlastní návrhy pro úpravy prostředí pro předškolní vzdělávání dětí s PAS.
Tato práce je zaměřena především na hlavní vzdělávací prostory, tzn. učebny, třídy
a denní místnosti pro předškolní vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra. Dále
a hlouběji

se

nezabývá

ostatními

prostory

mateřských

škol. jež

poskytují

výchovu

a vzdělávání dětem s PAS. V dalších studiích by bylo tedy potřeba provést analýzu možností
úprav takových prostor jako je šatna, zahrada, hygienická zařízení, chodby a přístupové cesty,
komplexní podoba budovy.
Při získávání informací pro napsání této práce jsem došla ke zjištění, že poptávka po
umístění dítěte předškolního věku s poruchou autistického spektra do speciálních tříd vysoce

106

převyšuje nabídku. Bylo by tudíž zapotřebí, aby pro tyto děti bylo zřízeno a uzpůsobeno více
mateřských škol.
Konkrétní návrhy úprav prostředí a závěrečný model by bylo třeba prakticky ověřit,
aby se prokázalo, zda opravdu dětem s PAS maximálně vyhovuje a zda by bylo potřeba učinit
ještě další opatření.
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PŘÍLOHA Č. 1:
NÁVRH INTERIÉRŮ DOPLNĚNÝ O SYSTÉM VYTÁPĚNÍ A OSVĚTLENÍ

PŘÍLOHA č . 2 :

FOTODOKUMENTACE

STRUKTURA
PROSTOR PRO INDIVIDUÁLNÍ PRÁCI

Mateřská škola Štíbrova

Mateřská škola Horáčkova

UJIUWI'
Li)bo<"4|

Stanwell Nursery

Lorne Nursery School

RELAXAČNÍ PROSTOR

Mateřská škola Horáčkova

JÍDELNÍ PROSTOR

Mateřská škola Horáčkova

Cowgate Under 5's Centre

PROSTOR PRO VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI

Stanwell Nursery

Cowgate Under 5's Centre

Mateřská škola při škole Jaroslava Ježka

MŠ Štíbrova

PROSTOR PRO HUDEBNÍ VÝCHOVU

Stanwell Nursery

Cowgate Under 5's Centre

PROSTOR PRO VOLNOU HRU

House

Stanwell Nursery

MŠ při škole Jaroslava Ježka

ÚSCHOVNÉ PROSTORY

Mateřská škola Duha

Stanwell Nursery

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

Mateřská škola DUHA

Lorne Nursery School

OTOPNÁ TĚLESA

Mateřská škola DUHA

MŠ při Škole Jaroslava Ježka

PODLAHOVÉ KRYTINY

MŠ při Škole Jaroslava Ježka

Stanwell Nursery

PŘÍLOHA č . 3 : ZÁZNAMOVÝ FORMULÁŘ PRO ROZHOVOR
M Š Š T Í B R O V A - 1 6 . 2 . 2 0 0 9 , ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU
1.

K O L I K DĚTÍ v SOUČASNOSTI NAVŠTĚVUJE VAŠÍ T Ř Í D U ?

„V současné době máme zapsáno 9 dětí, najednou se jich sejde maximálně
poslední dva dny v týdnu a jedna holčička od pondělí do středy. "
2.

má diagnózu
a neurotickými

dětský
projevy.

autismus.
V příštím

pouze

V současné
době navštěvuje
roce uvažujeme o jejím přeřazení

třídu i
holčička
do třídy Myšek. "

K O L I K P E D A G O G I C K Ý C H PRACOVNÍKŮ J E DĚTEM К D I S P O Z I C I ?

„ V současnosti jsme zde čtyři učitelky. Péči o jednotlivé
nám к dispozici na výpomoc i studenti na pedagogických
4.

dochází

J A K É JSOU N E J Č A S T Ě J Š Í DIAGNÓZY T Ě C H T O D Ě T Í ?

„Převážná
většina
dětí
s komunikačními
problémy
3.

osm. Jeden chlapeček

děti si dělíme podle potřeby.
praxích. "

V některých

obdobích

jsou

J A K É ZÓNY JSOU VE VAŠÍ TŘÍDĚ P R O DĚTI V Y T V O Ř E N Y ? J A K É ČINNOSTI SE V T Ě C H T O
ZÓNÁCH P R O V Á D Í ?

„Máme zde prostor určený pro volnou hru, většina dětí si však sama hrát nedokáže a už vůbec se děti
nezapojují
do společné hry, proto je jim obvykle po ruce i některá z učitelek.
Děti si ale v tomhle prostoru můžou hrát i
samy, pokud pomoc nevyžadují. Pro individuální práci je určen koutek se stolkem a židličkou. Dítě tu řeší různé
úkoly, některé děti jsou schopny pracovat samostatně,
většina však vyžaduje náš dohled. Oddělený je i prostor
pro podávání jídla. Děti zde mají přesně rozdělená místa, každý ví, kde sedí. Na stole jsou umístěny
fotografie
dětí, podle kterých se mohou orientovat, jsou tu naznačena
místa pro příbory. Další zónou je místo, v jehož
centru stojí stůl. Ten je určen pouze pro malování či jinou výtvarnou činnost. Máme tu i stůl určený pouze pro
hru и stolu. Je tu i koutek pro volnou hru, který má spíš relaxační charakter. Dítě si může vzít hračku a tady si
s ní hrát nebo odpočívat. Pro skupinovou práci s dětmi nejčastěji využíváme rozsáhlý prostor v druhé části třídy.
Každé dítě zde má svou židličku s vlastní fotografií. Ráno se tu všichni scházíme, pozdravíme se, řekneme si, jaký
máme dnes den, zazpíváme si, něco nového se naučíme. Pokud je dítě velmi rozrušené, vadí mu hluk,
potřebuje
klid nebo je agresivní vůči ostatním dětem, je zde možnost, aby se uchýlilo do malé místnosti, která se každé
úterý využívá pro canisterapii.
V jiné dny je volná a děti v ní mohou odpočívat. Další prostor je určen také pro
hru dětí, především pro pohybové aktivity řízené námi učitelkami.
V blízkosti naší třídy je ještě místnost
pro
individuální práci s paní logopédkou. "
5.

K D E SI DĚTI M O H O U O D P O Č I N O U T , POKUD ZROVNA P O T Ř E B U J Í ? N A C H Á Z Í SE VE VAŠÍ
TŘÍDĚ NĚJAKÁ RELAXAČNÍ Z Ó N A ?

„Už jsem se zmiňovala o malé místnůstce s gaučem a malou
pokud potřebuje klid. Další takové místo se nachází přímo ve
jen odpočívat. V posledním roce nám přibyl i relaxační bazén
dětí má rádo houpání v závěsném pytli, takže je to pro ně také
6.

trampolínou.
Zde dítě může být samo a relaxovat,
třídě, dítě si může lehnout na matraci, hrát si, nebo
s míčky, který je mezi dětmi velmi oblíbený.
Mnoho
jistý druh relaxační činnosti. "

J A K J E VE VAŠÍ TŘÍDĚ ZAJIŠTĚNA BEZPEČNOST D Ě T Í ?

„Máme zde každé dveře opatřené klikou, která se nachází nad úrovní dosahu dětí. Děti se tak nemohou ze třídy
samy vytratit. Okna mají západky. Máme tu taky dřevěné ohrádky. Děti se v takto ohraničeném
prostoru
nejen
cítí dobře, ale přiznávám, že i nám učitelkám se v takovém prostředí lépe pracuje. Máte přehled, kde se jaké dítě
nachází a nemusíte se bát, že prostor snadno opustí a někam uteče. Zamykáme i přístupové dveře, takže se k nám
nikdo cizí nemůže dostat. "
7.

J E VAŠE TŘÍDA BEZBARIÉROVÁ? J A K Ý M I P R O S T Ř E D K Y J E BEZBARIÉROVOST ZAJIŠTĚNA?

„ Všechny třídy včetně naší jsou řešeny bezbariérově.
nutnosti řeší pomocnými rampami. "
8.

Jen ke každé třídě vedou dva malé schody,

což se v

případě

J A K Ý J E BĚŽNÝ DENNÍ R E Ž I M VE VAŠÍ T Ř Í D Ě ?

„Ráno se děti postupně scházejí, přivítáme se a s dětmi individuálně
pracujem. To obvykle trvá od sedmi do
devíti hodin. Poté se společně přivítáme a věnujeme se nějaké společné činnosti, zazpíváme si, zacvičíme si. Po
svačině jsou individuální aktivity - děti si buď hrají nebo pracují s jednou z nás. Mohou malovat, něco vyrábět,
učit se něčemu novému. Společně pak jdeme ven a poté už nás čeká oběd, po kterém děti odpočívají. Pokud si
pro ně nepřijdou rodiče po obědě, odpoledne se děti dále věnují různým individuálním
aktivitám a za hezkého
počasí chodíme ven na zahradu, odkud si již děti postupně vyzvedávají rodiče. Otevřeno máme do půl třetí. "

