UNIVERZITA KARLOVA PRAHA
Fakulta pedagogická
katedra speciální pedagogiky

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Funkce asistenta pedagoga na základní škole

Student:

Zuzana Opekarová

Vedoucí práce:

PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.

Akademický rok:

2008/2009

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem zadanou bakalářskou práci zpracovala sama s přispěním
práce

a používala

jsem pouze

literaturu

a informační

zdroje

uvedené

vedoucího
v práci. Dále

prohlašuji, že nemám námitek proti zapůjčení nebo zveřejnění mé bakalářské práce nebo
její části se souhlasem katedry speciální

pedagogiky.

Datum: 28. 3.2009

.

,

podpis studenta

-2-

Poděkování:
Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří mi byli nápomocni při psaní
bakalářské práce. Především děkuji vedoucímu mé bakalářské práce PaedDr. Jaroslavě
Zemkové, Ph.D. za cenné odborné rady a připomínky.
Dále bych chtěla poděkovat svým rodičům, Danielovi, a také všem svým blízkým
za všestrannou podporu po celou dobu psaní této práce.

-3-

Anotace:
Bakalářská práce „Funkce asistenta pedagoga na základní škole" je zaměřena na
analýzu výkonu funkce asistenta pedagoga u integrovaných žáků na základní škole.
Zvláštní pozornost je věnována specifice práce asistenta pedagoga u integrovaných žáků s
poruchami autistického spektra, resp. autismem. Práce je členěna do dvou stěžejních částí,
teoretické a praktické.
V teoretické části je věnována pozornost hlavnímu poslání, funkcím a úkolům
asistenta pedagoga ve škole. Vychází z aktuálně platných legislativních dokumentů, které
jsou v práci konkrétně citovány. Dále je zde rozebrána problematika pervazivních
vývojových poruch, respektive poruch autistického spektra, které vyžadují specifický
přístup ze strany všech pedagogů ve škole. V praktické části práce autorka poskytuje
komentář výzkumných dat z výzkumného šetření, které sama provedla v osmi základních
školách, v nichž byli integrováni žáci s poruchami autistického spektra, respektive
autismem.
Klíčová

slova:

integrace žáka do základní školy, skupinová integrace, individuální

integrace, inkluze, podpůrný systém ve školství, asistent pedagoga, pervazivní vývojové
poruchy, poruchy autistického spektra, autismus.

Summary:
Bachelor's thesis „The role of the teacher assistant at a primary school" is focused
on the analysis of the duties of a teacher assistant for integrated scholars at primary school.
Particular attention is given to a specific work of a teacher assistant for integrated scholars
with Autistic Spectrum Disorders, respectively Autism. The work is divided into two main
parts, theoretical and practical.
In the theoretical part author deals with main tasks, functions and tasks of a teacher
assistant in a class. Author focuses on current legislative documents, which specifically
cites at the thesis. Furthermore author examines issues of Pervasive Developmental
Disorders, resp. Autism Spectrum Disorders which require a specific approach by all
teachers in the school. In the practical part author comments research facts from research
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investigations carried out in eight primary schools in which scholars with Pervasive
Developmental Disorders, resp Autism were integrated.
Keywords:
integration,

integration of scholars into primary schools, group integration, individual
inclusion,

support

system

in

education,

teacher

Developmental Disorders, Autism Spectrum Disorders, Autism.
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assistant,

Pervasive
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ÚVOD
Vzdělávací systém České republiky prochází aktuálně obdobím značných změn a
transformací. Hlavním cílem je snaha o poskytnutí rovných šancí na dosažení nejvyššího
možného stupně vzdělání všem občanům naší společnosti. V tomto směru nej větší změny
nastaly v oblasti školství, které je zaměřeno na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže se
speciálními vzdělávacími potřebami. Odborné i laické veřejnosti je již dobře známa diskuse
spojená s integračními trendy při vzdělávání, výchově a začleňování jedinců s různými
handicapy do všech forem života celé společnosti.
Jedním z nej významnějších předpokladů pro zajištění všech možných podmínek pro
splnění výše uvedených cílů je, kromě jiného, spolupráce školy s podpůrným školským
systémem a jeho odbornými službami. Stále se rozvíjející systém školních poradenských
služeb, dále možnost spolupráce s dalšími odbornými pracovníky přímo ve škole,
podporuje zavedení funkce odborně vyškoleného asistenta pedagoga.
Toto by však nebylo možné bez státní legislativní podpory. Nej významnější
podporu v tomto směru představuje zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), a zejména jeho
prováděcí školský dokument vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále
MŠMT ČR), jímž je Vyhláška č. 73/2005 „O vzdělávání
speciálními

vzdělávacími

potřebami

a vzdělávání

dětí, žáků a studentů

dětí, žáků a studentů

se

mimořádně

nadaných".
Ve své bakalářské práci jsem zvolila téma, které mne zaujalo za prvé z čistě
lidského hlediska. Rekapitulovala jsem své vzpomínky na své individuální vzdělávání
na základní i střední škole, kde jsem se setkala s mnoha vrstevníky s různými obtížemi,
které jim limitovaly přístup к získání vzdělání běžnou cestou, kterou naše tehdejší
společnost nabízela. Dále volbu tématu ovlivnily mé zkušenosti z praxe. Tyto zkušenosti a
prožitky jsem získala v různých školských zařízeních díky odborné praxí organizované
katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Dále jsem při svém aktuálním univerzitním studiu speciální pedagogiky přijala
nabídku konkrétní práce asistenta pedagoga u žáka, který byl integrován do speciální třídy
běžné základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení. U tohoto žáka sice nebyly
diagnostikovány problémy v učení, avšak bez pomoci asistenta pedagoga při vyučování ve
škole by zcela jistě neobstál díky přidruženým mimořádně komplikovaným problémům
v oblasti sociální komunikace a adaptace.
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Po počáteční vzájemné adaptaci jsem si uvědomila, že jde o chlapce s mimořádnými
intelektovými schopnostmi, které by však bez pomoci asistenta pedagoga nedokázal
v běžném provozu školního vzdělávání uplatnit. To bylo značným motivem pro mou další
studijní orientaci v této problematice, které bych se v budoucnu chtěla odborně věnovat.
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I.

TEORETICKÁ ČÁST

1.

Školský vzdělávací systém České republiky
Školský vzdělávací systém v

České republice (dále ČR) je v současné době

legislativně definován zákonem č. 561/2004 Sb. „O předškolním,
vyšším odborném

a jiném

vzdělávání"

základním,

středním,

(dále Školský zákon). Tento právní dokument

vychází z Národního programu vzdělávání ČR a je obsažen v tzv. Bílé knize z roku 2001
(Školský zákon, 2004). Školský zákon se tak stal komplexní právní normou, která postihuje
oblast školství ve všech regionech na celém území ČR.
Podle tohoto aktuálně platného Školského zákona je vzdělávací systém v ČR tvořen
těmito institucemi (Pedagogický slovník, 2008):

1.

školská soustava

2.

mimoškolní vzdělávací instituce

3.

vzdělávací instituce pro vzdělávání dospělých (kurzy, podniková školení apod.)

4.

kulturně osvětové instituce (knihovny, muzea, galerie apod.)

Podle paragrafu (dále §) 7 daného Školského zákona je školská soustava v ČR
členěna na následující stupně: mateřská škola (dále MŠ), základní škola (dále ZŠ), střední
škola (gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště; dále SŠ), konzervatoř,
vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky.

1.1.

Základní vzdělávání

1.1.1. Cíle základního vzdělávání

Podle Školského zákona má vést základní vzdělávání u žáka především к osvojení
potřebných strategií jeho učení. Tento základní cíl však má být naplňován zároveň i tak,
aby žák byl zároveň motivován к celoživotnímu učení, aby se dále učil tvořivě myslet a
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spolupracovat s ostatními. Kromě toho, aby se také žák učil chránit své duševní i fyzické
zdraví, učil se porozumět druhým lidem a být tolerantní к odlišným kulturním a
společenským hodnotám. Cílem základního vzdělávání je podle tohoto Školského zákona
také to, aby se žák učil rozeznávat a poznávat své schopnosti, a dále také aby je byl
schopen a ochoten plně uplatňovat s osvojenými vědomostmi ve své další životní dráze
(§44, Školský zákon, 2004).

1.1.2. Stupně základního vzdělávání

Jak uvádí Školský zákon, jednu ze základních výstupních úrovní vzdělání, tj. stupeň
základního vzdělání, získá žák buď úspěšným ukončením vzdělávacího programu
základního vzdělávání v základní škole, nebo na nižším stupni šestiletého či osmiletého
gymnázia,

anebo

v odpovídajícím

ročníku

osmiletého

vzdělávacího

programu

konzervatoře. Tento stupeň základního vzdělání je možné získat také po splnění povinné
školní docházky v délce 9 let v nižších ročnících základní školy návazným úspěšným
ukončením kurzu pro získání základního vzdělání.
Tento výše uvedený výčet možností к získání základního vzdělání je zde uveden
z toho důvodu, že úroveň dosaženého stupně základního vzdělání je kategorií kvalitativně
odlišnou od jiného dosaženého stupně základního vzdělávání, jímž je stupeň základy
vzdělávání. Úroveň a získávání tohoto stupně základního vzdělávání je z objektivních
důvodů kvalitativně odlišné. Žáci dosahují tohoto stupně základního vzdělávání ukončením
vzdělávacího programu v základní škole speciální (školský zákon, 2004/

1.1.3. Přípravné třídy základního vzdělávání

Každý samostatný správní celek v ČR (obec, svazek obcí nebo kraj) může se
souhlasem příslušného místního školského úřadu zřizovat tzv. přípravné třídy základní
školy. Podle §47 Školského zákona jsou tyto třídy určené pouze dětem v posledním
předcházejícím roce před zahájením povinné školní docházky. Jde zejména o děti, které
jsou nějakým způsobem znevýhodněné, a u nichž je předpoklad, že díky zařazení do
přípravné třídy a poskytováním speciální péče lépe dozrají z hlediska školní zralosti.
Přípravnou třídu lze zřídit při každé základní škole, pokud to okolnosti vyžadují tak, že
-10-

bude v daném správním celku potřeba systematicky připravovat na plnění povinné školní
docházky nejméně sedm takových dětí.
O vřazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel dané školy. A
to vždy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, a dále na základě doporučení
odborného školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí
školního vzdělávacího programu dané základní školy.

1.1.4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v základní škole je prováděno učitelem
průběžně, dále orientačně za každé čtvrtletí příslušného školního roku, a dále výročně za
pololetí v podobě oficiálního školského dokumentu, jímž je Vysvědčení. Toto hodnocení
může být vyjádřeno buď klasifikací školního výkonu pomocí 5bodové klasifikační stupnice
nebo formou slovního hodnocení v písemné podobě, anebo kombinací obou způsobů
(Průcha, 2002).
O způsobu hodnocení školního výkonu žáka rozhoduje ředitel příslušné základní
školy na základě doporučení školní pedagogické rady. U žáků s diagnostikovanými
specifickými poruchami učení rozhodne ředitel školy o způsobu hodnocení školního
výkonu žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech na základě doporučení učitele
příslušného

vyučovacího

předmětu,

doporučení

odborného

školního

poradenského

pracoviště a doporučení školní pedagogické rady.
Způsob hodnocení školního výkonu žáka musí být vždy podložen písemným
souhlasem zákonného zástupce žáka.

1.1.5. Povinnost školní docházky

Ústava ČR zajišťuje všem občanům ČR právo na vzdělání v délce 9 let. Toto právo
je zároveň naplňováno povinností zahájit povinnou školní docházku v kalendářním roce,
v němž dítě do 31.8. dovrší 6 let věku
V případě, že dítě z nej různějších důvodů, především zdravotních, nemůže vyhovět
tomuto zákonem danému požadavku, ředitel spádové základní školy může dítěti na základě
doporučení odborných specialistů povolit odklad školní docházky o 1 rok. Odklad školní
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docházky (také OŠD) je vždy doporučen buď pediatrem nebo odborným školským
diagnostickým a poradenským pracovištěm (pedagogicko - psychologická poradna,
speciálně pedagogické centrum), a to na základě na základě odborného lékařského nebo
pedagogického, speciálně pedagogického či psychologického vyšetření (Školský zákon,
2004).
Institut pedagogicko psychologického poradenství ČR (dále také IPPP ČR) např.
vydal metodickou příručku týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Teplá (2007) zde např. uvádí, že ve výjimečných případech také školský systém
ČR umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami rozložit učivo závěrečného
ročníku základního vzdělávání do dvou let. V tom případě žák ukončuje základní
vzdělávání po deseti letech povinné školní docházky. Vzhledem ke specifice individuálních
vzdělávacích potřeb některých žáků nabízí školských systém také možnost plnění povinné
školní docházky různými alternativními způsoby (např. individuální vzdělávání, domácí
vzdělávání aj.)

1.1.6. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Jednou z podstatných změn v pojetí základního vzdělávání je zavedení variabilních
vzdělávacích projektů a programů v základních školách (kurikulum). Tato variabilita je ve
srovnání s historií zcela novým fenoménem v českém školství. Každá škola může
samostatně volit typ vzdělávacího projektu podle podmínek a možností dané územní
lokality.
Základního vzdělávání

se týká kurikulární dokument

Rámcový

vzdělávací

program pro základní vzdělávání. V souladu s tímto dokumentem, vydaným v roce 2004
MŠMT ČR, stanoví ředitelé školských zařízení školní vzdělávací program (dále jen ŠVP)
závazný pro konkrétní školské zařízení. Ředitelé mohou volit z následujících typů
vzdělávacích programů, které specifikují klíčové kompetence, kterých by měli žáci
dosáhnout na konci základního vzdělávání (Walterová, 1994):

•

Vzdělávací program Základní škola,

•

Vzdělávací program Národní škola,

•

Vzdělávací program Obecná škola.
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Klíčové kompetence chápou současní odborníci jako „soubor požadavků na
vzdělávání,

zahrnující

podstatné

vědomosti,

dovednosti

a

schopnosti

univerzálně

použitelné v běžných pracovních a životních situacích. Nejsou vázány na jednotlivé
vyučovací předměty, nýbrž měly by být rozvíjeny jako součást obecného základu
vzdělávání" (Průcha, Walterová, Mareš, 2008, str. 99).
Na úrovni základního vzdělávání jsou dále za klíčové kompetence považovány
např.: kompetence к učení; kompetence к řešení problémů; kompetence komunikativní;
kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní (tamtéž,
2008).

1.2.

Školský vzdělávací systém pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami
Podle uvedeného Školského zákona je považován za dítě, žáka nebo studenta se

speciálními vzdělávacími potřebami jedinec se zdravotním postižením, se zdravotním
znevýhodněním nebo se sociálním znevýhodněním.
Za zdravotní postižení je zde považováno mentální, tělesné, sluchové nebo
zrakové postižení, dále vady řeči, souběžné postižení s více vadami, autismus a vývojové
poruchy učení nebo chování.
Za zdravotní

znevýhodnění je

zde považováno

zdravotní

oslabení

nebo

dlouhodobá nemoc, dále lehčí zdravotní poruchy vedoucí ke specifickým poruchám učení a
chování, jež vyžadují zohlednění při vzdělávání.
Za sociální znevýhodnění je zde považováno

rodinné prostředí

s nízkým

sociokulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, či nařízená ústavní
anebo uložená ochranná výchova. Dále se zde za sociálně znevýhodněného jedince
považuje azylant, osoba požívající doplňkové ochrany a účastník řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území ČR podle zvláštního úředního předpisu (Školský zákon,
2004).
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1.2.1. Vzdělávání dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami

Speciální péče a pozornost dětem a mládeži s velmi pravděpodobným vývojem
směrem ke speciálním vzdělávacím potřebám by neměla být věnována zvýšená pozornost
až v okamžiku nástupu do školy. Komplex speciálních služeb, který na základě odborných
diagnostických, poradenských a terapeutických služeb napomáhá při rozvoji dítěte
s různými znevýhodněními, poruchami a vadami od nejútlejšího věku patří do oblasti tzv.
rané péče.
V předškolních a školních zařízeních Školský zákon stanoví, že žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami by měli být „upřednostňováni ve standardním školním prostředí,
tedy v běžných třídách mateřských, základních a středních škol." (in: Slowik, 2007).
Slowik dále uvádí, že „speciální školy sice nezanikly, ale staly se z nich základní školy s
vzdělávacím programem zaměřeným na vzdělávání žáků s konkrétním druhem postižení;
tyto školy jsou v současnosti alternativou určenou zejména pro žáky a studenty s těžkými
formami postižení, u kterých je z různých důvodů integrace do běžných škol mimořádně
obtížná, a v některých případech prakticky i nereálná" (tamtéž, s.37).
Konkrétní požadavky a postupy týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami ošetřuje Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. „O
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a
studentů mimořádně nadaných", kde jsou mimo jiné uvedena pravidla pro stanovení
způsobu integrace žáků, pravidla pro zavedení funkce asistenta pedagoga na škole, dále
jsou zde uvedeny doporučené postupy pro vypracování individuálně vzdělávacího plánu
pro žáka apod. Pro účely bakalářské práce je některým těmto kategoriím věnována
pozornost níže.

1.2.1.l.Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Speciální školy a školská zařízení mají na území našeho státu historicky poměrně
velkou tradici. Speciální základní školy poskytují žákům výchovu a vzdělávání „způsobem
přiměřeným jejich postižení" (Michalik, in: Renotiérová, 2006, s. 100). Vzdělání získané
v těchto školách je rovnocenné získanému základnímu vzdělání v běžné základní škole, a
jsou zřizovány pro žáky:
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s mentálním postižením;
se sluchovým postižením;
se zrakovým postižením;
s vadami řeči;
s tělesným postižením;
s více vadami;
s obtížemi ve výchově;
nemocné a oslabené, umístěné ve zdravotnických zařízeních.

Aktuálně platný Školský zákon dále již také ustoupil od názvu „zvláštní škola" a
„pomocná škola". Tento typ speciálních základních škol byl určen žákům s různou úrovní
mentálního postižení. V aktuálním procesu možnosti široké integrace žáků s různou úrovní
mentálního vývoje do škol a zařízení poskytujících základní vzdělávání, jsou názvy
některých těchto škol přizpůsobeny konkrétní situaci. Pro žáky s lehčím stupněm
mentálního postižení, kteří by se „nemohli s úspěchem vzdělávat v základní škole ani ve
výše zmíněné speciální základní škole" (Michalik in Renotiérová, 2006, s. 115) byly
přejmenovány dříve „zvláštní" školy na základní školy praktické. I zde však žáci po
úspěšném ukončení povinné školní docházky dosahují úrovně základního vzdělání.
Pro žáky s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení změnily dříve
„pomocné" školy svůj název na základní školy speciální. Úspěšní absolventi těchto škol
dosahují úrovně základů vzdělávání.

1.2.1.2.Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

Poruchy autistického spektra (dále s autismem) jsou závažné neuro vývojové
hluboce (pervazivně) působící duševní poruchy, které determinují vývoj člověka od
narození po celý jeho život. Většina zahraničních i českých odborníků (Hrdlička,2006;
Thorová,2007; Vágnerová,2007; aj.) se již shoduje v definování základních symptomů,
které jsou pro jednotlivé dílčí poruchy autistického spektra typické. Vždy se jedná o různou
úroveň výskytu symptomatiky ve třech diagnosticky významných oblastech (Opekarová,
2007). A to v oblasti komunikace, včetně sociální, dále v oblasti myšlení a imaginace, a
dále v oblasti specifických projevů chování, zájmů a preferencí. Celkový obraz vývoje
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dítěte s autismem v naprosté většině komplikuje těžká nevyrovnanost a kolísavost vývoje
dílčích kompetencí a schopností dítěte.
Rozlišování jednotlivých typů autistických poruch na základě míry zastoupení
jednotlivých symptomů je velice důležité pro způsob výchovy, vzdělávání a přípravy na
život v dospělosti u každého jednotlivého dítěte s autismem. Vzhledem к tomu, že se
v závislosti na typu autistické poruchy mohou velmi lišit u jednotlivých dětí projevy
autistického syndromu, jsou kladeny značně vysoké nároky na propracovanost výchovných
a vzdělávacích intervencí (Cadilová, 2006).

Typy poruch autistického

spektra: (Podle Mezinárodní klasifikace nemocí, 1992; dále

MKN):
Dětský autismus (F 84.0)
-

projevuje se před 3 rokem věku dítěte;

-

vyskytují se všechny symptomy;
typický je opožděný rozvoj řeči;
typická je těžká kolísavost celkového rozumového vývoje.

Atypický autismus (F 84.1)
-

první příznaky se objevují i po 3. roce věku dítěte;
nevyskytují se všechny symptomy;

-

nemusí být přítomná kolísavost celkového rozumového vývoje.

Jiná desintegračníporucha

v dětství (F 84.3)

-

před nástupem symptomů existovalo období normálního vývoje;

-

vyskytují se všechny symptomy;

-

postupná ztráta dříve získaných dovedností až do subnormy.

Aspergerův syndrom (F 84.5)
-

první příznaky se mohou objevit po 3. roce věku dítěte;

-

vyskytují se všechny symptomy;

-

není spojen se zpožděním rozvoje řeči;
není spojen s celkovým opožděním rozumového vývoje.
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Žáci s tzv. „lehčími formami autismu", např. tzv. s vysocefunkční formou autismu
(High Form of Autism - HF A), s Aspergerovým syndromem, s Atypickým autismem, u
nichž se přidružené nemusí vyskytovat rozumové postižení ve smyslu mentální retardace,
mohou být vzděláváni v běžných školách. Pro jejich výchovu a vzdělávání lze využít běžné
učební osnovy či pedagogické metody a postupy. To lze však pouze za předpokladu, že
budou zároveň s tím cíleně posilovány ty dovednosti a stránky vývoje žáka, které nejsou
díky postižení rozvinuté, anebo jsou dokonce porušené. Proto bývá ve většině případů
nutné vytvoření individuálního plánu vzdělávání či rozvoje (Čadilová, 2006).
Žampachová (in: Čadilová, 2006) zmiňuje, že pro žáky s autismem, a dále zároveň
s přidruženou formou mentálního postižení, anebo s četným výskytem těžších projevů
dílčích symptomů autismu (např. Dětský autismus, Rettův syndrom, Desintegrační porucha
aj.), bývá častěji doporučováno vzdělávání ve speciálních vzdělávacích zařízeních.
Vzhledem k tomu, že základních škol, specializovaných pro tuto poruchu, není zatím ve
všech regionech našeho státu dostatek, bývají tito žáci integrováni do různých škol a
zařízení s možností asistence dalšího pedagoga anebo asistence osobní.
Aktuálně platné, a poměrně nedávno schválené legislativní dokumenty, dále
upravují a doporučují úpravu podmínek pro vzdělávání žáků s autismem (Vyhláška
72/2005), např.:
-

speciálně upravené školní prostředí (např. samostatná lavice; relativní či podle
potřeby možnost krátké faktické izolace od ostatních spolužáků; individuální
pracovní tempo; speciální výukové prostředky a pomůcky aj.);

-

individuální přístup к úrovni celkového vývoje а к osobnosti žáka;

-

přehledné strukturování prostoru, učiva, činnosti a času;

-

v maximální možné míře využívání alternativních prostředků ke komunikaci se
žákem (PC, přenosné karty, aj.).

Vzhledem ke specifice daného postižení, je při vzdělávání a výchově autistů ve
školských zařízeních zcela nezbytný požadavek dalšího odborného školení o problematice
autismu všech integrujících pedagogů a asistentů.
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2.

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do
systému základního vzdělávání
V odborné literatuře je pojem integrace žáků do škol analyzován z mnoha pohledů.

A to jak z hledisek filozofických, psychologických, speciálně pedagogických a ostatních
společenských věd, tak z hlediska pohledů organizačních, ekonomických apod.
Například Jesenský definuje pojem integrace v oblasti speciální pedagogiky jako
„spolužití postižených a nepostižených při přijatelně nízké míře konfliktnosti vztahů těchto
skupin" (in: Slowik, 2007, s.31). Slowik sám dále uvádí, že pojem integrace je opakem
segregace, a označuje tak v souvislosti s lidmi s postižením nebo s určitým handicapem
dosažení nejvyššího stupně socializace člověka (tamtéž).
V souvislosti s pojmem integrace se stále častěji objevuje pojem inkluze. Přestože
např. Hájková (2005) uvádí, že pojmy integrace a inkluze nejsou v české odborné literatuře
dosud definitivně vymezeny, podle mého názoru koncepce, dle níž je „existence jedince
s odlišností normální variantou lidského bytí" (tamtéž, s.30), dle mého názoru výstižně a
stručně tento pojem vymezuje.
Slowik pak obdobně vnímá rozdíl mezi integrací a inkluzí v tom, že se „u
integračních postupů snažíme o zajištění speciálních prostředků, podpory a péče o osoby
s postižením, aby mohly být zapojovány do většiny činností běžného života ostatních,
v inkluzívním přístupu jde o zapojování jedinců s postižením do všech běžných činností,
pokud je to možné, tak bez speciálních prostředků a postupů" (Slowik, 2007, s.32).
Ve školství je termín integrace obecně dále užíván ve dvojím smyslu. Např.
Hájková uvádí že „integrace v širším smyslu označuje rámcové podmínky odpovídající
praxe společného vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolu s žáky bez
těchto potřeb, a integrace v užším smyslu označuje pedagogické jednání

učitelů

respektující vzdělávací politiku a instituce, které směřují к vytvoření nevyčleňující kultury"
(Hájková, 2005, s.28).
Úspěšnost integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávání
ovlivňuje mnoho faktorů. Slowik (2007) popisuje některé z nich. Jsou to například:

-

míra a kvalita speciální podpory žáka (učební pomůcky, asistent pedagoga);

-

prostředí školy (bezbariérovost prostoru, vstřícné sociální klima jak ve školní
třídě, tak v celé škole);
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-

postoj jednotlivých učitelů ke vzdělávání a integraci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami;

-

úroveň spolupráce s podpůrnými systémy ve školství, zejména s poradenskými
školskými

zařízeními

(pedagogicko

psychologická

poradna,

speciálně

poradenské centrum);
-

úroveň přijetí a respektování ze strany učitelů a spolužáků;
pohled veřejnosti a zejména místní komunity na školní integraci.

Mnoho autorů, jako např. Vítková (2004), Hájková (2005), Renotiérová (2006) a
Slowik (2007) se shodují v chápání každého jednotlivého žáka jako svébytné bytosti
s vlastní originální skladbou potencialit. Toto pojetí v posledním desetiletí ovlivnilo jednak
samotnou tvorbu nových pedagogických norem a doporučení, a jednak přináší nutný
požadavek zásadní změny v přístupu pedagogů к jednotlivým žákům. Nejen vnáší
společnosti, ale i v celém světě přinášejí řady odborných studií zprávy o tom, jak se mění
způsob vzájemné komunikace žáka s učitelem, a jak zároveň tyto procesy s sebou nesou i
změny

v organizačních

formách

učení,

v práci

s homogenitou

či

nehomogenitou

žákovských skupin. Fenomén integrace značně narušuje dosud vžité pojetí žákovského
kolektivu v ČR jako relativně homogenní skupiny co do věku, bydliště, sociokulturního
zázemí a samozřejmě co do úrovně dosažených vědomostí, dovedností, znalostí a zájmů.
V naší společnosti stále převládá hromadný způsob vzdělávání ve školních třídách
s poměrně vysokým počtem žáků na jednoho učitele. Společná výuka žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami s žáky s vzdělávacími potřebami dejme tomu běžnými („žáky
intaktními" ad Hájková, 2005), předpokládá dobrou orientaci pedagogů v předpokladech a
speciálních potřebách každého jednotlivého žáka přítomného v dané školní třídě. Jak dále
uvádí Hájková (2005), základem didaktických metod a postupů užívaných pedagogem při
vyučování musí být také vnitřní diferenciace žáků ve škole. Tento přístup je na rozdíl od
procesu vnější diferenciace považován za metodický základ integrativní pedagogiky.
V tomto pojetí by měl být obsah učiva, jeho cíle i formy výuky při vyučování ve třídě
s integrovaným žákem, přizpůsoben potřebám všech žáků. A to nejen žákům integrovaným
(tamtéž, 2005).
Zelinková (2001) dále к tomuto aspektu uvádí, že předpokladem integrace je dobře
provedená

odborná

diagnostika

předpokladů

žáka к učení. A to zejména díky

pedagogickým, speciálně pedagogickým a psychologickým diagnostickým postupům, které
se zaměřují mj. také na vyhledávání pozitivních a potenciálních stránek vývoje žáka. Tyto
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informace jsou důležitým faktorem pro usnadnění průběhu integrace žáka. Zelinková zde
také zmiňuje, že integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na území České
republiky probíhá přibližně od 90. let 20. století, tedy historicky nepříliš dlouhou dobu.
Další pojetí integrace ve vzdělávání žáků vymezuje Vyhláška MŠMT ČR
(73/2005), kde jsou uvedeny formy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
formou individuální a skupinové integrace.

2.1.

Skupinová integrace žáků

Skupinovou integrací se podle platných legislativních dokumentů (Školský zákon,
2004; Vyhláška MŠMT ČR, 2005) rozumí vzdělávání žáků ve školní skupině, resp. školní
třídě, která je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či zdravotním
postižením v běžné škole. Za formu skupinové integrace je také považováno vzdělávání
žáků ve školní skupině či třídě speciální školy, která je jako celek koncipovaná pro žáky s
jiným

druhem

zdravotního postižení než je typ speciálních

vzdělávacích

potřeb

integrovaných žáků. Pro každého takto integrovaného žáka pak musí být vypracován
individuální vzdělávací plán v souladu s typem vzdělávacího programu školy.

2.2.

Individuální integrace žáků

Individuální

integrace je v daných legislativních dokumentech charakterizována

jako proces vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Další
formou individuální integrace je rovněž ve zvláštních případech realizované vzdělávání
žáka s konkrétními speciálními vzdělávacími potřebami ve speciální škole.
Aktuálně platné legislativní dokumenty navíc také stanoví, že žák se zdravotním
postižením má být dokonce přednostně vzděláván formou individuální integrace v běžné
škole, ovšem pokud to odpovídá jeho potřebám a možnostem, a dále podmínkám a
možnostem dané školy.
Ve srovnání s tím např. slovenští autoři Jakabčič, Andreánsky, Andreánska (in:
Jesenský, 1998) uvádí, že úspěšnost integrace žáka do systému vzdělávání závisí mimo jiné
také na adekvátní přípravě učitele na vyučování. Na tuto problematiku bylo provedeno
v minulosti např. ve Slovenské republice několik výzkumných šetření. Např. z výsledků
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výzkumu z let 1992 - 1993, které uvádějí Jakabčič a Andreánsky (tamtéž) vyplývá, že
postoje učitelů к integraci jsou v nejvyšší míře ovlivněny věkem a délkou jejich praxe.
Ukázalo se, že nej lepších výsledků dosahovali učitelé do 5 let praxe. Jak autoři dále
uvádějí, mladší učitelé byli více ochotní se dále vzdělávat ve snaze zlepšit svou osobní
přípravu na integrované vzdělávání, a byli také informovanější v otázce specifiky
hodnocení integrovaného žáka. Nelze také přehlédnout, že učitelé do 5 let praxe byli
v emocionální složce zřejmě vyrovnanější a vzhledem к věku pravděpodobně odolnější.
Z výsledků výše zmíněného výzkumu dále také vyplynulo, že překážkou úspěšné
integrace žáků mohou být také zdánlivě drobné omyly v práci učitele. Autoři výzkumu zde
poukazují, že ve školních třídách, kde byl integrovaný žák s postižením, se málokdy stal
rovnocennou osobností ve vztahu к ostatním spolužákům. Byl zde uveden přiklad jednoho
chlapce s tělesným postižením, který ve volbách do třídní samosprávy („předsedy třídy")
dostal nejméně hlasů. Následná analýza ukázala, že s největší pravděpodobností bylo toto
odmítání žáka způsobeno přílišnou intervencí ze strany učitele ve smyslu „vyžadovania
poskytovania pomoci postihnutému spolužiakovi" (tamtéž, s.196).
V závěru svého výzkumného sdělení autoři navíc uvádějí, že by měla být v dalším
graduálním studiu vřazena také psychologická příprava pro ty, kteří chtějí pracovat ve
třídě, kde by byl integrovaný žák s postižením.

2.3.

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán (dále IVP) je závazný pracovní materiál pro všechny
odborníky podílející se na výchově a vzdělávání integrovaného žáka ve škole. Tento
materiál by měl být společným dílem třídního učitele, event, učitele dílčího vyučovacího
předmětu, ředitele školy, dále samotného žáka a jeho rodičů, a nakonec odborníků ze
školského poradenského zařízení, jako je pedagogicko psychologická poradna (dále PPP) a
speciálně pedagogické centrum (dále SPC.
Individuální vzdělávací plán musí podle Zelinkové (2001) sledovat:
1. základní roviny:
-

první rovina zahrnuje obsah vzdělání, stanovení metod a postupů;
druhá rovina sleduje specifické obtíže, snahu tlumit příznaky;

-

eliminuje problémy a vyzdvihuje pozitivní oblasti vývoje dítěte;
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2. důležité principy:
-

vycházet ze závěrů diagnostických pracovišť (PPP a SPC);

-

vycházet z pedagogické diagnostiky učitele;
respektovat závěry z diskuse se žákem a s rodiči;
vypracovávat IVP pro vyučovací předměty, kde se handicap výrazně projevuje;

-

vypracovávat IVP vyučujícím daného vyučovacího předmětu;
sledovat cíle vzdálené, dlouhodobé a krátkodobé;

-

respektovat individuální potřeby dítěte (tamtéž, 2001, s. 174-76).

Tvorbu IVP upravuje také příslušná Vyhláška MŠMT ČR (73/2005). Zde jsou
obsaženy údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně
pedagogické nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění. Dále obsahuje údaje o
cílech vzdělávání žáka, o časovém a obsahovém rozvržení učiva, dále doporučení pro
volbu pedagogických postupů, pro způsob hodnocení, pro úpravu závěrečných zkoušek, a
dále také

seznam

kompenzačních,

rehabilitačních

a učebních pomůcek,

případně

speciálních učebnic.
Kaprálek (2004) také upozorňuje na některé problémy při tvorbě IVP. Nejčastějším
nedostatkem je ignorace či povrchnost při přebírání závěrů odborných vyšetření žáka. Toto
ovšem také může být spojeno s nedostatečným vzděláním pedagogů a jejich méně
náležitou orientací v konkrétní problematice týkající se důvodů integrace žáka.
Dalším nedostatkem bývá formálnost ve stanovení pedagogických cílů učitele, dále
krátkodobých a dlouhodobých cílů rozvoje žáka. Možným zdrojem tohoto nedostatku může
být také jistá neznalost mechanismu tvorby IVP. S tím také může souviset i jistá
nesystémovost v práci učitele, který dostatečně nediferencuje postupnou zátěž žáka směrem
к akceleraci jeho celkového vývoje (tamtéž, 2004).

2.3.1. Individuální vzdělávací plán pro žáky s poruchami autistického spektra

Při vytváření individuálních vzdělávacích plánů je třeba u integrovaných dětí
s poruchami autistického spektra zohlednit jejich typicky nerovnoměrný vývojový profil
dílčích schopností, resp. kompetencí. Proto je velice nutné zaměřit se v IVP především na
rozvoj prokazatelně oslabených až deficitních oblastí. Prostřednictvím dílčích kompetencí,
ve kterých je dítě úspěšné a event, až nadprůměrně úspěšné (např. paměť, konstrukce,
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logika), využívat tento moment úspěchu spíše jako prostředek k posilování ochoty
к činnosti, ve kterých žák úspěšný není (Šedivá, in: Opekarová, 2007).
Východiskem к sestavování IVP pro autisty je velmi důkladné vstupní speciálně
pedagogické a psychologické vyšetření, resp. zjištění aktuální vývojové úrovně dítěte
v dílčích oblastech vývoje. Vzhledem ke specifice poruch autistického spektra by měl IVP
kromě položek uvedených v příslušném pokynu MŠMT (Vyhláška 73/2005) obsahovat
podle Čadilové (2006) další následující „položky v závislosti na konkrétních aktuálních
potřebách dítěte:
-

rozvoj komunikace (vč. alternativních způsobů dle potřeby);
rozvoj v oblasti imitace;
rozvoj v oblasti sociálního chování;
rozvoj v sebeobsluze.

Dále je třeba podle Čadilové u dítěte s poruchami autistického spektra zohlednit:
-

jako dokáže vnímat;

-

je-li vytvořeno pracovní chování;

-

jak dlouho udrží pozornost;

-

jakou má paměť;

-

jak řeší problémy;

-

jak se chová ve společnosti ostatních;

-

na j aké úrovni j e j eho řeč ;

-

jak umí napodobovat;

-

jak chápe symbolickou hru;

-

čím je možné ho motivovat;

-

jak chápe následnost;

-

ostatní problémy (přidružené poruchy a nemoci);

-

jaká je jeho schopnost učení;

-

jak má vytvořen obraz ,já";

-

jak se dokáže adaptovat v prostředí "(tamtéž, s.6).
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3.

Podpůrný systém ve školství
V současné době se o možnostech integrace žáků velmi hovoří i mezi samotnými

rodiči, jejichž děti zahajují povinnou školní docházku. Ve srovnání s historií jsou současní
rodiče v prosazování zájmů svých dětí při vzdělávání ve škole výrazněji aktivnější a
autoritativnější. Jako občané naší společnosti více prosazují individuální zájmy svých dětí,
a dále oprávněně argumentují, že každý jedinec má právo na dosažení nejvyššího možného
vzdělání, které odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a individuálním potřebám.
V tomto smyslu např. Nováková (in: Vítková, 2004) integrační procesy ve škole dokonce
pojímá jako „školu pro všechny".
Pouhý entuziasmus a elán však v této oblasti nestačí. V tomto smyslu je odborná
„připravenost integrujícího pedagoga" jedním z klíčových faktorů úspěšné integrace žáka.
Jako velice důležitý se zde jeví, kromě znalostí oborů speciální pedagogiky, požadavek
velmi dobré úrovně kompetencí ve vztahu к operativnosti orientace v dynamice sociální
komunikace, ve schopnosti kooperace a týmové spolupráce (Hájková, 2005). Z hlediska
nutnosti spolupráce s ostatními vyučujícími, se školskými poradenskými pracovišti, s
pedagogickým či osobním asistentem integrovaného při vyučování se zdá být tento
požadavek klíčovým.
V tomto směru odborná literatura hovoří o: „podpůrném systému ve školství", či jak
uvádí Průcha (Průcha et al, 2008) „podpůrná struktura vzdělávání". Tato podpora školství
je obecně charakterizována jako systém odborných služeb a institucí, jejichž posláním je
především napomáhat školskému systému v plnění jeho základního cíle. Tím je neobecněji
řečeno dosažení maximálního rozvoje všech členů společnosti prostřednictvím odpovídající
výchovy a vzdělávání (Klímová, 1987). Podpůrný systém ve školství byl také zahrnut do
školského vzdělávacího systému v příslušných legislativních dokumentech.
Příslušná vyhláška MŠMT ČR kromě toho charakterizuje pojetí podpůrného
systému ve školství mnohem obšírněji. A to jako „využití speciálních metod, postupů,
forem a prostředků vzdělávání, dále kompenzačních, rehabilitačních učebních pomůcek a
speciálních učebnic, a dále diagnostických materiálů, poskytování poradenských služeb,
zajištění služeb asistenta pedagoga nebo snížení počtu žáků ve třídě" (Vyhláška č.
73/2005).
Mezi státem organizovaný a podporovaný systém podpůrné struktury vzdělávání
patří podle Zelinkové (2001), Vítkové (2004); budíkové (2008):

-24-

•

systém školních poradenských služeb
- působící přímo ve škole:
třídní učitel;
výchovný poradce;
školní psycholog;
-

školní speciální pedagog;
metodik prevence;

-

asistent pedagoga;
osobní asistent.

- působící v mimoškolních
-

institucích:

pedagogicko psychologická poradna;
speciálně pedagogické centrum;
střediska výchovné péče.

•

3.1.

systém dalších odborných služeb podporující školství
-

institut pedagogicko-psychologického poradenství;

-

poradna pro rodinu a mezilidské vztahy;

-

krizová centra, zdravotnické a zájmové organizace aj.

Asistent pedagoga

Nejzásadnější koncepční změnou v transformaci našeho školství je podle Teplé
(2007) skutečnost, že výchova vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením
přestala být doménou

speciálního školství. V souvislosti s integračními trendy ve

vzdělávání se stala záležitostí všech typů škol a školských zařízení. Díky tomu se stal
dalším pedagogickým pracovníkem ve školní třídě kromě pedagoga vyučujícího konkrétní
předmět

asistent

pedagoga.

Prioritním

posláním

asistenta

pedagoga je

podpora

integrovaného vzdělávání žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním
vzdělávacím proudu běžných škol a vzdělávacích zařízení. Ustanovením jeho funkce
představuje v českém školském systému novou podpůrnou službu.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně podpůrných
asistenčních služeb je podpořeno legislativními předpisy. A to zejména zákonem č.
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563/2004 Sb. „O pedagogických pracovnících",

který do výčtu pedagogických pracovníků,

kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost, vřazuje kromě funkce učitele, vychovatele,
speciálního pedagoga aj. také funkci asistenta pedagoga.
Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou dále podle příslušné Vyhlášky MŠMT
ČR (73/2005):
pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí;
pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti;
pomoc při komunikaci se spolužáky;
pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáků.

V tomto směru je zajímavé porovnání s informacemi získanými ze zahraničních
informačních portálů. Webová stránka www.tda.gov.uk (vstup 20. 3. 2009) popisuje
činnosti asistentů pedagoga např. ve Velké Británii, jako je: „čtení dětem s komentáři
příběhu, naslouchání jejich čtení; dohlížení na děti při výtvarných a řemeslných činnostech;
sledování emocí dětí, povzbuzování a motivace dětí к činnosti; příprava a organizování
edukačních her, procvičování a nácvik učení s mladšími žáky; pomoc při sportovních
aktivitách dětí, exkursích a výletech".
Zmiňovaná česká vyhláška (73/2005) dále uvádí potřebné náležitosti, kterým je
třeba vyhovět při žádosti integrující školy o zřízení funkce asistenta pedagoga. Jelikož
zřízení této funkce není automatické při přijetí a integraci žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami, musí příslušná škola tento krok velmi dobře zvážit. Zřizovatel příslušné školy
posuzuje na základě mnoha kriterií oprávněnost žádosti integrující školy o navýšení
finančních prostředků pro ustanovení této další funkce na škole. Požaduje v písemné
podobě formulování následujících kritérií:

počet žáků ve škole a tříd celkem;
-

počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;

-

dosažené vzdělání asistenta pedagoga;
předpokládanou výši platu nebo mzdy;
zdůvodnění potřeby zřízení funkce asistenta pedagoga;

-

cíle, kterých chce ředitel školy zřízením této funkce ve škole dosáhnout;

-

náplň práce asistenta pedagoga (tamtéž, §7).
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3.1.1. Vzdělávání asistenta pedagoga

Důležitým předpokladem pro vykonávání přímé pedagogické práce asistenta
pedagoga při vyučování žáků je samozřejmě úroveň jeho kvalifikace. Příslušný legislativní
dokument (zákon 563/2004), který ustanovuje jeho funkci zároveň také stanoví požadavky
na jeho odbornou kvalifikaci. Tuto lze získat v případě již v minulosti dosaženého
odborného vzdělání v oblasti pedagogických věd formou vysokoškolského nebo vyššího
odborného vzdělání zaměřeného na přípravu pedagogických asistentů. V současné době již
začínají na poptávku po vzdělávacích programech pro asistenty pedagoga reagovat i další
vysoké školy.
Matuchová (2008) ve své bakalářské práci uvádí konkrétní obory, kde lze získat
požadovanou kvalifikaci pro funkci asistenta pedagoga. Např. vysokoškolskou kvalifikaci v
oboru „Asistent pedagoga" nabízí Pedagogická fakulta Ostravské univerzity jako tříletý
bakalářský studijní obor studijního programu Specializace v pedagogice. Povinnou část
studia, kterou musí všichni frekventanti absolvovat v plném rozsahu tvoří čtyři moduly:
integrativní

speciální

pedagogika,

pedagogicko-psychologická

příprava,

primární

pedagogika, základy pedagogické praxe.
Masarykova univerzita v Brně, nabízí v rámci bakalářského studijního programu
Specializace v pedagogice dvouoborové studium Speciální pedagogiky v kombinaci s
Pedagogickým asistentstvím pro základní školu nebo Sociálně pedagogickým asistentstvím
možnost získání potřebné kvalifikace. Součástí studia oboru Sociálně pedagogické
asistentství jsou např. pedagogicko-psychologické disciplíny doplněné o studijní předměty
zaměřené na oblast sociální práce, multikulturní výchovy a volnočasových edukativně
stimulačních aktivit. Nechybí ani příprava v oblasti školní pedagogiky, didaktiky a
vybraných učebních předmětů (český jazyk, matematika a jiné)..
Univerzita Palackého v Olomouci nabízí bakalářské neučitelské jednooborové
studium

„Pedagogické

asistentství"

v rámci

studijního

programu

Specializace

v pedagogice. Absolventy tohoto oboru je sice možné akceptovat do funkce asistenta
pedagoga, ale předpokládá se u nich další potřebné studium.
Možnost uplatnění jako asistent pedagoga je uváděna například i u bakalářských
studijních oborů Speciální pedagogika (studijní program: Speciální pedagogika), Speciální
pedagogika a psychologie (studijní program: Psychologie) a Speciální pedagogika se
zaměřením na vzdělávání (studijní program: Specializace v pedagogice) na Pedagogické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Nově akreditované obory).
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Další možností pro získání plné kvalifikace pro výkon funkce asistenta pedagoga je
absolvování odborného kursu. Doškolovací studium pro asistenty pedagoga podle zákona
č. 563/2004 Sb. a Vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. je určeno pracovníkům, kteří
vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga, a dále mají úspěšně
ukončené základní vzdělání. Toto vzdělání nabízí tyto základní
-

kompetence:

orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně - právní
profil);

-

orientace v systému a organizaci školy;

-

orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy;

-

schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a
podpora žáků při zvládání požadavků školy;

-

schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na
výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka,
pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech;

-

orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a
zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové
organizace atd.);

-

schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy;

-

schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka;

-

schopnost к smírčímu dojednání v případě konfliktů a nedorozumění mezi
školou, dítětem, rodinou, případně dalšími institucemi;

-

schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí v podmínkách školy;

-

schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením;

-

schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu
s podmínkami školní práce.

3.1.1.l.Celoživotní vzdělávání asistentů pedagoga

Podobně jako u řady ostatních profesí ve školství se u asistentů pedagoga
předpokládá jejich

celoživotní

vzdělávání.

Vzhledem

ke zkvalitňování

odborných

diagnostických, poradenských a terapeutických služeb podpůrného systému ve školství je
třeba v souvislosti s tím přijímat i nové pedagogické metody a strategie. Tlak na procesy
-28-

celoživotního vzdělávání pracovníků ve školství reagující na potřeby aktuální školské
praxe se tak neustále zvyšuje.
Zmiňovaný zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících se tomuto
požadavku již podrobněji věnuje. Dokonce je již ustanovena povinnost dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků z důvodu jejich „obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace po
dobu výkonu jejich pedagogické činnosti" (tamtéž).
Vyhláška MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků" následně
tento požadavek upravuje mimo jiné specifikováním jednotlivých druhů a možností dalšího
vzdělávání:
Příslušné legislativní dokumenty sice kvalifikační požadavky pro další vzdělávání
pracovníků ve školství obecně či konkrétněji formulují, faktická nabídka kurzů a seminářů
průběžného

vzdělávání

určených

primárně

pro

asistenty

pedagoga

jednotlivými

vzdělávacími institucemi je spíše výjimečná. Asistenti pedagoga sice mohou navštěvovat
odborné kurzy a semináře určené pro jinak pracovně orientované pedagogické pracovníky,
ale i tak nabídka vhodných, a zejména regionálně dostupných vzdělávacích akcí, není stále
hodnocena jako dostatečná.
Jak bylo již uvedeno, v integrující škole může pracovat v různých asistenčních
funkcích více pracovníků. Vzhledem к účelu a poslání potřebné asistence jde o rozdílnou
náplň této práce, neboť každý z asistentů může být v integrující škole zaměstnáván
z různých důvodů. Vzhledem ke konkrétnímu účelu musí být náplň práce jednotlivých
asistentů pro konkrétní potřeby integrovaných žáků rozdílná. Kromě asistenta pedagoga
tedy ve škole může ještě plnit asistenční funkci pro integrovaného žáka osobní asistent.
Na rozdíl od asistenta pedagoga osobní asistent asistuje žákovi a pomáhá mu při
jeho osobní sebeobsluze a samostatnosti, v přemisťování v prostředí třídy, školní budovy,
pomáhá mu při sebeobsluze nejen ve školském zařízení, ale zároveň i mimo ně. Náplň
činnosti osobního asistenta je v kompetenci řízení odborů sociální péče místních úřadů.
Jeho práce je tedy řízena orgány resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále
MPSV ČR). Jeho služby nehradí škola, resp.zřizovatel integrující školy, jako je tomu u
asistenta pedagoga, ale je placen ze zdrojů MPSV ČR (Teplá, 2007), event, ze zdrojů
jiných.
Jak např. uvádí Zemková (2008), v současně době se uvažuje o event, sloučení
funkce asistenta pedagoga s osobní asistencí v jedné pracovní funkci. Nelze totiž
odhlédnout od komplexnosti problematiky, která je vždy spojena s integrací žáka
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do prostředí nespecializováného školského zařízení vzhledem ke specifice jeho speciálních
vzdělávacích potřeb.
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II.

PRAKTICKÁ ČÁST
Téma mé bakalářské práce jsem si vybrala mimo jiné také z důvodu osobních

zkušeností s prací asistenta pedagoga na základní škole Brigádníků v Praze 10-Strašnicích.
Náplň mé práce spočívala v pedagogické asistenci u chlapce s poruchou autistického
spektra, resp. Aspergerovým syndromem (F 84.5). Chlapec byl integrován ve speciální
třídě pro děti se specifickými poruchami učení v běžné základní škole. Třída byla
uzpůsobena pro menší počet žáků (15) v kolektivu. Chlapec byl těžce dezorientovaný
v sociálních vztazích a vazbách, potřeboval podporu hlavně v této oblasti. Učivo jinak
zvládal velice dobře, jeho rozumová úroveň byla odborně posouzena v pásmu nadprůměru.
Měl sklony jednat úzkostně, nejčastěji agresivně nebo s rezignacemi v zátěžových
situacích. Ostatní spolužáci ho zpočátku přijali docela dobře, jen na jeho občasné výkyvy
nálad reagovali nejistě, postupně se však tento stav nezlepšoval.

1.

Cíle výzkumu
Jak bylo uvedeno v teoretické části bakalářské práce, specifika integračních trendů

ve školství s sebou nutně nesou požadavek vzájemné spolupráce a kooperace všech
zúčastněných stran. Kromě problematiky přímo vázané na vzdělávací strategie, obsah a
učivo, užívané didaktické aj. metody učitelem při vyučování apod., je nutné sledovat
samozřejmě i hledisko efektivity a přínosu spolupráce třídního učitele s dalšími odborníky,
přímo participujícími při vzdělávacím procesu ve škole. V tomto směru je dále zcela
nezbytná spolupráce školy s rodinou a vzájemná důvěra.
Na prvním místě samozřejmě zůstává požadavek objektivní efektivity či užitečnosti
dvou pedagogů při vyučování žáků, z nichž jeden či více potřebují zohlednění svých
speciálních vzdělávacích potřeb. Na dalším místě však nelze pominout i hledisko
ekonomické, neboť přijetí dalšího pedagogického pracovníka do školského zařízeni,
v němž počet žáků zůstává konstantní, pravděpodobně i finančně zatíží rozpočet dané
školy.
Cílem bakalářské práce bylo zjištění přínosu práce asistenta pedagoga na školách
poskytujících základní

vzdělávání,

v nichž jsou
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integrováni

žáci

s

pervazivními

vývojovými poruchami (dále poruchami autistického spektra nebo jen autismem).
Z hlediska rozsahu problematiky byl výzkum zaměřen pouze na aspekt společenský, tedy
na aspekt přínosu práce asistenta pedagoga při integraci žáka s autismem do vzdělávacího
zařízení, a dále v souvislosti s tím na aspekt akcelerace celkového vývoje žáka.
Výsledky ověřování ekonomické efektivity práce asistentů pedagogů na školách
poskytujících

základní

vzdělávání

dosud

nebyly

zveřejněny.

Aktuální

stav

této

problematiky však naznačuje, že při získávání asistentů pedagogů do škol je ochota
financování těchto služeb ze strany zřizovatelů školských zařízení stále menší. A to zřejmě
proto, že tento trend ve školství je evidentně ekonomicky značně náročný (zdroj: rozhovory
s řediteli některých ZŠ v Praze).

2.

Výzkumný soubor
Výzkumný soubor tvořilo 10 asistentů pedagoga v 10 školních třídách z 8

vybraných základních škol poskytujících základní vzdělávání v Praze. Z hlediska cíle
výzkumu byly vybrány školy, resp. školní třídy, kde byl integrován žák s některou
poruchou autistického spektra. Zde je třeba uvést, že ve funkci asistenta pedagoga se u
jednoho žáka vystřídali celkem 3 asistenti. Proto je níže při rozboru a analýze výzkumných
dat počítáno s 8 integrovanými žáky.
Jak je uvedeno podrobně v tab.č. 4, šlo jednak o:
-

3 běžné a 3 speciální třídy v běžných základních školách;
1 běžná třída speciální základní školy pro děti s poruchami zraku;

-

1 rehabilitační a 1 speciální (autistická) třída v základní škole speciální;
1 běžná třída v základní škole praktické.

3.

Metody výzkumu
Pro sběr výzkumných dat byl sestrojen Dotazník (viz. Příloha 1), který obsahoval

10 otázek, z toho 7 uzavřených a 2 otázky s možností částečně otevřené výpovědi, a dále 1
otázku s možností volné výpovědi respondentů. Dotazníkové šetření proběhlo cestou e-
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mailové pošty podle adresáře vybraných zkoumaných základních škol. Návratnost
dotazníků byla 100%.
Dále byla použita Analýza pedagogické dokumentace žáka (viz. Příloha 2), jimiž
bylo 8 kasuistik integrovaných žáků a 8 individuálních vzdělávacích plánů žáků.
Dokumentace

byla

poskytnuta

к nahlédnutí

se

souhlasem

zákonných

zástupců

integrovaných žáků.
Pro vyhodnocení výzkumných dat byly použity matematicko-statistické metody
kvantitativní a kvalitativní analýzy. Sumarizace odpovědí na jednotlivé otázky byly
zpracovány do tabulek, které ilustrují či dokládají uvedenou interpretaci výzkumných dat a
závěry.
Pro interpretaci byly použity metody grafické vizualizace a zpracování dat.
Všechna výzkumná data byla písemně interpretována a doložena prostřednictvím tabulek a
grafů, jež jsou uvedeny přímo v textu s odkazy na další event, zdroje. Zobecnění a závěry
jsou uvedeny v závěrečné části práce.

4.

Zpracování a interpretace dat Dotazníku

1. a 2. otázka Dotazníku
Udávají jednak poměr zastoupení mužů a žen ve výzkumném souboru asistentů
pedagoga, a jednak uvádí tento poměr ve vztahu к věku respondentů.

Tabulka č. 1: Zastoupení mužů a žen ve funkci asistenta
MUŽI

2

20%

ŽENY

8

80%

Celkem

10

100%

pedagoga

Tabulka č. 2.: Poměr muži/ženy ve funkci asistenta pedagoga vzhledem к věku

MUŽI
ŽENY
Celkem

20 - 29 let
1
5
6

30 - 39 let
0
2
2

40 - 45 let
1
1
2
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Z tabulek č. 1 a 2 je zřejmé, že ve funkci asistenta pedagoga v naprosté většině
převažovaly

ženy nad muži, a to především do 30 let věku. Jako zajímavé se jeví dále

zjištění, že ve věku 30 - 40 let (vtzv. produktivním věku) vykonávaly funkci asistenta
pedagoga pouze ženy. V relativně starším věku 40-50 let, byl poměr výskytu zkoumaných
žen a mužů ve funkci asistenta pedagoga již vyrovnaný.

3. a 4. otázka Dotazníku
Byly zaměřeny na zjištění nej vyššího dosaženého vzdělání mužů a žen ve funkci
asistenta pedagoga, a dále na zjištění eventuality získání další kvalifikace různými
specializačními kurzy.

Tabulka č. 3a): Nejvyšší dosažené vzdělání asistentů

MUZI
ŽENY
Celkem

Aktuální VS
studium pg.
1
4
5 (50%)

Kurz asistenta Absolvent VŠ Celkem
studia
PS
(%)
1
0
2 (20%)
3
1
8 (80%)
4 (40%)
1 (10%)
10(100%)

Tabulka 3b): Kvalifikační kursy a probíhající

studium

ss1

soš2

SpgŠ 3

voš4

VŠ 5

Celkem

0
2
2 (20%)

0
2
2 (20%)

0
1
1 (10%)

1
2
3 (30%)

1
1
2 (20%)

2 (20%)
8 (80%)
10 (100%)

v

MUZI
ZENY
Celkem

pedagoga

-i

Legenda:
1
Střední škola
2
Střední odborná škola
3
Střední pedagogická škola
4
Vyšší odborná škola
5
Vysoká škola
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(%)

Graf č. 1: Nejvyšší dosažené vzdělání asistentů

pedagoga

3

2 -

1 -

n
SŠ

SOŠ

. 1J 1

SpgŠ

voš

• MUŽI
• ŽENY

vš

Z tabulky č. 3a), 3b) a grafu č. 1 je zřejmé, že všichni zkoumaní respondenti
vykonávající funkci asistenta pedagoga, absolvovali středoškolské studium s maturitou. Z
toho většina (80%) disponovala středoškolským vzděláním humanitního směru, resp.
zaměřeným na obory práce s lidmi (střední pedagogická škola, pedagogické lyceum,
střední škola sociálně právní).
Dále je zřejmé, že 50% zkoumaných respondentů aktuálně studuje v různých
vysokoškolských oborech zaměřených na výchovu a vzdělávání (speciální pedagogika,
sociální pedagogika, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů) na příslušných fakultách
vysokých škol a univerzit v ČR. Je pravděpodobné, že zjištěný relativně malý počet
absolventů specializačních kursů pro asistenty pedagoga (20%) mohl být ovlivněn touto
vysokou četností aktuálně probíhajícího pregraduálního studia na vysoké škole.

5. otázka Dotazníku
Z hlediska konkrétního přehledu školských zařízení, kde jsou integrováni žáci
s poruchami autistického spektra, byly pro účely výzkumu bakalářské práce monitorovány
níže uvedené základní školy.
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Tabulka č. 4: Vzdělávací zařízení, kde zkoumaní respondenti vykonávali funkci
pedagoga

asistenta

TYP TRIDY/SKOLY ROCNIK
ADRESA ŠKOLY
třída
pro poruchy zraku
8.
Speciální ZŠ Nám. Míru, P - 2
běžná třída ZŠ
ZŠ Vlkova, P - 3
9.
běžná třída ZŠ
ZŠ Bartlova, P - 4
8.
ZŠ praktická, Náměstí
běžná třída v ZŠ praktické
9.
Osvoboditelů P - 5
běžná třída ZŠ
ZŠ Palmovka, P - 8
6.
třída (SPU) na běžné ZŠ
ZŠ Barikádníků, P - 10
3.
třída (SPU) na běžné ZŠ
ZŠ Barikádníků, P - 10
4.
třída (SPU) na běžné ZŠ
ZŠ Barikádníků, P - 10
5.
rehabilitační třída
4.
ZŠ speciální, Chotouňská, P - 10
autistická třída
ZŠ speciální, Chotouňská, P - 10
3.

Z tabulky č. 4 vyplývá, že největší počet zkoumaných respondentů - asistentů
pedagoga působilo ve školách v Praze 10. Zde se také nalézá specializované diagnostické a
poradenské pracoviště (SPC) pro děti s pervazivními vývojovými poruchami, resp.
autismem. Ve zmíněném SPC v Praze 10 - Malešicích je také umístěno Magistrátem hl.m.
Prahy jmenované koordinační pracoviště péče o autisty v regionu hlavního města Prahy.
Adresář a archiv tohoto SPC byl také jedním z hlavních informačních zdrojů pro plánování
výzkumného šetření a pro konzultaci záměrů předložené bakalářské práce.
Podle zastoupení jednotlivých ročníků zkoumaných základních škol byl také určen
orientačně věk integrovaných žáků, a to mezi 1 0 - 1 5 lety věku žáka.

6. otázka Dotazníku

Jak bylo rozebráno v kapitole 1.2.1.2 teoretické části práce, podle míry zastoupení
dílčích symptomů nutných pro diagnostikování autismu jsou rozlišovány různé typy poruch
autistického spektra. Toto rozlišení je velice důležité pro stanovení následné péče o dítě při
volbě adekvátních výchovných a vzdělávacích postupů nejen doma, ale i ve škole.
Kromě toho je třeba, zejména při vzdělávání dítěte s autismem ve škole, resp. při
jeho integraci, přihlédnout i dalším možným přidruženým poruchám a nemocem. Z toho
důvodu bylo výzkumné šetření zaměřeno jednak na zjištění diagnózy typu poruchy
autistického spektra u integrovaných žáků, a dále na výskyt dalších charakteristik, poruch a
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nemocí,

které

mohou

podstatným

způsobem

ovlivňovat

průběh vzdělávání

žáka

s autismem.

Tabulka č. 5: Důvod integrace žáků do tříd s asistentem

pedagoga

1.

Dg
(PAS 1 )
84.0

SMR 4

2.

84.0

SMR

poruchy chování (91.0)

3.

84.1

LMR 5

ADHD 6 syndrom

4.
5.
6.

84.5
84.5
84.5

norma
norma
norma

nadprůměr v matematice
nadprůměr v logice a paměti

7.

84.5

podprůměr

poruchy chování (91.0)

Žák

IQ 2

LMR
84.5
4 :4
8
Celkem
(100%) (50% : 50%)

přidružená Dg 3

Chování
poruchy chování
(91.0)
bizarnosti v
chování

agresivita
poruchy chování
(91.0)

8.

poruchy 3 : 5 (37% : 63%)
schopnosti 2 : 6 (25% : 75%)

4 :4
(50% : 50%)

Legenda:
1

Diagnóza poruch autistického spektra
IQ se zde rozumí údaj o dosažené úrovni celkového rozumového vývoje
3
Přidružená Dg. se zde rozumí další charakteristiky důležité pro vzdělávání integr.žáka
4
Střední mentální retardace
5
Lehká mentální retardace
6
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, neboli hyper aktiv ita s poruchou pozornosti
2

Z tabulky č. 5 je zřejmé, že všichni zkoumaní asistenti pedagoga plnili svou funkci
ve vztahu к některému typu poruch autistického spektra diagnostikované u integrovaných
žáků. Jejich funkce byla tedy z hlediska důvodu konkurzu pro výkon funkce asistenta
pedagoga přímo vázána na práci se žákem s autismem.
V tomto směru však zatím není optimální zjištěná skutečnost (viz. tab.3a), že zatím
sice alespoň 40% zkoumaných asistentů pedagoga absolvovalo specializační kurs pro
asistenty, avšak ani jediný neabsolvoval žádný specializační kurs pro pracovníky
s dětmi a mládeží s autismem.
Jak je podrobněji interpretováno v následujícím odstavci, bylo výzkumné šetření
pro potřeby bakalářské práce dále zaměřeno na další skutečnosti, které podstatně ovlivňují
fungování integrovaného žáka s autismem ve škole. A to je zejména úroveň jeho
rozumového vývoje, další přidružené vývojové poruchy (specifické poruchy učení, ADHD
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syndrom, obojí spojené s poruchami pozornosti a aktivity), a dále velmi často se
vyskytující problémy se sociální adaptací, resp. poruchy chování.
Opekarová (2008) upozorňuje např. na to, že pro práci s jedincem, u něhož
registrujeme různou formu problematičnosti chování, je velice důležité, aby tyto problémy
byly správně diagnosticky zařazeny. Opekarová dále zdůrazňuje, že při péči o jedince
s autismem musíme pečlivě diagnosticky postihnout a odlišit tzv. bizarnosti a specifičnost
chování, jako jeden z typických symptomů autismu, od problematičnosti chování ve smyslu
duševních poruch, resp. poruch chování, jak je uvádí MKN 10 (1992), jež jsou zde
zahrnuty v kapitole F 91 této klasifikace nemocí a poruch.
Podle

Opekarové

se poruchy

chování

velmi

často

objevují i u jedinců

neautistických, resp. u jinak zdravé populace. Jejich výskyt je podle stejné autorky dokonce
četnější, než je výskyt poruch autistického spektra. Tyto konkrétní

poruchy chování

mohou značně připomínat poruchy, resp. zvláštnosti chování typické pro jedince
s autismem. Pro výchovné a vzdělávací strategie je však podstatné východisko, že zdroj
poruch chování (F 91) je zcela odlišný od etiologického podkladu symptomů autistického
spektra. Je proto zcela zřejmé, že kompenzování důsledků poruch chování musí být
založeno na jiném přístupu než kompenzace symptomu poruch autistického spektra
(tamtéž).
Jak je dále patrné z tabulky č. 5, zkoumaný soubor asistentů pedagoga musel při
výkonu své funkce respektovat nejen autistickou symptomatiku, ale v 50% také sníženou
mentální úroveň žáka až do mentální retardace. Téměř ve 40% respondenti dále museli
respektovat

problémy

spojené

s přidruženými

poruchami

(nejčastěji

specifickými

vývojovými poruchami učení), a dále v 50% řešit optimálním způsobem problémy
v chování integrovaných žáků a problémy spojené s jejich celkovou adaptací ve škole.
Pouze 20% zkoumaných asistentů pracovalo se žáky s některými dílčími nadprůměrnými
schopnostmi.
Z výčtu a analýzy variability dalších aspektů vývoje integrovaných žáků vzhledem
к zajištění a podporování podmínek jejich optimálního vzdělávání asistentem pedagoga, je
požadavek specializačních kursů zaměřených na tuto problematiku u žáků s autismem pro
asistenty pedagoga zcela nezbytný.
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7. otázka Dotazníku
Míra praktických zkušeností s výkonem jakéhokoli povolání či profese je velice
důležitá. Také např. konkurzní řízení, vypsaná mnoha pracovními podniky a institucemi
pro různé pracovní funkce, považuje dokonce tento aspekt za klíčový při výběru nového
pracovníka.
Výzkumné šetření bakalářské práce bylo proto zaměřeno na aspekt zkušeností
s pracovní funkcí asistenta pedagoga. Tento záměr byl také podložen zároveň úvahou, že
pracovník s jistou délkou praxe může lépe zaujmout konkrétní hodnotící stanoviska
vzhledem к nárokům na výkon dané pracovní funkce.

Tabulka č. 6: Zkušenost s prací asistenta
Praxe
Ano
Ne
Celkem

0 - 6 měsíců
1
0
1

pedagoga

1 - 2 šk. roky
1
0
1

3 a více šk. let
1
0
1

Celkem (%)
3 (30%)
7 (70%)
10(100%)

Z výzkumného šetření vyplynulo, že většina respondentů, resp. téměř dvě třetiny
z nich, vstupovalo do praxe bez předchozích zkušeností. Při srovnání s věkem, všichni
uvedení asistenti pedagoga s jistou praxí byli ve starším věku, takže při výkonu své práce
se již s touto funkcí setkali. V souvislosti s tímto srovnáním pak všichni asistenti bez praxe
v této funkci, byli aktuálními studenty vysokých škol (viz tab.2, За) a 3b)).
Přestože však zkoumaní respondenti neměli s prací asistenta pedagoga, jak bylo
zjištěno, dlouhodobé zkušenosti, jejich postoje a názory byly zajímavé a inspirující. Tyto
jsou uvedeny níže.

8. otázka Dotazníku
Školní klima je pedagogickou kategorií, která je v odborné literatuře a při diskusích
na odborných pedagogických seminářích analyzována, jako jedna z důležitých podmínek
úspěšného plnění hlavního poslání daného školského zařízení.
Úroveň vzájemných vztahů a míra spolupráce všech pracovníků školského
zařízení je důležitým faktorem jak pro rozvoj žáků, tak pro rozvoj samotného vzdělávacího
zařízení. Při procesu integrace, jak již bylo rozebráno v teoretické části bakalářské práce, je
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tento aspekt zvlášť důležitý. Proto bylo také výzkumné šetření práce zaměřeno na
zjišťování subjektivních názorů zkoumaných asistentů pedagoga na úroveň spolupráce
s ostatními kolegy na škole.

Tabulka č. 7: Úroveň spolupráce s třídním učitelem žáka a s ostatními pedagogy školy

S třídním učitelem
S ostatními pedagogy

Dobrá (%)
8 (80%)
4 (40%)

Spatná (%)
1 (10%)
3 (30%)

Žádná (%) Celkem (%)
1 (10%)
10(100%)
3 (30%)
10(100%)

Zjištění, že 80% všech zkoumaných asistentů pedagoga hodnotilo svou spolupráci
s třídním učitelem jako dobrou, je velmi pozitivní. Zatímco však přímá spolupráce
s třídním učitelem byla většinou hodnocena pozitivně, spolupráce s ostatními pedagogy již
takto hodnocena nebyla.
Jak je zřejmé z tabulky č. 7 více než polovina zkoumaných asistentů pedagoga
(60%) hodnotila úroveň nutné další spolupráce s ostatními pedagogy na škole již méně
pozitivně. Z toho dokonce polovina z nich jako špatnou, a další polovina jako žádnou.

9. otázka Dotazníku
V předcházející subkapitole výzkumné části byly předloženy zjištěné výsledky
týkající se úrovně spolupráce asistenta pedagoga s ostatními spolupracovníky daného
vzdělávacího zařízení.
Následující analýza je věnována výsledkům týkajících se úrovně dosažené
spolupráce asistenta pedagoga s integrovaným žákem.

Tabulka č. 8 a): Úroveň adaptace žáka na asistenta pedagoga na začátku jeho činnosti a
aktuální stav:
Úroveň adaptace
Na počátku
Aktuální stav
Celkem

Dobrá (%) Spatná (%) Žádné změny (%)
3 (30%)
3 (30%)
4 (40%)
2 (20%)
7 (70%)
1 (10%)
5 (25%)
10 (50%)
5 (25%)
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Celkem (%)
10(100%)
10(100%)
20 (100%)

Tabulka č. 8 b): Úroveň komunikace a adaptace žáka na asistenta pedagoga v průběhu
jeho činnosti:
Délka adaptace
0 - 3 měsíce
4 - 1 2 měsíců
více než 1 rok
žádné změny nepozorovány
Celkem

Celkem
3
3
1
1
8

%
37,0
37,0
13,0
13,0
100,0

Z výsledků výzkumného šetření uvedených v tabulce č. 8a) a 8b) je zřejmé, že
v naprosté většině (87%) došlo v průběhu činnosti asistenta pedagoga u integrovaných žáků
к určitým změnám v sociální adaptaci a komunikaci s asistentem pedagoga.
Jako velice příznivé je zjištění, že z původně počáteční relativně nižší či neutrální
úrovně adaptace, došlo postupem času ke zjevné pozitivní akceleraci v úrovni adaptace
integrovaného žáka, a to téměř o 40% (tab.č. 8a). Ze stejné tabulky můžeme však také
zjistit, že z původně špatné počáteční adaptace integrovaných žáků, došlo jen v 10%, tedy
v poměrně malém počtu, ke zlepšení. Zde se nabízí event, vzít v úvahu již výše zmíněný
aspekt problematiky poruch chování (F 91) versus specifika v chování ad (F 84).
К tomuto zjištění je zde vhodná poznámka, která je pouze diskusně připojena. A to,
že při víceméně neformálních rozhovorech s řediteli vzdělávacích zařízení, kde probíhalo
výzkumné šetření, byla registrována poměrně vysoká četnost názorů, že požadavek na
spolupráci asistenta pedagoga při vyučování je spojena téměř vždy s projevy problémového
chování integrovaného žáka, v mnoha případech až extrémně náročnými na dohled dospělé
osoby.
Za velmi důležité však dále považuji zjištění, že pouze v 1 případě (10%) ze všech
zkoumaných případů došlo ke zhoršení úrovně adaptace žáka a v 1 případě (10%) se
počáteční špatná adaptace žáka nezměnila (viz. tab. 8a).
V souvislosti s tím však je třeba vzít v úvahu, že délka adaptace integrovaných žáků
s těžkou poruchou mj. v oblasti sociální adaptace a komunikace díky diagnóze, která byla
hlavním argumentem pro zohlednění specifiky jeho vzdělávacích potřeb formou integrace,
trvala téměř v 50% až 1 rok (viz tab. 8b).
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10. otázka Dotazníku
Odpovědi na otázku dotazníku, která umožňovala volnou výpověď respondentů se
dají popsat v textu a není třeba je statisticky upravovat do tabulek. Odpovědi nebyly příliš
variabilní a v naprosté většině je lze shrnout do níže uvedených okruhů.

•

finanční ohodnocení

Všichni zkoumaní asistenti pedagoga uváděli jako nepřiměřený způsob finančního
ohodnocení jeho 8 hodinové pracovní doby. Žádný z respondentů (100%) by si nevybral
funkci asistenta pedagoga jako trvalé zaměstnání.

•

kvalifikační požadavky

Ve většině případů respondenti uváděli časovou i finanční nákladnost na další
předepsané specializační kurzy. Vzhledem к výše uvedenému zjištění, že event, zvažovaná
orientace na požadovanou kvalifikační úroveň asistentů pedagoga, která pak není vyvážena
pocitem jistoty zaměstnání a trvalého využití v daném oboru, vede ke snížení motivace
vykonávat tuto profesi. Současní asistenti pedagoga v naprosté většině uváděli, že event,
zvažované vzdělávání spíše využijí pro podle nich „plnohodnotné" funkce kvalifikovaných
pedagogů, třídních učitelů, poradců apod.

•

pracovní doba

V případě zkrácené či omezené pracovní doby, kterou měli zkoumaní asistenti
pedagoga věnovat integrovaným žákům, nebylo v žádném případě podle nich stanoveno,
kdo a jak má se žákem plnit (a zodpovídat) za potřebné aktivity, týkající se zcela
individuálních osobních potřeb integrovaného žáka. Postrádali nějakou pro ně systémovou
strategii, která by platila pro integrovaného žáka po celou dobu plnění jeho povinné školní
docházky.

•

zodpovědnost za spolupráci s rodinou

V několika

případech,

nelze

však

zobecnit,

zda

se

jednalo

o

případy

s problematickou či nijak nezměněnou úrovní adaptace žáka ve škole, se zkoumaní asistenti
pedagoga

shodovali

v nesystémovém

řešení

otázky

spolupráce

školy

s rodinou.

Zodpovědnost byla v mnoha případech přenášena na asistenta pedagoga, který pak
v převážné většině „zodpovídal" za výslednou úroveň spolupráce školy s rodinou. Při
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podrobnější analýze šlo o případ, kdy respondent uváděl špatnou spolupráci s třídním
učitelem, který na něho delegoval všechny otázky, které se týkaly chování žáka ve škole.
Z hlediska poměrně mladého věku a zřejmě menších pracovních zkušeností respondenta
(jak bylo zjištěno výše), mohlo skutečně dojít v mnoha případech к nedorozuměním, resp.
к oboustranné nedůvěře odborného řešení problematiky žáka.

-43-

ZÁVĚR
Jak již bylo uvedeno v teoretické části bakalářské práce, a jak vyplynulo z analýzy
výzkumných dat, které byly zaměřeny na zjištění důležitých informací od současných
asistentů pedagoga, úspěšné vykonávání funkce asistenta pedagoga u integrovaných žáků
na základních školách, závisí na mnoha činitelích.
Jsou to jednak požadavky na kvalifikační úroveň asistenta pedagoga na základní
škole, jež jsou stanoveny zavazujícími příslušnými legislativní dokumenty. Tyto jsou však
pouze obecným vodítkem, proto je nutné dále zohlednit zejména požadavky konkrétní
praxe, která je značně variabilní, zcela závislá na typu vzdělávacího zařízení, a zejména na
typu diagnózy, pro kterou je celý proces integrace žáka organizován. Kromě požadavků,
obsažených v příslušných dokumentech, však vstupují do dané problematiky i faktory
individuálně osobnostní. Při výkonu profesí vázaných na práci s lidmi, ve školním
podpůrném systému či v profesích „pomáhajících", hrají tyto faktory značnou roli, ačkoli
legislativně nejsou stanoveny. Z hlediska zajištění náležitých podmínek pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně zde vyplývající ze specifik postižení
pervazivními vývojovými poruchami, se jedná o komplikovaný problém, vyplývající ze
značné variability a různorodosti projevů daných poruch při fungování žáka ve škole.
Vzhledem к záměru předložené bakalářské práce, jsem se snažila jednak o postižení
obecných požadavků na funkci asistenta pedagoga na základních školách, a jednak o
postižení těchto požadavků vzhledem ke specifice speciálních potřeb integrovaného žáka
s poruchami autistického spektra. Z hlediska výzkumného cíle bakalářské práce, jímž bylo
vystižení přínosu práce asistenta pedagoga při vzdělávání integrovaných žáků s poruchami
autistického

spektra v základních školách, jsem díky výzkumného

šetření, jež je

interpretováno podrobně v příslušné části práce, dospěla к níže uvedeným závěrům.
Funkci asistenta pedagoga v převážné většině vykonávaly

ženy, a to bez

rozsáhlejších předchozích zkušeností s danou pracovní funkcí. Tuto funkci je však aktuálně
možné plně vykonávat podle platných legislativních norem teprve 3 školní roky, proto
zkušenost respondentů nemohla být očekávaně dlouhodobá. Poměr v zastoupení žen ve
výzkumném souboru asistentů pedagoga však nebyl „typický" vzhledem к častému
hodnocení českého školství jako čistě „feministického". Vyskytovali se zde také muži, a
vzhledem к věku respondentů, který byl převážné nízký (do 30 let), šlo většinou studenty a
studentky fakult vysokých škol a univerzit, orientovaných na výchovnou a vzdělávací práci
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s dětmi a mládeží. Tento trend je zatím obdobný např. i v zahraničí, jak uvádějí mnozí
autoři výzkumných studií.
Pokud jde o již zmiňovaný požadavek kvalifikace, tak většina zkoumaných
asistentů pedagoga považovala za dostatečnou kvalifikační přípravu pro funkci asistenta
pedagoga své aktuálně probíhající pregraduální vysokoškolské studium vychovatelských a
učitelských oborů. Při vzdělávání dítěte s autismem ve škole, resp. při jeho integraci je
třeba však také přihlédnout i dalším možným přidruženým poruchám a nemocem. Ze
zkušenosti z j iných výzkumů také vyplývá, že až po určité době práce s integrovaným
žákem, u něhož byla diagnostikována některá z poruch autistiského spektra, se daní
pracovníci začínají nápadně více zajímat o problematiku autismu.
Z výzkumu

bakalářské

práce

ostatně

vyplynulo,

že

počáteční

adaptace

integrovaných žáků byla podle samotných respondentů relativně dlouhá, tj. až 1 školní rok,
a v některých případech se také vůbec nezdařila. Vzhledem ke zjištění, že žádný ze
zkoumaných asistentů pedagoga neabsolvoval specializační kurs pro práci s dětmi a
mládeží s poruchami autistického spektra, je zde opět velice zřejmé, že odborné vzdělání
v dané problematice je velice potřebné. Z výčtu a analýzy variability dalších aspektů
vývoje integrovaných žáků к zajištění a podporování podmínek jejich optimálního
vzdělávání asistentem pedagoga, je požadavek specializačních kursů zaměřených na
problematiku výchovy a vzdělávání žáků s autismem pro asistenty pedagoga zcela
nezbytný.
Míra praktických zkušeností s výkonem jakéhokoli povolání či profese je velice
důležitá. Z výzkumného šetření vyplynulo, že sice většina zkoumaných asistentů pedagoga
vstupovala do praxe bez předchozích zkušeností, avšak prokazatelná zjištěná akcelerace
v úrovni adaptace a komunikace žáka s autismem svědčí minimálně o jejich velmi dobré
intuitivní, osobnostní a relativně již kvalifikované úrovni práce asistenta pedagoga.
Vzhledem к poměrně nízkému věku u většiny zkoumaných asistentů pedagoga, můžeme
polemizovat s možným počátečním elánem a entusiasmem vzhledem к věku. Ostatně
uvedený výzkum ze Slovenské republiky vypovídá o tomto faktoru věku obdobně.
Jak již

bylo

zmiňováno,

úroveň

vzájemné

spolupráce

všech

pracovníků

integrujícího školského zařízení je důležitým faktorem pro dosažení požadované efektivity
procesu integrace žáka. Velmi pozitivní se jeví zjištění, že naprostá většina zkoumaných
asistentů pedagoga hodnotila svou spolupráci s třídním učitelem jako dobrou. Toto
výzkumné šetření však bylo zaměřeno pouze na subjektivní názor asistentů pedagoga. Jistě
by bylo přínosné zkoumat tento aspekt i z hlediska druhé strany, tj. ze strany konkrétních
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třídních učitelů. Pro potřeby bakalářské práce tento aspekt zatím nebyl zkoumán. Toto však
jistě bude vhodné při event, rozšíření výzkumu v budoucnu na další kvalitativní ukazatele.
Zvláště při zjištění, že sice přímá spolupráce s třídním učitelem byla většinou hodnocena
pozitivně, avšak spolupráce s ostatními pedagogy již takto hodnocena nebyla.
Výsledky výzkumu ukázaly na závažný fakt, že více než polovina zkoumaných
asistentů pedagoga hodnotila úroveň spolupráce s ostatními pedagogy na škole již méně
pozitivně. A to dokonce v řadě případů buď vůbec neexistovala, anebo dokonce byla
špatná. Záměry práce však nebyly směrovány na aspekty vnitřních pohnutek a
individuálních osobnostních rozdílů u jednotlivých respondentů, proto je tento výsledek
v této fázi hodnocen zatím spíše jako zarážející.
Lze se jen domnívat, zda bylo výše uvedené zjištění ovlivněno zmiňovanou malou
praxí a zřejmým mládím zkoumaných asistentů pedagoga v jejich funkcích, či faktem, že
asistenti pedagoga jsou z mnoha důvodů na školách zatím vnímáni spíše jako tzv.
přechodně či dočasně působící kolegové, kteří brzy zase odejdou. Toto jsou však jen
úvahy, které bude třeba jistě v budoucnu náležitě objektivně analyzovat.
Závěrem lze říci, že z výsledků výzkumného šetření je zřejmé, že v drtivé většině
došlo v průběhu činnosti asistenta pedagoga u integrovaných žáků к určitým pozitivním
změnám v sociální adaptaci a komunikaci s asistentem pedagoga. A jako velice příznivé je
dále zjištění, že z počáteční nižší či neutrální úrovně adaptace některých integrovaných
žáků na školní prostředí, došlo u žáků postupem času ke zjevné pozitivní akceleraci úrovně
jejich sociální adaptace a komunikace. A konstatování, že pouze v malém procentu ze
všech zkoumaných případů nedošlo v problematické adaptaci žáka к žádné změně, event,
dokonce došlo ke zhoršení, je uspokojivé.
V tomto směru lze považovat záměr a cíl bakalářské práce, jímž bylo vystižení
přínosu práce asistenta pedagoga při vyučování integrovaného žáka s poruchami
autistického spektra v základní škole, za splněný.
Pro úplný závěr své bakalářské práce ponechávám poznámky a připomínky
respondentů, které věnovali ve volných výpovědích otázkám možného zlepšení podmínek
jejich práce.
Vzhledem

к nárokům na funkci asistenta pedagoga

u integrovaných

žáků

s poruchami autistického spektra, a dále vzhledem к nárokům na jejich kvalifikaci a
specializované proškolení je smutným zjištěním, že žádný ze zkoumaných asistentů
pedagoga by si nevybral tuto pracovní funkci jako trvalé zaměstnání. Toto však neuváděli
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v souvislosti s podmínkou kvalifikace, ale z hlediska nízké mzdy, tedy neodpovídajícího
finančního ohodnocení 8 hodinové kvalifikované pracovní činnosti.
Dalším problémem je strategie krácení či dělení pracovního úvazku asistenta
pedagoga ve škole mezi více pracovníků. V tomto směru však podle respondentů chybí v
integračních školách stanovisko, kdo bude pro integrovaného žáka zajišťovat další nutné
aktivity, které však přímo nesouvisejí s jeho výchovou a vzděláváním, bez kterých ho však
nelze do školy integrovat. Jedná se o žákovy individuální osobní potřeby v době mimo
vyučování, způsob úpravy dalších školních prostor, osobní hygieny žáka apod. V tomto
ohledu by byla jistě vhodná kooperace s osobním asistentem, event, rozšíření kompetencí
asistenta pedagoga do dalších oblastí osobní asistence a fungování integrovanému žákovi.
S tím může souviset další možné rozšíření kompetencí asistenta pedagoga vzhledem
к rodině integrovaného žáka. Přechod asistence pedagogické v osobní by mohlo logicky
vyplynout z doprovodu žáka do dalších volnočasových školních aktivit nebo z jeho další
mimoškolní asistence při doučování anebo například při vypracování domácích úkolů.
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SHRNUTÍ
Hlavním motivem pro volbu tématu bakalářské práce byla autorčina vlastní
zkušenost s výkonem této funkce. Během svého studia na univerzitě přijala nabídku jedné
základní školy v Praze 10, kde byl integrován žák s jedním typem ze závažných poruch
autistického spektra (Aspergerův syndrom), к přijetí do pracovní funkce asistenta pedagoga
po dobu 1 školního roku.
Bakalářskou práci autorka rozdělila na dvě stěžejní části. V teoretické části se
zaměřuje především na rozbor problematiky pervazivních vývojových poruch u dětí a
mládeže, do nichž spadají poruchy autistického spektra. Jsou to např. Dětský autismus,
Atypický autismus, Aspergerův syndrom, Desintegrační porucha aj. Dále autorka podrobně
rozebírá podpůrný systém školství v České republice, v němž zaujímá v poslední době
důležité místo funkce asistenta pedagoga. Autorka věnuje této odborné funkci pozornost
jak z hlediska legislativních dokumentů, tak z hlediska významu, náplně a metod práce
vzhledem ke konkrétní praxi. Kromě toho rozebírá pojem individuální a skupinové
integrace žáků základních škol, problematiku tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro
jednotlivé žáky, a dále požadavek vzdělávacích a kvalifikačních kursů požadovaných pro
výkon funkce asistenta pedagoga na základní škole.
Teoretická část práce je dále vodítkem pro část výzkumnou. Autorka se zde
zaměřila z hlediska výzkumných cílů na přínos, vliv a jistou míru efektivity další
pedagogické a asistenční podpory vzhledem к celkovému rozvoji žáků s autismem v
základních školách. Použila exploračních metod pozorování, dotazníku, rozhovoru a
analýzy dokumentace žáků к podpoře svých výzkumných záměrů. Výzkum je doložen
v textu příslušnými tabulkami a grafy ilustrujícími kvantitativní a kvalitativní analýzu
výzkumných dat. V přílohách autorka poskytuje Dotazník, který sama sestrojila pro
výzkumné potřeby, dále případovou kasuistiku žáka s Aspergerovým syndromem.
Z interpretace výzkumných dat a ze závěrů bakalářské práce vyplynulo, že asistence
pedagoga, resp. spolupráce dvou pedagogů při vyučování žáků v běžné třídě základní
školy, kde je integrován žák se speciálními vzdělávacími potřebami, je velmi užitečná a
přínosná pro dobrou adaptaci integrovaného žáka na vyučování. A vzhledem ke specifice
poruch autistického spektra je v mnoha případech zcela nezbytná.
Bakalářská práce v závěru také poskytuje další informační a odborné zdroje,
týkající se dané problematiky.
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Seznam použitých zkratek
ADHD syndrom - Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, neboli hyperaktivita s
poruchou pozornosti
Dg - Diagnóza
HFA - High-Functioning Autism, neboli vysocefunkční forma autismu
IPPP Č R - Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR se sídlem v Praze
IVP - Individuálně vzdělávací plán
LMR - Lehká mentální retardace
MKN - Mezinárodní klasifikace nemocí
MPSV Č R - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MŠMT Č R - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
OŠD - Odklad školní docházky
PAS - Poruchy autistického spektra
PPP - Pedagogicko - psychologická poradna
SOŠ - Střední odborná škola
SOU - Střední odborné učiliště
S MR - Střední mentální retardace
SPC - Speciálně pedagogické centrum
SpgŠ - Střední pedagogická škola
SŠ - Střední škola
ŠVP - Školní vzdělávací program
VOŠ - Vyšší odborná škola
VŠ - Vysoká škola
ZUŠ - Základní umělecká škola
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Příloha č. 2 Kazuistika žáka s Aspergerovým syndromem
Příloha č. 3 Ukázka individuálního vzdělávacího plánu pro žáka s Aspergerovým
syndromem integrovaného do běžné základní školy - 2. stupeň

-53-

PRÍLOHA Č. 1
D O T A Z N Í K
pro asistenty pedagoga
1. Muž/žena
2. Věk
3. Nej vyšší dosažené vzdělání (typ/obor)
/
4. Další specializační kurzy :
název

délka trvání

5. Škola, kde vykonáváte funkci as.pg
adresa školy
ročník(třída)
6. Integrovaný žák, se kterým jste pracoval(a) jako asistent pg.
důvod integrace žáka :
diagnóza:
7. Vaše předchozí zkušenosti s prací asistenta pedagoga
kde :

délka trvání:

pro jakého klienta (věk, dg.):

(..., ....)

8. Jak hodnotíte úroveň spolupráce
s třídním učitelem žáka :
s ostatními pedagogy :
9. Jak hodnotíte úroveň komunikace a adaptace žáka na vás
na počátku vaší činnosti :
po adaptaci (jak dlouho trvala) :

(

)

10. Váš názor na práci asistenta pedagoga, podmínky pro jeho práci atd.
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PŘÍLOHA č. 2
KAZUISTIKA ŽÁKA S ASPERGROVÝM SYNDROMEM
OA: Dítě z 1. těhotenství, s komplikacemi při porodu. Raný psychomotorický vývoj dítěte
byl mírně opožděn. Rozvoj řeči byl opožděn značně. Navštěvovalo logopéda, řeč se
postupně upravovala. Byla diagnostikována obrna periferního nervu s následkem dílčí
atrofie jazyka. Dále byly konstatovány dg.: LMD, emoční labilita, poruchy chování,
porucha autistického spektra (Aspergerův syndrom). Navštěvovalo běžné předškolní
zařízení, kde se však neadaptovalo, proto bylo přeřazeno do speciální mateřské školy. Zde
se stále projevovaly bizarnosti v sociálním kontaktu, stereotypní chování, repetice v obsahu
sdělení, úzkostnost. Povinnou školní docházku zahajuje v ZŠ P-10 Brigádníků. Učivo zde
zvládá bez problémů, avšak problémy v chování přetrvávají, nevytváří vrstevnické vztahy,
také užívá vulgarismy, komentáře. Také je dále v péči psychologa a neurologa.
RA: Chlapec vyrůstal v úplné rodině s mladším bratrem. Vztahy v rodině byly hodnoceny
jako bez nápadností. К sociálnímu kontaktu

s neznámými

osobami je

neochotný.

Tvrdohlavý, trvá na stereotypiích, obtížně mění postoje a chování. V rodině se vyskytují
určité dědičné faktory ze strany obou rodičů (nejistota v sociálních kontaktech, Stereotypie,
LMD, uzavřenost).

Chlapec byl velmi úzkostný při adaptaci na školní třídu při zahájení povinné školní
docházky. Byl vřazen do třídy s menším počtem dětí (SPU) s možností výuky dvou
pedagogů.

Zpočátku se adaptace dařila poměrně dobře, školní systém a přesný rozvrh

hodin chlapci velmi vyhovoval, proto se brzy uklidnil.
Po adaptaci na školní prostředí chlapec stále uplatňoval některé neměnící se
požadavky, odmítal přecházet do tělocvičny, sahat na předměty, které používali ostatní,
svačil podle přesného harmonogramu atd. Ostatní spolužáci tolerovali jeho některé projevy,
protože při vyučování projevoval mimořádné znalosti a vědomosti. Postupně však stále
více dominoval, snažil se prosadit svou vůli za každou cenu. Vykřikoval při vyučování,
také vulgárně, opravoval spolužáky. Postupně vzrůstala slovní agresivita vůči třídní
učitelce, která jej upozorňovala na nevhodné chování.
Chlapec byl opakovaně vyšetřen psychologem a speciálním pedagogem, kteří
konstatovali jeho celkovou akceleraci ve vzdělávání, avšak zhoršení v chování. V té době
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přestala rodina se školou spolupracovat a více méně obviňovala třídní učitelku, že není
schopná chování chlapce usměrnit, resp. že ho nechápe.
Na doporučení poradenského pracoviště, kde byl chlapec vyšetřen, (SPC pro PAS),
byl pro chlapce přijat do třídy asistent pedagoga, který se chlapci individuálně věnoval.
Zpočátku chlapec reagoval neutrálně, ale situace se postupně zlepšila. Projevy jeho chování
asistent pedagoga eliminoval náhradní činností, vysvětlením, event, odvedením žáka na
krátkou dobu ze třídy. Pokud se asistent neměnil, chlapec spolupracoval relativně dobře a
situace se stabilizovala. V průběhu jeho školní docházky se však asistenti pedagoga často
měnili. Aktuálně chlapec odmítá všechny autority ve škole, reaguje zkratkovitě, a fyzicky
napadl třídní učitelku (kopáním).
Na základě jednání

s rodiči, ředitelem

školy a za přítomnosti

psychologa

z poradenského pracoviště (SPC pro SPU) byla chlapci doporučena domácí výuka jeden
den v týdnu („odlehčovací") a těsnější spolupráce rodiny se školou. Rodině nevyhovovaly
některé požadavky školy, nedařil se kompromis, rozhodla se chlapce přeřadit do jiné školy,
formou přijímacího řízení na víceleté gymnázium.
Problémem zůstává :
1. stávající základní škola odmítá chlapce dále integrovat a v případě, že
chlapec

nebude

přijat

na

gymnázium,

odmítá

pokračovat

v individualizovaném způsobu vzdělávání.
2. třídní učitelka aktuálně zvažuje odchod ze zaměstnání, pravděpodobně chybí
podrobná informovanost a porozumění podstatě autistické poruchy u
chlapce
3. rodiče

obviňují tř. učitelku

z nekompetentnosti,

rezignovali,

přestali

docházet na rodičovské schůzky;
4. gymnázium, které rodiče pro chlapce zvolili nemá žádné rozsáhlejší
zkušenosti s individuálními

integracemi žáků s artismem, ale chlapec

přechází s osobní asistentkou, na kterou je již lépe adaptovaný
Závěr:

Přestože základní škola vyvinula úsilí pro organizace individuální integrace

chlapce s autismem (vřazení do třídy s menším počtem žáků, vypracování individuálního
vzdělávacího plánu, přijetí asistenta pedagoga, pravidelné konzultace s poradenským
pracovištěm), integrace se nakonec nezdařila.
a) díky časté změně osoby asistenta pedagoga
b) díky problematické spolupráci školy s rodinou
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PŘÍLOHA č.

2

UKÁZKA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU PRO ŽÁKA
S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM INTEGROVANÉHO DO BĚŽNÉ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - II. STUPEŇ

Jméno žáka: XY
Datum narození: 00.00.1997
Bydliště: Praha 10
Diagnóza: Aspergerův syndrom /F. 84.5/
adaptabilita středně až vysokofunkční
intelekt nadprůměr (matematické schopnosti, paměť, logika, konstrukce)
sociální kontakt typ pasivní

Dyspraxie, problémy v koordinaci J a H motoriky
Porucha aktivity a pozornosti

Zařízení, které dítě navštěvuje:
ZŠ - 6. ročník, integrován s asistentem pedagoga

Dítě je v péči speciálně pedagogického zařízení:
Vyšetření dne:
Kontrolní vyšetření:

Motivace:

•

Má rád vše, co se týká koček, rád je kreslí, povídá si o nich, hledá o nich
informace na internetu

•

Využít jeho zájmu - motivovat ho možností prací s encyklopediemi, knížkami
zabývajícími se kočkami

•

Chlapce je třeba motivovat jeho úspěchem, ale musí se brát ohled na ostatní
děti, neboť chlapec mívá sklony k sebenadhodnocování

•

Dobrá je také motivace pomocí dobrých známek - chlapci velice záleží na
vlastním úspěchu
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Zásady pro práci ve všech předmětech:
•

Obtíže s časoprostorovou orientací, potřebuje jasně vědět co se kdy, kde a jak bude
dít. (má diář, do kterého si zapisuje veškeré změny v zaběhnutém režimu - např.
exkurze, apod. dále je dobré do diáře zapisovat časový rozvrh činností ve škole).

•

Musí vždy sedět na stejném místě, není možné tedy к němu někoho přesadit.

•

Bývá dezorientován ve školních pomůckách a potřebách, vyžaduje ale na lavici
naprostý pořádek. Pokud mu v tomto není vyhověno, nastává záchvat agrese.

•

Snížená schopnost intuitivně správně dešifrovat vhodné způsoby chování vůči
ostatním. Potřeba nastavení pravidel, co je možné a co není. Není vhodné mu vždy
vyhovět, je třeba, aby pravidla dodržoval jako ostatní žáci ve třídě.

•

Snížená schopnost rozlišit podstatné od nepodstatného (dobré při

slovních

pokynech informace vícekrát zopakovat), při čtení příběhu často nechápe, o co
v něm jde. Pamatuje si nevýznamné detaily, ale převyprávět ho nedokáže. Avšak po
několikerém přečtení dokáže díky mechanické paměti příběh převyprávět doslova.
•

Snížená schopnost generalizace (pravidlo, které se naučí v určité situaci, není pak
schopen aplikovat v situaci analogické. Někdy je potřeba upozorňovat na dané
pravidlo situaci od situace.

•

Doslovné chápání (např. neschopnost pochopit metaforu, ironii, dvojsmysly - lepší
se jim vyhnout, nebo mu vysvětlit jak jsme to mysleli.

•

Skákání do řeči, vynucování si okamžité pozornosti, (dobré stanovit si jasná
pravidla, př. „když něco chceme, tak se hlásíme", apod.)

Zásady pro práci v jednotlivých předmětech - doplní učitelé příslušných
předmětů:

Český jazyk a literatura
Současná

úroveň:

Plán:

Anglický jazyk

Současná

úroveň:

Plán:
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vyučovacích

Matematika
Současná

úroveň:

Plán:

Tělesná výchova
Současná

úroveň:

Plán:

Ostatní předměty zvládne při dodržování výše uvedených obecných zásad.

Zpracovali:
Datum:
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