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ABSTRAKT 

 

Název práce: Srovnání přístupu k výchovně-vzdělávacímu procesu dětí s poruchami 

autistického spektra v České republice a Anglii 

 

Cíl práce: Komparace  pojetí výchovně-vzdělávacího procesu u dětí s poruchami 

autistického spektra v České republice a Anglii 

 

Metoda: Komparace dvou vybraných specializovaných zařízení poskytujících vzdělání 

studentům s poruchami autistického spektra. Za určující kategorie pro výběr vhodných 

zařízení ke komparaci byla symptomatika studentů a specializace zařízení. Za klíčové 

předměty srovnávací studie byly zvoleny výchovně-vzdělávací strategie, kapacita a 

organizace zařízení, personální a finanční zajištění a také prostor, věnovaný pohybové 

výchově. Zkoumaná kritéria byla zhodnocena na základě informací zjištěných pomocí 

participačního pozorování, rozhovorů s učiteli a jejich asistenty, rodiči, zaměstnanci a 

vedením obou zařízení, dále pak s odborníky, kteří se v dané problematice orientují a na 

základě studia dostupné dokumentace. 

  

Výsledky: Výsledkem komparace je zjištění, že výchovně-vzdělávací strategie, 

využívané u žáků s PAS v České republice jsou do značné míry srovnatelné se 

strategiemi, propagovanými v Anglii. Tato skutečnost je do značné míry ovlivněna tím, 

že se Česká republika, díky mezinárodní spolupráci, inspirovala v řadě kroků právě 

modelem Velké Británie. Česká republika je limitována finančním a personálním 

zázemím, což jsou jisté komplikace v prosazování individuálních potřeb žáků s PAS. 

Speciální školství České republiky je na vysoké úrovni, odbornými přístupy na úrovni 

vyspělých evropských zemí.  

 

Klíčová slova: poruchy autistického spektra, TEACCH, komunikace, strukturované 

učení, vizualizace 

 

 

 
 



ABSTRACT 

 

Thesis title: Comparison of education strategies for children with autistic spectrum 

disorders in the Czech Republic and England  

 

 

Thesis aim: Comparison of special education teaching strategies for students with 

autistic spectrum disorders in the Czech Republic and England 

 

Method: Comparison of two selected institutions providing special education for 

students with autistic spectrum disorders. Defining categories to select suitable school 

establishments were symptomatology of autism in all students  and school 

specialisation. Selected  key subjects to compare were education system organisation, 

teaching strategies, capacity, funding, staffing and the approach to physical education. 

Subjects of research were examined using the information gained from direct 

observation, discussions with teachers and their assistants, parents, management and 

other departements of both establishments, consultations with experts in the field of 

special needs education and also informartion gained from studying available 

documents. 

 

Results: The result of the comparison is the finding, that special education teaching 

strategies being used for pupils with autistic spectrum disorders in the Czech Rebublic 

are to the certain extent comparable to the strategies being used in England. This is 

partially affected by the fact, that thanks to international cooperation,  the Czech 

Republic is inspired by the English example. However, the Czech Republic is limited on 

financial and staffing level, which results in complications with meeting the individual 

needs of pupils with autism. Special education in the Czech Republic is well developed, 

comparale to systems in other european countries.  

 

Key words: autistic spectrum disorder, TEACCH, communication, structure, 

visualisation 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ABA Aplikovaná behaviorální analýza  

APLA Asociace Pomáhající Lidem s Autismem 

ASA Amateur swimming association 

DMO dětská mozková obrna 

MŠ mateřská škola 

PAS poruchy autistického spektra 

PECS Picture Exchange Communication System 

RVP Rámcový vzdělávací program 

RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální  

SPC speciálně pedagogické centrum 

ŠVP Školní vzdělávací program 

TEACCH Treatment and Education Autistic and related Communication handicapped 

Children 

VOKS Výměnný obrázkový komunikační systém  

IVVP individuální výchovně vzdělávací program 

IVP individuální vzdělávací program   

ZŠS základní škola speciální 
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I ÚVOD    

 

Vzhledem k tomu, že jsem se již ve své bakalářské práci zabývala tematikou 

poruch autistického spektra, chtěla bych ve své diplomové práci navázat na své předešlé 

závěry a zúročit je. Ve své předešlé práci jsem řešila otázku dospělých klientů s 

poruchami autistického spektra a možnostem, které jim dnešní společnost poskytuje. To 

mě přimělo k hlubšímu zamyšlení nad touto problematikou a následnému zjištění, že 

klíčovou oblastí, na kterou je třeba se při práci s osobami s PAS zaměřit, je výchova a 

vzdělávání. Cílem vzdělávání je maximální možný rozvoj potenciálních schopností a 

dovedností jednotlivce. Mnozí postižení s autismem se začínají rozvíjet a jeví snahu učit 

se až v pozdějším věku a jsou schopni se vzdělávat po celý život. Tuto skutečnost však 

respektuje jen velmi málo vzdělávacích institucí, v pobytových zařízeních, na které se 

soustředil můj předešlý výzkum, je vzdělání do programu zařazeno jen výjimečně 

(Jelínková, 2008).  

Výsledkem mé předešlé studie bylo zjištění, že pro úspěšné začlenění osob 

s autismem do společnosti v co největší míře, je potřeba včasné speciálně-pedagogické 

intervence nezastupitelná. Z toho důvodu jsem se rozhodla zaměřit se nyní na způsoby, 

jakými adaptovat vzdělávací programy tak, aby vyhovovaly speciálním potřebám žáků 

s autismem a jak je možno k osobám s autismem přistupovat tak, aby jejich cesta 

k nezávislosti byla co nejschůdnější. 

Studie je zaměřena na studenty s nízkofunkčním autismem a jejich vzdělávání 

v podmínkách speciálního školství základní školy. Předmětem studie je srovnání 

výchovně-vzdělávacích strategií v České republice a Anglii. K tomuto účelu byla 

vybrána dvě specifická zařízení. Hlavním kritériem výběru byl zejména fakt, že se jedná 

o studenty s nízkofunkčním autismem, u kterých je, dle mého názoru, nezbytně nutné 

zajistit specifické podmínky pro úspěšné vzdělávání a to nejlépe v prostředí speciální 

školy. Pro účely studie byla vybrána dvě zařízení s odlišnou organizací a kapacitou, což 

dává prostor srovnání způsobů, jakými žáci benefitují z konkrétních vzdělávacích 

programů aplikovaných v různorodém prostředí. Práce si dále klade za cíl  upozornit na 

některé výhody a nevýhody, které přináší výchova a vzdělávání studentů ve 

velkokapacitním zařízení ve srovnání se zařízením menší kapacity.  



II CÍLE A ÚKOLY 

 

 

Cíle  

 

Cílem mé magisterské práce je komparace výchovně-vzdělávacích programů, 

aplikovaných u studentů s poruchami autistického spektra v České republice a Anglii. 

 

 

Úkoly 

 

 Prostudovat doporučenou a dostupnou literaturu, která se zabývá problematikou        

poruch autistického spektra, speciálního školství a kurikulárních dokumentů.  

 Popsat a analyzovat výchovně-vzdělávací programy užívané ve výchovně-

vzdělávacím procesu dětí s poruchami autistického spektra (PAS) . 

 Vybrat dvě konkrétní specializovaná školská zařízení, která budou srovnatelná 

vzhledem ke svému zaměření a cílové skupině.  

  Navštívit vybraná zařízení a získat informace ohledně zkoumaných kriterií 

(organizace a kapacita školy, personální a finanční zajištění, metody práce).
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III VĚDECKÉ OTÁZKY 

 

1) Do jaké míry jsou přístupy ve výchovně-vzdělávacím procesu dětí s poruchami 

autistického spektra v České republice srovnatelné s metodami používanými v  

Anglii? 

 

2) Jaké jsou výhody a nevýhody zařízení s menší kapacitou studentů oproti       

velkokapacitnímu zařízení  sledující podobný výchovný záměr? 
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IV TEORETICKÁ ČÁST  

 

1 PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA 

 

Termín poruchy autistického spektra (PAS) je v současné době běžně používané 

označení, které přibližně odpovídá pervazivním vývojovým poruchám. Pervazivní 

vývojové poruchy patří k nejzávážnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Výraz 

pervazivní (všepronikající) vyjadřuje fakt, že vývoj jedince probíhá odlišným způsobem 

od jedince zdravého a je narušen do hloubky v mnoha směrech, následkem čehož se 

postižení projeví ve všech oblastech života. PAS je vrozené postižení mozkových 

funkcí na neurovývojovém podkladě, jehož důsledkem je, že člověk nedokáže 

přiměřeně komunikovat, navazovat sociální vztahy a rozvíjet fantazii a kreativitu.  

S touto definicí souhlasí jak Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), vydávaná 

Světovou zdravotnickou organizací (1993), tak Diagnosticko-statistický manuál (DSM-

IV), vydávaný Americkou psychiatrickou asociací (1994). Diagnostika PAS je 

stanovována na základě specifického chování za přítomnosti daného množství 

symptomů, které mohou být zastoupeny v různé míře a četnosti. Autismus se může pojit 

s jakoukoli jinou nemocí či poruchou, čímž je diagnostický proces značně ztížen. Ať je 

již název jakýkoli, praktický výstup je jednoznačný. Všechny děti s PAS nebo chceme-

li pervazivní vývojovou poruchou profitují ze speciálních programů a metodik určených 

pro děti s autismem (Thorová, 2006). 

 

Triáda 

Všechny současné uznávané diagnostické systémy se shodnou v tom, že pro 

diagnózu autismu je nutné postižení ve třech oblastech: omezení recipročních sociálních 

interakcí, omezení reciproční komunikace (verbální i neverbální) a omezení imaginace, 

které se projeví omezeným repertoirem chování. Takto vymezila britská psychiatrička 

Lorna Wingová v 70. letech styčné problémové oblasti,  které jsou klíčové pro 

stanovení diagnózy a nazvala je triádou poškození (Thorová, 2006). 
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1.1  Klasifikace  

Dětský autismus 

Dětský autismus tvoří jádro poruch autistického spektra. Důsledkem poruchy je, 

že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá (Thorová, 2006). Narušeny jsou 

rozličné oblasti vývoje v rozdílné míře. Stupeň závažnosti poruchy bývá různý, od 

mírné formy až po těžkou. Kromě poruch v klíčových oblastech diagnostické triády 

mohou lidé s autismem trpět mnoha dalšími dysfunkcemi, které se projevují navenek 

odlišným, abnormálním až bizarním chováním. Typická je značná variabilita symptomů 

(Gillberg, Peeters, 1995).   

Hrdlička zdůrazňuje pro praxi důležité dělení autismu na vysocefunkční, 

středněfunkční a nízkofunkční. Jako nejužívanější hodnotí termín vysocefunkční 

autismus, který charakterizuje jedince bez přítomnosti mentální retardace (MR) a 

s existencí komunikativní řeči, tedy osoby s lehčí formou postižení. Středně funkční 

autismus zahrnuje jedince s lehkou nebo středně těžkou MR, u něhož je patrnější 

narušení komunikativní řeči a v klinickém obraze přibývá stereotypií. Nízkofunkční 

autismus je popisován u nejvíce mentálně retardovaných jedinců (těžká a hluboká MR), 

které nemají rozvinutou funkční řeč, velmi málo navazují jakýkoli kontakt a 

v symptomatice převládají stereotypní, repetitivní příznaky (Hrdlička, 2004). 

K nástupu dětského autismu dochází před dovršením třetího roku věku. Lidé 

s autismem potřebují ve velké většině doživotní asistenci nebo vyšší míru pomoci, 

pouze malé procento lidí s vysocefunkčním autismem je schopno fungovat samostatně. 

Na prognózu má, mimo vrozených dispozic týkajících se poruchy, velký vliv raná péče 

a kvalita vzdělávacího programu, ve kterém bylo dítě umístěno (Thorová 2006).  

 

Aspergerův syndrom 

Základním znakem Aspergerova syndromu je těžké a urputné postižení v oblasti 

sociální interakce a rozvinutí omezených repetitivních vzorců chování, zájmů a aktivit 

(www.autism-society.org). Děti s Aspergerovým syndromem mívají obdobné problémy 

jako děti s autismem. Intelektově jsou dobře vybavené, některé jsou i výrazně nadané. 

Řeč bývá formální, mechanická, škrobená a lidé s touto poruchou mívají problémy 

s pragmatickým používáním řeči. 
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V komunikaci jsou jednostranně zaměřené, mají potíže chápat humor, ironii, 

metafory, nadsázku. Většinou mají určité zvláštní zájmy, kterým věnují spoustu času a 

úsilí. Často mají v dané oblasti skutečně vynikající znalosti, které ale většinou v praxi 

nedokáží dobře využít. Předmět jejich zájmu také bývá častým tématem rozhovorů 

s druhými lidmi, přestože daná problematika není pro druhého příliš atraktivním 

tématem. Jejich rozhovory pak připomínají spíše monology (Attwood, 2000).   

Největší potíže jsou však v oblasti sociálních vztahů, někdy se v souvislosti 

s Aspergerovým syndromem používá termín sociální dyslexie. Tito lidé obtížně chápou 

sociální pravidla, chybí jim empatie, nechápou potřeby druhých lidí, působí 

egocentricky, snadno podléhají stresu,  těžko vyjadřují své pocity, mívají rigidní 

myšlení a mnohdy šokující poznámky, díky nimž jsou často považováni za 

nevychované a provokující. Do kolektivu vrstevníků se zapojují s obtížemi, patří mezi 

samotáře nebo se chovají natolik odlišně, že nejsou ostatními dětmi přijímány. Výchova 

dítěte s Aspergerovým syndromem je velmi obtížná, frekventovaně se vyskytují 

vývojové poruchy chování, hyperaktivita, poruchy pozornosti a nedostatečná kontrola 

emocí. Jelikož si lidé s Aspergerovým syndromem většinou uvědomují svou odlišnost, 

touží po navazování přátelských i partnerských vztahů, v čemž ale často díky svým 

nedostatkům v sociální oblasti selhávají (Attwood, 2000).  

Do oblasti poruch autistického spektra patří i další  diagnózy  jako atypický 

autismus, dětská dezintegrační porucha, Rettův syndrom, které ovšem nejsou pro 

potřeby mé diplomové práce určující, proto jsem zaměřila svou pozornost především na 

diagnózu dětského autismu.  

 

1.2  Diagnostika 

Poslední dobou se můžeme často setkat s názorem, že znalost poruchy je v péči o 

klienta druhořadá. “Diagnóza bývá označována za nepodstatnou nálepku, která klienta 

degraduje,” vysvětluje Thorová. V rozporu s tímto tvrzením, je Thorová toho názoru, že 

znalost diagnózy umožňuje lépe porozumět problémovému chování klienta, které je pro 

danou diagnózu typické. Získané informace také umožňují lépe volit následné 

terapeutické intervence (Thorová, 2006). 
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Kritéria autismu ve standardních klasifikačních příručkách jsou založena na 

chování. Nebyl nalezen žádný biologický indikátor autismu, a proto dokud nejsme 

schopni popsat autismus strohými lékařskými termíny, musíme se vracet k “diagnostice 

chování” (Vermeulen, 2006).  

Schopnost rozpoznávat projevy pervazivní vývojové poruchy se v naší zemi 

rozvinula až v posledních letech. Diagnostika je poměrně složitý procese, který 

vyžaduje odborné i praktické zkušenosti, ať už psychiatra nebo psychologa. Moderní 

diagnostika dětského autismu je mezioborová (Thorová, 2007). Ideální by bylo, kdyby 

dítě s podezřením na některou z PAS vyšetřoval multidisciplinární  tým  odborníků. 

Dále by měli být zapojeni rodiče a učitelé, vzhledem k tomu, že mají možnost 

zprostředkovat důležité informace pro určení správné diagnózy. 

Nevýhodou českých občanů s autismem oproti jiným zemím je fakt, že jejich 

diagnózu umí v naší zemi jen málokdo stanovit. Je to problém v oblasti zdravotnictví, 

na který se nabalují další a další problémy, například v oblasti vzdělávání (neexistuje 

státní vzdělávací program) a v oblasti sociálních služeb (www. autismus. cz). 

 

1.3  Prevalence  

Do současné doby bylo ve světě uskutečněno okolo 30 epidemiologických studií 

(Fombonne, 2002). Zjistilo se, že autismus se vyskytuje ve většině zemí a kultur 

(Thorová, 2006). Výsledky jednotlivých studií se však liší. Tato situace je dána 

především nejednotnými diagnostickými kritérii. Jednadvacáté století přineslo výsledky 

nových epidemiologických studií. Výzkum uvedený v British Medical Journal potvrdil 

dramatický nárůst počtu dětí s diagnózou PAS. Odborníci diagnózu autismu v České 

republice používají spíše sporadicky. Díky neznalosti problematiky autismu je mnohým 

dětem s autismem doposud stanovována chybná diagnóza. Jinak se nedá vysvětlit velký 

nepoměr počtu  dětí s autismem v zahraničí a u nás. 

Thorová předkládá výsledek Gillbergova výzkumu z roku 1999: “Vědci došli ke 

zjištěním, že poruchy autistického spektra jsou velmi rozšířené a postihují až jednoho 

člověka z dvou set narozených (50/10 000)”. V České republice žije 15-20 000 osob 

trpících autismem. (Thorová, 2007). Pro srovnání  uvádím, že podle údajů National 

autistic Society  je v současné době v Anglii přibližně 500 000 lidí s PAS  

(www.autism.org.uk). 
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Z hlediska individuálního přístupu je třeba, aby psycholog či pedagog nejprve 

zjistil úroveň schopností jednotlivce a následně zvolil vhodný typ vzdělávání, 

komunikace, pomohl určit vhodné pracovní místo a způsob práce, vzal v úvahu kladné a 

záporné faktory volby integrace, či speciálního školství. Každé dítě by mělo mít 

vypracovaný podrobný výchovně-vzdělávací program, včetně popisu současné úrovně 

dítěte. Způsob aplikace nejrůznějších metod nesmí být rigidní, ale musí se řídit 

pedagogickou empatií (Thorová, 2006).  

 

Fungující intervenční opatření 

 úprava prostředí a obecné intervenční strategie přizpůsobené specifiku poruchy 

(vizualizované instrukce, sukturovaný čas, zajištění předvídatelnosti)   

 modifikace životního stylu (trávení volného času, bydlení) 

 rozvoj dovedností (nácvik komunikace, nácvik volné činnosti, rozvoj a posilování 

sociální interakce, nácviky praktických sociálních dovedností, nácvik pracovního 

chování, možnost volby, příprava na zaměstnání)  

 přiměřená motivace 

 nácvik relaxačních technik 

 modelové nácviky zvládání situace (obrázky, fotografie, nákresy situace, procesuální 

schémata).   

 



2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

 
Základním kamenem každého dobrého vzdělávacího programu je, podle 

Jelínkové, chápání speciální pedagogiky jako umění individuálního přístupu ke 

každému jednotlivému dítěti. Vzdělávání dětí s autismem prošlo v minulosti velmi 

dramatickým vývojem. Současná doba umožňuje vytvořit pro každé postižené dítě 

vzdělávací postupy “šité na míru”, které pomohou některým z postižených nejen 

dosáhnout vyššího vzdělání, ale umožní jim i plnou integraci do společnosti. 

Dobré terapie mají několik společných rysů: vycházejí z vědeckých poznatků a 

jsou ověřeny praxí. Každá dobrá terapie je doprovázena kritérii hodnocení. Podle 

Jelínkové se v současnosti prosazuje eklektický přístup, kdy se z několika zdrojů 

přebírají dobré myšlenky, které se pak adaptují do individuálního vzdělávacího 

programu. Podle individuálního hodnocení dítěte a podle možností, které nám nabízí 

vzdělávací prostředí, vybereme vhodné prvky z různých vědecky ověřených postupů. 

Tvůrci takového programu musí znát problematiku autismu do hloubky a mít dostatek 

praktických zkušeností (Jelínková, 2008).   

Cílem vzdělávání je maximální možný rozvoj potenciálních schopností a 

dovedností jednotlivce. Mnozí postižení s autismem se začínají rozvíjet a jeví snahu se 

učit až v pozdějším věku a jsou schopni se vzdělávat po celý život. Tuto všeobecně 

známou skutečnost však respektuje jen velmi málo vzdělávacích institucí, v pobytových 

zařízeních je vzdělání do programu zařazeno jen výjimečně. 

 Jelínková zdůrazňuje nutnost neopomínat skutečnost, že cílem vzdělávání 

postižených autismem není jen snaha o to, aby postižený nabyl co nejvíce vědomostí a 

přiblížil se tak úspěšným zdravým vrstevníkům. Dítě s autismem potřebuje lásku, 

bezpečí, přijetí. Potřebuje hru, interakci, odpočinek, volný čas, možnost volby. 

Potřebuje odměnu i pochvalu. Snažíme se proto umožnit lidem s PAS všechny aktivity, 

které souvisí s běžným životem, které mají rádi a které se nevymykají jejich možnostem 

(Thorová, 2006). Člověk s autismem by měl být především šťastný a co nejméně 

závislý na pomoci okolí, což mu zároveň poskytuje co možná nejvyšší míru osobní 

svobody. K tomuto cíli by měl směřovat i vzdělávací program pro jedince s autismem 

(Jelínková, 2008).  
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U žáků s autismem je třeba nejprve porozumět smyslu toho, co dotyčný jedinec 

dělá, najít funkci tohoto chování a na základě tohoto zjištění teprve potom začít budovat 

výukové strategie. K tomu abychom byli úspěšní, musí být splněny dvě základní 

podmínky: 

 Každý pedagog musí dobře znát proces vývoje normálního dítěte. Dále si musí 

být dobře vědom povahy deficitů u autismu, vědět, že autismus zásadně ovlivní proces 

učení. Je třeba porozumět určitým projevům postiženého, způsobeným vrozenými 

nedostatky tak, aby nebyly mylně interpretovány jako  špatné chování (hrubost, lenost, 

negativismus). Správná interpretace chování žáka s autismem je nutná k vytvoření 

účinné vzdělávací strategie. 

 Učitel musí dobře znát jednotlivého žáka, hloubku jeho postižení, způsob a míru, 

do jaké autismus ovlivňuje jeho život, jakou má schopnost učit se a rozvíjet. Je třeba 

brát v úvahu silné  a slabé stránky jednotlivců, kterých je možno s úspěchem využívat 

při výuce. Je třeba zvážit i vliv prostředí a podmínky, ve kterých postižený žije 

(Jelínková, 2008).  

 

2.1 Strukturované učení  

Ve většině zemí tvoří základní intervenci vzdělávací programy. Strukturované 

učení je považováno za jeden z úspěšných modelů, přičemž prioritami strukturovaného 

učení jsou nácvik samostatnosti a sebeobsluhy, komunikace, sociálních dovedností a 

pracovního chování (Hrdlička, Komárek, 2004). Strukturalizace znamená vnesení 

jasných pravidel, zprůhlednění posloupnosti činností a jednoznačné uspořádání 

prostředí, ve kterém se člověk s PAS pohybuje.  

Při intervenci u lidí s PAS by nemělo být podceňováno důsledné uplatňování 

individuálního přístupu a to i v nejmenších detailech. Pokud se nebudeme individuálně 

zabývat detaily a nebudeme respektovat jejich důležitost, může být i výborně 

naplánovaná intervence neúspěšná (Čadilová, Žampachová, 2008).  

K zajištění motivace se používají odměny, které mohou mít různou formu 

(materiální, činnostní nebo sociální). Velmi významnou roli hraje vizualizace, jelikož 

lidé s PAS jsou citliví k vizuálním podnětům a u nemluvících jedinců umožňuje 

komunikaci. 
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Musíme ale zjistit úroveň abstraktního myšlení a pak stanovit vhodný typ vizuální 

podpory, což může být konkrétní předmět, fotografie (bez zbytečných detailů), obrázky, 

piktogramy, piktogramy s nápisy, nápisy nebo psaný rozvrh (Čadilová, Jůn, Thorová, 

2007).  

 

2.2 TEACCH program  

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication 

Handicapped Children), je nejpoužívanější metodou práce s autistickými jedinci.  

Základem programu TEACCH je individuální přístup, aktivní generalizace dovedností, 

úzká spolupráce s rodinou, kognitivní a behaviorální terapie, strukturovaná výuka, 

integrace lidí s autismem do společnosti, přímý vztah mezi ohodnocením a intervencí, 

pozitivní přístup k osobám s problematickým chováním a těžkým mentálním 

handicapem, optimistický pohled na efektivitu a možnosti vzdělávání těchto osob a 

aktivní snaha o pedagogickou intervenci, řešení problematického chování (Thorová 

2006).  

Gary Mesibov vysvětluje, že organizování okolního prostředí, vytváření plánů a 

pracovních systémů, jasné stanovení posloupnosti činností a používání vizuálních 

materiálů je efektivní způsob, jak rozvíjet schopnosti a umožnit lidem s autismem tyto 

schopnosti používat nezávisle na přímém pobízení a udílení pokynů. Další důležitou 

prioritou je kultivace silných stránek a zájmů na úkor výhradního zaměření se na 

deficity. Program TEACCH zohledňuje všechny aspekty života lidí s autismem a jejich 

rodin. Ačkoli jsou zdůrazňovány nezávislé pracovní schopnosti, stejně tak je bráno na 

zřetel, že život není pouze práce, a proto je důležitou součástí jakýchkoli osnov 

TEACCH také vývoj komunikačních schopností, pěstování sociálních a volnočasových 

aktivit a povzbuzování lidí s autismem k tomu, aby o tyto příležitosti více usilovali 

(Mesibov, 2010). 

 

2.3 PECS  

Metoda PECS (Picture Exchange Communication System) je jednou z forem 

augmentativní a alternativní komunikace. Jde o ucelenou metodiku, známou v České 

Republice pod pojmem Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS), vysvětluje 

Thorová (2006). 
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Program se snaží o rozvoj funkční sociální komunikace, dítě se učí navazovat 

kontakt, vyjádřit svá přání pomocí obrázků. Je vhodný stejně tak pro děti nemluvící, tak 

i pro děti mluvící, které nejsou schopny samy iniciovat komunikaci. Aby bylo dítě ke 

komunikaci motivováno, využívá metoda PECS odměn, zpočátku materiálních 

(pamlsek, hračka, oblíbená činnost), později sociálních (pohlazení, slovní pochvala). 

Z toho důvodu je třeba před zahájením výuky dobře znát priority dítěte.  

Tato strategie je velmi úspěšná, její využívání se stále rozšiřuje a strategie jsou 

zdokonalovány, ale je velice důležité, aby byla zařazena do širšího výchovně-

vzdělávacího programu, nemůže být jediným intervenčním přístupem k dítěti. 

Takto hodnotí Jelínková výhody metody PECS: 

 Dítě se naučí iniciovat kontakt s jinou osobou bez povzbuzování druhé osoby 

 Dítě samo najde partnera komunikace a kontaktuje ho 

 Dítě využívá pro komunikaci jednoduchých obrázků, čímž se vyloučí neporozumění 

předávaného vzkazu (Jelínková, 2008). 

 

2.4 Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) 

Behaviorální techniky se ukázaly v práci s lidmi s PAS jako vysoce účinné. 

Propagátorem tohoto přístupu, který sleduje konkrétní potřeby každého jednotlivce, se 

stal tým pracovníků kalifornské univerzity vedený Ivarem Lovaasem.  

Cílem je úprava emočního, jazykového a sociálního chování, kompenzace 

chybějících kompetencí, odstranění nepřijatelného chování a vytvoření žádoucích 

projevů. Dítěti je třeba pomoci strukturovat jeho prostředí a upravit denní program, 

abychom eliminovali zbytečné negativní reakce. K ovlivnění chování a systematickému 

posilování žádoucích projevů se využívá metody podmiňování, pozitivního (odměny) 

a negativního posilování (důrazné “ne” nebo ignorance) (Thorová, 2006). 

Behaviorální terapie má v práci s lidmi s PAS své nezastupitelné místo. Osvědčila 

se při zvládání problémového chování u lidí s autismem a mentální retardací, ale i při 

různých nácvicích. Základním předpokladem je to, že žádné chování se nevyskytuje 

náhodně.  

Každé chování je vyvoláno faktory, které mu předcházejí (spouštěč – 

antecendent), a udržováno faktory, které po něm následují (zpevňovač, následek – 

consequence) (Čadilová, Jůn, Thorová 2007).  
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Stručně shrnuto, při použití behaviorální terapie musíme nejdříve provést 

podrobný rozbor chování a jeho příčin pomocí aplikované behaviorální analýzy (ABA), 

což bývá díky zcela odlišnému myšlení a vnímání i problémům s komunikací osob 

s autismem velmi náročné. Pokud nalezneme příčiny (spouštěče) určitého nežádoucího 

chování, snažíme se ho pomocí pozitivních odměn změnit na přijatelnější formu 

(Čadilová, Jůn, Thorová 2007). 

Behaviorální techniky jsou do jisté míry úspěšné a v intervenci hrají ústřední roli. 

Nelze na ně ale nahlížet jako na prostředek, který dokáže autismus vyléčit. Překážkou 

masivnějšího rozšíření této terapie je časová a finanční náročnost, navíc rigidita 

přístupu, přílišná intenzita individuální práce a malý důraz na běžné aktivity, které dítěti 

přinášejí radost, bývají zdrojem kritiky ze strany odborníků (Thorová, 2006). 

 

2.5 Program Higashi – Terapie každodenního života 

Higashi program je založen na skupinových aktivitách, nerespektuje individuální 

úroveň dítěte. Terapie využívá intenzivních pohybových aktivit, jejichž cílem je uvolnit 

vnitřní napětí a ovládat chování.  

Některé děti se pomocí tohoto přístupu zbaví určitých nevhodných projevů 

chování, program však cíleně nerozvíjí komunikaci, sociální porozumění a nezávislé 

funkce, postižený zůstává závislý na skupině (Jelínková, 2008). Program Higashi 

v České Republice neexistuje, nicméně principy práce jsou, podle Thorové, zajímavé a 

v rámci eklektického přístupu uplatnitelné. 

 



3 ZÁSADY A METODY VÝUKY DĚTÍ S PAS 

 

Myšlenku najít pro děti s poruchami autistického spektra jednotnou vzdělávací 

strategii se přes veškeré úsilí odborníků nepodařilo naplnit. Pokusy o běžnou 

skupinovou výuku pouze s individuálními prvky bohužel obvykle selhávají (Jelínková 

1998). Výuku musíme začít na skutečné vývojové úrovni dítěte a respektovat 

nerovnoměrný vývojový profil. Každé dítě s autismem potřebuje kurikulum adaptované 

na svoje potřeby a schopnosti, proto formální i neformální individuální hodnocení je 

nedílnou součástí pedagogické práce s dětmi s PAS (Jelínková, 2008).  

Komplexní povaha obtíží dětí s PAS vede k tomu, že je nutné zhodnocení 

dovedností a potřeb dítěte v širokém rozsahu. Dále je třeba hodnocení provést v různých 

kontextech. Pro učitele a tvorbu individuálních výchovně vzdělávacích programů 

(IVVP) nejsou důležité pouze výsledky hodnocení, ale také způsob a podmínky, za 

jakých jich dítě dosáhlo. Hodnocení se nezabývá pouze kognitivními výkony, ale celou 

řadou oblastí, které jsou součástí osnov. Osnovy se obvykle zaměřují přednostně na 

komunikační a sociální dovednosti. Podstatné je však znát i úroveň nezávislých funkcí, 

sebeobslužných dovedností, schopnosti organizovat si volný čas. Hodnocení by mělo 

zvažovat i možnost integrace. Důležité je pozorování dítěte v podmínkách 

strukturovaných i  nestrukturovaných. Velkým přínosem je kontakt s rodiči, vychovateli 

a všemi, kteří se na péči o dítě podílejí (Jelínková, 2008).  

Existuje celá řada hodnotících metodik, manuálů či psychoedukačních profilů, 

které je třeba vždy doplnit o přímé pozorování a konzultace. Pro vzdělávací aktivity je 

třeba vytvořit i odpovídající prostředí. Prostředí musí být strukturované, mít 

jednoduchá, srozumitelná a pevná pravidla, aby bylo předvídatelné. Musí být jasně 

definované vztahy příčina –následek (Krajčířová, 2003).  

V současné době nejsou v odborné literatuře komplexně popsány metody 

používané při intervenci v rámci strukturovaného učení. Příčinou může být nejednotnost 

kritérií při kategorizaci využívaných metod, neboť v komplexní intervenci u dětí s PAS 

jde o multidisciplinární přístup řady odborníků (speciální pedagogové, psychologové, 

behaviorální terapeuti, logopedi, rehabilitační a sociální pracovníci).  

 

Používané metody práce při intervenci dětí s PAS je třeba individuálně přizpůsobit 

tak, aby odpovídaly vývojové úrovni konkrétního dítěte, což se neobejde bez dobré 
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znalosti vývojové psychologie. Využívané metody při práci s dětmi s PAS vycházejí ve 

většině případů právě z vývojové psychologie a z behaviorální terapie, která stojí na 

základech teorie učení. Příkladem metod osvědčených praxí při uplatňování 

strukturovaného učení jsou metoda přiměřenosti, metoda postupných kroků, metoda 

zpevňování, metoda modelování, metoda nápovědy a vedení, metoda instrukce, metoda 

povzbuzování, metoda ignorace a mnohé další.  

Vzhledem k tomu, že se jednotlivé metody vzájemně prolínají, doplňují a hranice 

mezi nimi nejsou vždy zřetelné, nezařadila jsem do své práce jejich podrobný popis. 

Ostatně Čadilová, Žampachová potvrzují, že nejde ani tak o správný popis či název 

metody, jako o schopnost aplikovat ji v daném kontextu pro konkrétní dítě a tím zvýšit 

jeho úspěšnost při nácviku konkrétní činnosti. Účinnost těchto metod se výrazně 

zvyšuje jejich vzájemnou kombinací. To však vyžaduje zkušenost a flexibilitu pedagogů 

při jejich využívání. (Čadilová, Žampachová, 2008). 

Vzhledem k vysoce specializovaným potřebám dětí s PAS a náročnosti 

individuálního přístupu, probíhá výuka nejlépe ve specializovaných autitřídách, kde 

důsledná strukturalizace prostředí s pomocí vizualizace napomáhá adaptaci dítěte 

s pervazivní vývojovou poruchou. Neznamená to však úplnou izolaci. Podle Jelínkové 

se dobře osvědčují hry a společenské aktivity dětí zdravých a dětí s autismem. 

Výchovně vzdělávací práce ve většině autistických tříd vychází z TEACCH 

programu a je zaměřena především na socializaci žáků, rozvoj jejich kognitivních 

schopností a dovedností, zlepšování verbální i neverbální komunikace a minimalizace 

excesů a deficitů v chování. Systém vzdělávání je zpravidla založen na individualizaci, 

strukturalizaci a vizualizaci, důraz je kladen především na praktické využívání 

získaných znalostí, dovedností a návyků (Sodomková, 2006). 

Děti s PAS mohou spokojeně žít a vzdělávat se, vyhovíme-li jejich speciálním 

vzdělávacím potřebám zejména v oblasti komunikace, sociálních vztahů a 

představivosti a jestliže jejich IVVP doplníme vhodným behaviorálním managementem 

(Jelínková, 2008).  



3.1 Individuální vzdělávací plán 

Při výchově a vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra lze běžné osnovy 

nebo běžné pedagogické metody použít jen omezeně, nebo pouze za předpokladu, že 

budou rozvíjeny i ty dovednosti, které vzhledem k autismu nejsou vytvořeny nebo jsou 

poškozeny. Přestože se děti s autismem řadí pod jednu diagnózu jsou velmi rozdílné a 

mají své individuální zvláštnosti. Proto je nutné vytvořit pro každého žáka individuální 

vzdělávací plán.  

Tvorba individuálních vzdělávacích plánů vychází ze Směrnice MŠMT z roku 

2002. Při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s PAS se musíme 

zaměřit především na jejich specifické potřeby, mentální a chronologický věk a musíme 

zohlednit i jiné poruchy učení. Východiskem k sestavení individuálního vzdělávacího 

plánu je důsledná speciálně pedagogická diagnostika, která stanovuje  aktuální 

vývojovou úroveň dítěte s autismem v jednotlivých oblastech vývoje. 

Ke speciálně pedagogické diagnostice a pro plánování dalšího vzdělávání dětí 

s autismem se v praxi nejvíce používá Vývojový dotazník CHACKLIST 

a Psychoedukační profil PEP (Psychoeducational Profile), který určuje, jak se dítě 

projevuje ve srovnání se svými vrstevníky. V současné době se používá jeho 

reevidované vydání PEP – R. Pro mládež a dospělé je určen Psychoedukační profil 

AAPEP (Adolescent and Adult Psychoeducational Profile), který je důležitou 

pomůckou při hledání vhodného zaměstnání pro dospělé autisty, případně pro úpravu 

jejich životního prostředí (Čadilová, Žampachová 2004). 

Na základě těchto specializovaných testů a na základě pečlivého pozorování dítěte 

všemi zúčastněnými se pro každé dítě sestavuje individuální vzdělávací plán. V případě 

potřeby (při výskytu problémového chování) se zvolí i vhodná strategie jeho řešení. 

Při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů je třeba zohlednit, pro poruchu 

autistického spektra typický, nerovnoměrný vývojový profil a rozvíjet ty oblasti, které 

jsou deficitní, tedy komunikaci, sociální chování, představivost. Pedagog může naopak 

stavět na tom, v čem je dítě s poruchou autistického spektra úspěšné např. vizuální 

myšlení, paměť. Současně je nutné důsledně vycházet z uplatňované metodiky 

strukturovaného učení. 
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Individuální vzdělávací plán by měl obsahovat: 

•   způsob, jakým bude upraveno prostředí; 

•  specifika denního režim (předmětový, složený z fotografií, obrázků, piktogramů); 

• způsoby, jak individuálně uplatnit metody a postupy výchovně vzdělávací intervence. 

Vzhledem k deficitu v rámci poruchy autistického spektra by měl IVP, kromě 

základních položek stanovených přílohou Směrnice MŠMT, obsahovat dle aktuální 

potřeby klienta ještě tyto položky: rozvoj komunikace (receptivní, expresivní či 

neverbální způsob komunikace, resp. formu alternativní komunikace), rozvoj v oblasti 

imitace, rozvoj v oblasti sociálního chování a rozvoj v sebeobsluze (Sodomková, 2006). 

Z hlediska úspěšné realizace IVVP je, podle Jelínkové (2008), třeba posoudit 4 

základní předpoklady:  

• Realistické hodnocení dítěte 

• Realistické hodnocení prostředí (rodina, škola) 

• Priority a potřeby rodiny 

• Pravděpodobnost úspěchu 

V případě problémového chování by jeho řešení mělo být doplňkem 

individuálního vzdělávacího plánu anebo samostatně vypracovanou strategií. K řešení 

problémového chování někdy postačí změna prostředí, důsledné uplatňování metodiky 

strukturovaného učení, jindy problémové chování přetrvává i přes výše uvedená 

opatření. V tomto případě je třeba sledovat a zaznamenávat: kdy, kde, v jakých 

situacích a v přítomnosti koho k problémovému chování dochází (Čadilová, 

Žampachová 2004). 

3.2 Kurikulum 

Kurikulum je vzdělávací program, projekt či plán. Dokument, který komplexním 

způsobem vymezuje koncepci, cíle, obsah, případně další parametry vzdělávání. 

Pravděpodobně nejznámějším kurikulárním dokumentem je tzv. národní kurikulum, což 

je společný, státem garantovaný rámec vymezující cíle a obsah vzdělávání  pro 

veškerou populaci mládeže ve věku povinné školní docházky. Označení “národní 

kurikulum” bylo oficiálně zavedeno v 80. letech v Anglii a dnes se používá v mnoha 

zemích.  
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Zahrnuje obecné vzdělávací cíle, základní složky učiva, výsledky, kterých mají žáci 

dosáhnout v určitých věkových obdobích a směrnice k realizaci kurikula na školách 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2001). V nové struktuře kurikulárních dokumentů ČR 

odpovídají národnímu kurikulu Státní program vzdělávání a Rámcové vzdělávací 

programy, což jsou dokumenty, které budou do budoucna zásadními pro výuku v rámci 

základního vzdělávání (MŠMT ČR, 2008). 

 Cílem speciálního vzdělávání je poskytnout vzdělání šité na míru každému 

jednotlivci v souladu s jeho potřebami a které současně podporuje jeho sociální inkluzi. 

Všichni žáci následují národní školní kurikulum, žáci s autismem, jakožto žáci s 

mentálním postižením sledují redukované školní kurikulum.  

 

3.2.1 Kurikulární dokumenty ČR 

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně 

číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních 

dokumentů. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních-státní a školní. 

Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program 

vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (RVP). Národní program vzdělávání 

vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. Pro jednotlivé obory vzdělání se vydávají 

RVP, které vymezují rámce vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích 

programů (ŠVP), které představují školní úroveň. Každá škola si vytváří ŠVP, podle 

něhož se uskutečňuje vzdělávání na dané škole. (MŠMT ČR, 2008). 

V souladu se Školským zákonem je pro realizaci základního vzdělávání 

v Základní škole speciální vydán Rámcový vzdělávací program pro základní školu 

speciální (RVP ZŠS). Žáci s autismem mají právo vzdělávat se v základní škole 

speciální. Pro jejich přípravu na vzdělávání lze zřídit přípravný stupeň ZŠS v rozsahu 

trvání od jednoho do tří let. Základní škola speciální je desetiletá a člení se na první 

stupeň (1.-6. ročník) a druhý stupeň (7.-10.ročník). Od základní školy se odlišuje 

organizačními formami vzdělávání i obsahovým zaměřením výuky. Vzdělávací 

požadavky se přizpůsobují schopnostem a možnostem jednotlivých žáků.  

 27



Učivo je redukováno na osvojení základních vědomostí a dovedností 

v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vzdělávacích oborech, prakticky zaměřených 

činností a pracovních dovedností (RVP ZŠS, 2008). 

 

3.2.1 Kurikulární politika Anglie 

 

Národní kurikulum je hlavním nástrojem rozvíjení klíčových dovedností v Anglii. 

V Anglii se používá termín key skills (klíčové dovednosti) k označení všeobecných 

dovedností, které jedinci potřebují k tomu, aby se stali výkonnými členy společnosti. 

Používá se i termín základní dovednosti, zejména v kontextu programů čtenářské a 

matematické gramotnosti dospělých. Vzdělávací programy, které kurikulum vymezuje, 

jsou povinné. Národní kurikulum obsahuje i závazné obecné didaktické pokyny. I když 

neexistují žádná obecná centrálně vydávaná doporučení k vyučovacím metodám, 

nedávné iniciativy v oblasti vzdělávací politiky poprvé zavedly velmi přesné rámce pro 

výuku čtenářské a matematické gramotnosti (Mesibov, Howley, 2003).  

Anglické Národní kurikulum hovoří o inkluzivním vzdělávání, které je definováno 

jako zajištění skutečných příležitostí k učení pro všechny žáky. K didaktickým zdrojům, 

které poskytuje úřední státní správa, patří i učební materiály, jež podporují rozvíjení 

klíčových dovedností ve všech vyučovacích předmětech u žáků, kteří mají 

poruchy učení. Národní strategie osvojování čtenářské gramotnosti, Národní strategie 

osvojování matematické gramotnosti a Národní strategie pro klíčový stupeň 3 vesměs 

obsahují doporučení a podpůrné materiály pro učitele, kteří pečují o žáky se speciálními 

potřebami. Uplatňování těchto strategií podporují i účelové granty (European Agency 

for Development in Special Needs Education, 2009).  

 Existují i celostátně uznávané kvalifikace, jejichž smyslem je potvrdit dosažené 

výsledky žáků se speciálními potřebami.  Tyto certifikáty dokládající vstupní úroveň 

kvalifikace se vydávají v široké škále vyučovacích předmětů.    

Podle Školského zákona z roku 1996, mají všichni žáci právo na přístup k 

národnímu programu vzdělávání a všechny školy, včetně škol speciálních, mají 

povinnost zajistit realizaci Národního kurikula, tak aby bylo přihlédnuto k různému 

tempu a stylu učení jednotlivců. 

Úřad pro kvalifikace a kurikulum  (The Qualifications and Curriculum Authority 

QCA), jakožto statutární veřejný orgán s celostátní působností nezávislý na 

ministerstvu, vypracovává zprávy o evaluaci vzdělávacího systému. QCA vydává 
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podrobné směrnice založené na předmětech pojednávající o tom, jak zařadit žáky se 

speciálními potřebami do národního kurikula, včetně formálního  hodnotícího rámce 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 2009). 

. 
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 4 ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA  

4.1 Školská legislativa  

4.1.1 Školská legislativa v ČR 

Zákony týkající se školství a hlavní zásady vzdělávací politiky má na starost 

Parlament České republiky. Vláda a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT) zavádí tyto zákony do státní politiky na centrální vládní úrovni. MŠMT má 

zodpovědnost za správu školství a záležitosti týkající se mládeže a sportu. 

 Právo všech dětí na vzdělání je zakotveno v Ústavě České republiky z roku 1993. 

Od roku 2004 je v platnosti zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Školský zákon a následné prováděcí vyhlášky, především vyhláška č. 73/2005 Sb., o 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, začleňuje děti, 

žáky a studenty se stanovenou pervazivní vývojovou poruchou do skupiny žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami (Thorová, 2006).  

Tento zákon zabezpečuje rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace, 

zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, vzájemnou úctu, respekt, solidaritu, 

důstojnost a všeobecný rozvoj osobnosti s důrazem na poznávací, sociální, morální, 

mravní a duchovní hodnoty.  

Zákon zajišťuje práva všech osob tak, aby obsah, formy a metody vzdělávání 

odpovídaly jejich potřebám a možnostem, včetně hodnocení, přijímání a ukončování 

vzdělávání. Dále mají nezpochybnitelné právo na vytvoření odpovídajících podmínek 

pro vzdělávání, právo na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení, 

právo na bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a 

kompenzačních pomůcek poskytovaných školou. Ve speciálních školách je již běžné, 

ale v běžných školách stále spíše výjimečné vzdělávání alternativními komunikačními 

prostředky (dorozumívání prostřednictvím znakové řeči a náhradních způsobů 

dorozumívání). Osoby, jsouce k tomu indikované, mají možnost žádat na řediteli školy 

prodloužení středního a vyššího vzdělávání (Pilař, 2008). 
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Současná situace ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se 

systematicky pozitivně rozvíjí především ve školách určených ke vzdělávání osob se 

speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen speciální školy) a speciálních třídách 

běžných škol, v nichž se daří zavádět nové způsoby vzdělávání jednak v rámci vlastních 

inovací a jednak aplikací výsledků spolupráce se zahraničím.  

Pilař zastává tvrzení, že díky častým kontaktům České Republiky se zahraničím, 

je většina našich speciálních škol na vysoké úrovni, odbornými přístupy často 

rovnocenná školám vyspělých evropských zemí (Pilař, 2009). 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci vzdělávacího 

systému České republiky 

 
Od roku 1989 došlo ve vzdělávacím systému České republiky k řadě 

progresivních změn. Všechny tyto změny otevřely prostor širší diferenciaci a 

individualizaci vzdělávacích možností. Nejdůležitější změny se zabývají skupinou dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami, které měly v minulosti omezený přístup ke 

vzdělání. Nová filozofie vzdělávání, která reagovala na tendence a trendy v rámci 

demokratického vývoje společnosti, byla formulována v klíčovém dokumentu Národní 

program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) vydaném Ministerstvem 

školství  v roce 2001. Česká Bílá kniha je ucelený programový koncept, formulující 

myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být 

směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu (Bílá kniha, 

2001). 

Mezi zásadní změny týkající se podmínek umožnění přístupu dětí se speciálními 

vzdělávacími podmínkami ke vzdělání jsou následující, patří tyto: 

• Běžné školy byly otevřeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

• Vzdělávání bylo umožněno i dětem s nejzávažnějšími komplexními potřebami 

• Byly stanoveny různorodé formy  individualizace vzdělávání tak, aby vyhovovaly 

potřebám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

• Byl vyvinut poradenský systém pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami na 

podporu jejich integrace a inkluze do běžných škol a pro děti, které jsou vzdělávány v 

domácím prostředí 

• Byl vytvořen poradenský systém pro děti s problémovým chováním 
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• Za účelem zvýšené účasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na běžném 

vzdělávání , byla zavedena široká škála podpůrných opatření 

• Byla zdůrazněna role rodičů 

• Ze speciálních škol začala vznikat informační a poradenská centra (Eurydice, 2003). 

Dvoustopý systém, ve kterém má speciální školství silnou pozici, nahradil systém 

vícestopý. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přednostně vzěláváni ve 

školách klasických, ale dostupná je i jiná volba umístění a to speciální třídy v rámci 

běžných škol, anebo mohou žáci navštěvovat speciální školy určené pro děti se 

speciálními potřebami. Speciální školy nabízejí vzdělávání pro předškolní děti, pro žáky 

ve věku povinné školní docházky a na vyšší středoškolské úrovni, včetně škol 

odborných. Většinou slouží dětem, jejichž zvláštní potřeby nebylo možné uspokojit v 

běžných podmínkách a pro ty žáky, jejichž rodiče preferují tento způsob umístění. 

Proces vzdělávání je upraven podle zvláštních potřeb žáků. Cílem je poskytovat kvalitní 

vzdělávání všem žákům ve třídě (Eurydice, 2003). 

Hlavní charakteristiky speciálního školství 

 specifické školení pro učitele pracující s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 dodatečný pedagogický personál ve třídě 

 používání speciálního vybavení, náčiní a vzdělávacích metod  

 nižší počet žáků ve třídě  

 adaptace organizace vzdělávacího procesu a vzdělávacího programu 

 možnost prodloužení školní docházky 

 úzká spolupráce mezi školou a poradenskými zařízeními  

 poskytování poradenství a dozoru   

 alternativni formy vzdělávání pro děti s kombinovanými vadami, které nemohou 

navštěvovat běžné školy (možnost vzdělávání v domácím prostředí) 

 

Základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťují vzdělávání 

dětem, jejichž specifické potřeby nemohou být plně uspokojeny v rámci klasických 

vzdělávacích zařízení a jejichž rodiče toto umístění upřednostňují.  Počet dětí ve třídě je 

v porovnání s běžnými třídami výrazně nižší; pohybuje se  v rozmezí 4 až 14 dětí v 

závislosti na typu školy.  
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Kromě předmětů běžné výuky poskytuje každý speciální vzdělávací program 

předměty speciální, jako jsou řeč a komunikační terapie, pohyb a orientační trénink, 

smyslová stimulace, použití speciálních informačních technologií, hudby a hra na 

hudební nástroj atd., v závislosti na typu školy a speciálních potřebách žáka. 

Organizační strategie je stejná i ve speciálních třídách v rámci běžných škol.  

Omezený počet speciálních škol (11) zůstává, i po decentralizaci, pod přímým 

vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z politického hlediska bylo 

důležité dát rodičům jasný signál, že MŠMT zajišťuje tuto vzdělávací alternativu pro 

jejich děti, a to i přesto, že hlavní trend v politice  směřuje k  inkluzi. Speciální školy 

úzce spolupracují s ministerstvem, výzkumnými ústavy a běžnými školami při vývoji 

nových metod, opatření a přístupů k zajištění splnění různorodých potřeb všech žáků 

(Evropská agentura pro rozvoj speciálního školství, 2009).  

 

Systém vzdělávání žáků s PAS v základní škole v ČR 

Systém vzdělávání žáků s PAS v základní škole  je ovlivňován řadou faktorů, 

z nichž nejdůležitější je sama diagnóza a deficity z ní vyplývající. Rozhodující je míra 

symptomatiky, mentální postižení, nerovnoměrnost vývojového profilu, závažnost 

problémového chování a další přidružené poruchy. Tyto faktory hrají významnou roli 

při zařazování dítěte s PAS do základního vzdělávání,  zejména při výběru vhodného 

typu školy a zařazení do příslušného vzdělávacího programu (Čadilová, Žampachová, 

2008). 

V ČR se v současnosti otevírají tři možnosti pro vzdělávání dětí s autismem. Jsou 

to běžné třídy, kde jsou děti s autismem integrovány do kolektivu ostatních žáků 

(ojediněle i za pomoci asistentů), nebo bývají v rámci základní školy umístěny do 

speciálních tříd pro děti s postižením. Tyto třídy většinou nebývají specializovány pro 

výuku dětí s autismem, jsou zde zařazovány  i děti s mentální retardací, smyslovým 

postižením apod. Působí zde speciální pedagog, počet žáků ve třídách bývá menší, aby 

bylo možné nároky ve třídách přizpůsobit potřebám dětí. 

Poslední možností jsou speciální třídy pro děti s autismem, které vznikají v rámci 

vzdělávacích programů speciálních škol. Zde je větší možnost individuálního přístupu 

k dítěti, implementují se programy behaviorální modifikace a strukturovaného učení 

(Sodomková, 2006). 

V současné době existuje v České republice kolem 40 speciálních tříd pro žáky 

s autismem.  
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Převážná většina těchto tříd je součástí základních škol speciálních, 2 třídy byly 

zřízeny při základní škole, 2 při speciální základní škole pro žáky s více vadami, 1 třída 

při mateřské škole, 2 třídy byly umístěny jako dislokovaná pracoviště základních škol 

speciálních  v ústavech sociální péče (Sodomková, 2006). 

Mezi odborníky zabývajícími se problematikou autismu není dosud shoda 

v názorech na to, zda mají být děti s autismem vzdělávány samostatně nebo 

s nepostiženými žáky nebo se žáky s jiným typem postižení. Na základě výsledků praxe 

je v současné době preferováno vzdělávání těchto žáků v samostatných třídách 

(Švarcová, 2003 in Sodomková, 2006). Jelínková upozorňuje, že vezmeme-li v úvahu 

povahu handicapu studentů s autismem v následujících oblastech: percepce, způsob 

poznávání a interpretace okolí, schopnost chápat a projevovat emoce, kódování, 

uchovávání, vybavování a využívání informací-paměť, pak je jasné, že jedinci 

s autismem nemohou uspět ve formálním vzdělávacím systému a to ani ve speciálním 

školství pro děti s mentální retardací (Jelínková, 2008). Thorová uvádí, že děti s PAS 

potřebují téměř vždy speciální přístup ve vzdělávání a nadstandardní asistenci (Thorová, 

2006). 

I když je pro celou řadu dětí s autismem výuka ve specializovaných třídách 

jedinou možností úspěšného vzdělávání, nesmíme zapomínat na integraci určité skupiny 

postižených. Jelínková se domnívá, že: “Ve specializovaných třídách je velké nebezpečí, 

že  se dítě s autismem stane zcela závislým na strukturovaném prostředí a pokynech 

učitele, proto je třeba i děti s PAS učit sebedůvěře a nezávislosti a u těch dětí, kde to 

jejich úroveň jejich schopností dovolí, zvážit možnosti integrace.” (Jelínková, 2008). 

 

4.1.2 Školská legislativa v Anglii 

 

Odpovědnost za vzdělávání je decentralizovaná a dělí se o ni řada organizací, 

Ministerstvo školství (Department for Education and Employment in England DfEE 

Ministerstvo pro školství a zaměstnanost v Anglii), dále funguje celá řada orgánů (Non-

department Public bodies NDPB), které radí ministerstvům (Úřad pro školní kurikulum 

a hodnocení). Tyto veřejné orgány referují radám, ve kterých jsou zástupci průmyslu a 

obchodu, profesních orgánů, místních školních úřadů a učitelské profese. 
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Na místní úrovni existují školské úřady (Local Educational Authorities LEA), 

které se skládají ze zvolených obecních radních a kooptovaných členů z obce. Je to 

orgán bez specifického zastoupení rodičů (většinu členů tvoří volení politici). 

Školský zákon (Education Act 1996) z roku 1996 ukládá školským úřadům, 

jakožto správním oblastem zodpovědným za poskytování povinného vzdělání, určité 

povinnosti. Mezi tyto patří: 

• Identifikovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

• V případě potřeby vyšetřit tyto potřeby s ohledem na vzdělávací, zdravotní, 

psychologické a jiné faktory 

• V případě potřeby, učinit formální prohlášení o těchto potřebách a určit ustanovení, 

kterých je třeba k naplnění těchto potřeb 

Školské úřady mají povinnost sepsat a vydat Strategii speciálních vzdělávacích 

potřeb, která by měla prokázat, jakým způsobem je zajištěn přístup všech dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami k Národnímu kurikulu. Dále je jejich povinností 

publikovat Plán na podporu problémového chování – doklad o tom, jaká podpora je 

poskytována studentům s problémovým chováním. Mají  povinnost umístit děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami do škol hlavního vzdělávacího proudu, pokud si to 

přejí jejich rodiče.  

Ze zákona vyplývá, že první možností pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami je vždy místní, nebo raději, běžná škola. Nicméně, pokud toto řešení není 

vhodné k uspokojení jejich potřeb, je možné poskytnout umístění v tzv. 'zdrojových ' 

školách (školy, které mohou zaručit podmínky a odborné znalosti tak, aby vyhovovaly 

potřebám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - obvykle v určité 'kategorii' 

potřeb a s ohledem na oblast zdroje).  Přibližně jedno procento žáků je vzděláváno ve 

speciálních školách, i když poměr se mění v závislosti na konkrétních místních úřadech.  

        Všechny školy jsou povinny stanovit cíle pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Pokyny jsou k dispozici od Ministerstvo školství a QCA, jsou zde také 

zvláštní pokyny pro žáky s poruchami chování a emocí. Současná situace mapující 

poskytování speciálního vzdělávání je zakotvená v Zákoně o vzdělávání Education Act 

z roku 1981, 1993, 1996 (Evropská agentura pro rozvoj speciálního školství, 2009).  

.  
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Systém vzdělávání žáků s PAS v základní škole v Anglii 

V Anglii a Walesu existuje jisté kontinuum zařízení, ve kterých se mohou studenti 

se speciálními potřebami vzdělávat, vyplývající ze zvyšujícího stupně specifičnosti a 

vzdálenosti od prostředí, ve kterém je vzdělávána většina studentů. Rozlišujeme 

následující typy prostředí, umožňující vzdělávání studentů s specifickými potřebami: 

• Běžná škola 

• Kombinace prostředí klasické třídy se speciálními podmínkami v rámci běžné školy  

• Kombinace prostředí klasické třídy se speciálními podmínkami mimo prostředí běžné 

školy 

• Speciální zařízení uvnitř běžné školy, například speciální jednotka, speciální třída 

• Speciální zařízení mimo běžnou školu, například speciální denní centrum či speciální 

škola 

• Speciální internátní škola 

 

Vládní statistiky z roku 1998 uvádějí, že v Anglii existuje 1 229 speciálních škol, 

z nichž 1 143 jsou spravovány místními úřady, 65 z nich je řízeno dobrovolnickými 

organizacemi a 21 z nich je udržována díky grantu. Neexistuje žádna statistika o počtu 

speciálních jednotek připojených k běžným školám ani o počtu speciálních tříd v rámci 

běžných škol (Evropská agentura pro rozvoj speciálního školství, 2009).  

 

4.2 Financování  

4.2.1 Financování školství v ČR 

 

Základní a středoškolské vzdělání je poskytováno zdarma ve školách 

registrovaných podle podmínek/zásad popsaných ve Školském zákoně. Výdaje spojené 

se vzděláváním jsou pokryty státním rozpočtem. Také  další specifické potřeby žáků 

jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Finanční prostředky jsou distribuovány 

prostřednictvím MŠMT do regionů podle skutečného počtu žáků – ‘finančních 

jednotek’.  

 

Regiony jsou povinny redistribuovat prostředky, včetně dodatečných 

rozpočtových prostředků na podporu vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími 
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potřebami, jednotlivým školám. Stejné zásady platí pro financování hlavního 

vzdělávacího proudu tak pro financování speciálního školství.  

Pro jednotlivé školy a jejich aktivity jsou stanoveny kapitační granty. MŠMT 

vymezí granty jako doporučení pro výpočet dotace. Regiony obdrží doporučenou 

finanční částku a je jim povoleno  distribuovat tyto granty školám. Finanční toky jsou 

určovány odpovědností příslušných zřizovatelů. Tyto povinnosti byly změněny v roce 

2001. Přenos odpovědnosti ze státu na regiony, byl pozvolný (Evropská agentura pro 

rozvoj speciálního školství, 2009).  

 

4.2.2 Financování školství v Anglii 

 

Finance pro školy v Anglii distribuuje úřadům místní správy centrální vláda.  

Centrální rozdělování financí (určených na vzdělávání) mezi úřady místní samosprávy 

bere v úvahu lokální podmínky, včetně znevýhodnění. Toto rozdělování financí 

zohledňuje příjmová znevýhodnění rodin. 

Jsou to právě úřady místní samosprávy, které dále rozdělují finance jednotlivým 

školám. Každý místní úřad rozpracovává “Schéma pro financování škol” v souladu 

s regulačním rámcem a zároveň zohledňuje své vlastní lokální podmínky. Místní úřady 

dostávají školní dotace na základě grantu určeném školám Dedicated Schools Grant 

(DSG) hrazeném Ministerstvem pro děti, školy a rodiny DCSF (Department for 

Children, Schools and Families).  Každý orgán místní samosprávy  distribuuje finanční 

dotace získané formou grantu (po konzultaci na místním školském foru), jednotlivým 

školám za použití místně dohodnutých pravidel a je potom na řídících orgánech 

samotných škol, aby rozhodly jakým způsobem naloží se získanými prostředky. DSG 

poskytuje nejvíce finančních prostředků na zajištění speciálních vzdělávacích potřeb ve 

školách. 

Místní úřady a jejich školská fora rozhodují o tom, kolik peněz bude zadrženo 

místním úřadem k financování jádrových služeb typu edukační psychoporadenská 

služba a kolik peněz bude delegováno školám samotným (například finance, které 

mohou školy použít na zajištění nadstandardní asistence pro děti se specifickými 

potřebami).  

Dále záleží na guvernérech a ředitelích škol kolik peněz věnují na speciální 

školství. Mluvíme zde o případě integrace dětí se specifickými potřebami do běžných 
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škol, kdy v některých případech  jsou finance delegovány školám, v jiných případech si 

je podrží místní úřady a financují požadované programy ve školách. 

Speciální školy jsou financovány na základě vzorců místních úřadů, obvykle v 

závislosti na dohodnutém počtu míst ve škole a také užívají  rozpočty, které jsou jim 

určeny (Evropská agentura pro rozvoj speciálního školství, 2009).  

V Anglii a Walesu vyšly v letech 1981 a především v roce 1997 zákony týkající se 

povinného zavádění integrace (Zákon o reformě vzdělávání) a řešící i změny ve 

způsobu financování vzdělávání, kde je většina rozpočtových prostředků místních 

orgánů delegována na školy, které s nimi hospodaří převážně samostatně. Dále je zde 

řešeno právo rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami zvolit pro své dítě školu 

dle svého uvážení. Byly zde zavedeny zásady při posuzování speciálních vzdělávacích 

potřeb v pěti stupních, z nichž postupně každý z nich představuje vždy širší okruh 

pomoci z pohledu na složitější míru zdravotního postižení. 

 

 

 



5 POHYBOVÁ VÝCHOVA U DĚTÍ S PAS  

Vzhledem k tomu, že pohybová výchova je velmi důležitou součástí edukačního 

procesu žáků s autismem, je aplikace tělesné výchovy jedním z klíčových kritérií 

hodnocení u obou srovnávaných zařízení. Studenti s autismem mají stejný nárok na 

tělesnou výchova jako ostatní studenti. Studenti s autismem mají stejný nárok na 

tělesnou výchova jako ostatní studenti.  Tělesná cvičení napomáhají všem dětem zbavit 

se nadbytečné energie. Děti s autismem nejsou výjimkou. Fyzická aktivita se velmi 

rychle stává součástí jejich rutiny, kterou nacházejí uklidňující a může být využita 

k uvolnění nahromaděné energie v případě, pokud jsou studenti rozrušeni a začínají 

jevit známky agrese. Tělesná výchova přináší  dětem s autismem prospěch v mnoha 

aspektech  (DeLuccia-Reinstei, 2010).  

V oblasti aplikované či modifikované tělesné výchovy pro děti s autismem je 

nutné především zajistit funkční a bezpečné prostředí. Pro zajištění bezpečí je naprosto 

nezbytné znát základy týkající se autismu, seznámit se s IVP každého žáka a poté určit 

jaký dopad budou mít tyto faktory na  prostředí tělesné výchovy. Pro zajištění 

betpečného a funkčního prostředí je třeba zajistit prostor a strukturu třídy. Velmi 

důležitá je také komunikace mezi učitelem a asistenty, je třeba, aby prodiskutovali 

potřeby studentů a jakou asistenci učitel potřebuje k zajištění bezpečí a efektivity 

hodiny tělesné výchovy (Homan, 2010).  

Když navrhujeme program modifikované tělesné výchovy pro děti s autismem, je 

důležité zvážit některé záležitosti, které jsou zásadní k tomu, aby žáci uspěli. Děti s 

autismem jsou velmi často přetíženi vnějšími smyslovými podněty. Jevy jako světlo 

(rušivým elementem mohou být velká okna) a hluk (děti citlivé na hluk mohou zažívat 

nepříjemné pocity v tělocvičně plné hlučících dětí) je mohou natolik ochromit, že se 

mohou uchýlit k sebe-stimulaci typu pohupování, tleskání, křik apod. Přestimulování, 

rozptylování a nepohodlí brání vyučovacímu procesu. Příliš mnoho možností volby 

anebo velké množství tělovýchovného náčiní v tělocvičně může taktéž působit na děti s 

autismem rušivě. Z toho důvodu je velmi důležité pozorovat chování dítěte v různých 

prostředích, pružně reagovat a dělat změny, které učební proces usnadní (DeLuccia-

Reinstei, 2010).  

Mnoho žáků s autismem se projevuje způsobem, který může být nazírán jako 

hyperaktivní chování. Tyto projevy mohou mít souvislost s prožívanou úzkostí, citovým 

rozrušením či podrážděním. Pohyby, které se v této souvislosti objevují působí 
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neplánovaně a bezúčelně. Většina žáků má potíže navazovat vztahy s vrstevníky. 

Současně postrádají zájem o své okolí, mají tendenci ignorovat personál, přátele i 

rodinu a chybí jim zvídavost ve vztahu k hračkám.  

Vzhledem k těmto deficitům, které vyplývají z autistické triády, mají žáci 

s autismem potíže s porozuměním tomu, jak mají dynamicky pracovat ve skupině.  

Často působí křehce, úzkostně a extrémně závisle na pomoci svých učitelů a asistentů. 

Velké množství z nich má tendenci připoutat pozornost k sobě samému a být středem 

veškerého dění. Tyto tendence mohou významně bránit procesu učení. Studenti 

s autismem ne vždy projevují stejnou fyzickou vytrvalost a pohybové schopnosti jako 

děti z běžných škol. Autističtí studenti s určitými averzemi a citlivostmi potřebují 

speciální podmínky (The Prior Approach, 2005).  

U žáků s normálním vývojem využíváme při výuce především jejich schopnost 

napodobování. U dětí s autismem je tato schopnost narušena. Tělesná výchova musí být 

důsledně strukturována, děti mají vizualizovaná tréninková stanoviště, využívá se 

metody odměn a bodování. Osvědčené techniky jak vyučovat tělesnou výchova u dětí s 

autismem jsou pozitivní zpevnění, posilované učení. Viditelný časový plán napomáhá 

dětem k tomu, aby se orientovali v tom, co bude následovat, struktura jednotlivých 

hodin tělesné výchovy by měla být podobná. Pokaždé by měla například začít 

rozcvičkou, pokračovat jednoduchou aktivitou ve skupině nebo jednotlivým cvičením 

na stanovištích a končit celkovým zklidněním  Je vhodné využít u těchto žáků i celou 

řadu terapií, např.: canisterapii, muzikoterapii, arteterapii. Mezi oblíbené činnosti patří 

plavání, trampolining a jízda na kole (Homan, 2010).  

Tělesná cvičení nabízejí dětem mimo jiné i příležitost ke hře. Hra je považována 

za spojovací můstek k sociálnímu vývoji. Děti se díky hře učí, zrají a začínají se více 

zajímat o své okolí. Děti si osvojují vědomosti díky prožitkům z nových aktivit, učí se 

manipulovat hračkami a dalšími objekty a stávají se z nich samostatní jedinci. 

Každý jednotlivý student s autismem potřebuje vytyčit jiné cíle a strategie v 

závislosti na úrovni postižení a dalších problematických charakteristikách jako je 

agresivní či obsesivní chování. Agresivní studenti vyžadují dodatečnou pozornost a 

podporu. Cíle tělesné výchovy u dětí s autismem  by se měly lišit s ohledem na 

schopnosti a potřeby jednotlivců. Základní záměry u dětí s problémovým chováním 

zahrnují eliminaci agresivních a negativních projevů a interakci s vrstevníky. Studenti s 

motorickým opožděním mohou pracovat na zlepšení svalového napětí a základních 

úkonů tělesné výchovy jako házení a chytání míče. Pro studenty s autismem je třeba 
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vybudovat individuální program s jasnými cíli, která jsou stanoveny za přispění rodičů, 

učitelů a terapeutů.  

Dětem s autismem často chybí kontrola nad velkými svalovými skupinami, což 

zasahuje do plnění standardních cílů tělesné výchovy.  Opoždění ve svalovém vývoji 

brání účasti na aktivitách s ostatními studenty jako je běh a týmové sporty. Student s 

autismem s cíli uvedenými v IVP, obdrží od školy jisté modifikace, jejichž součástí jsou 

různé obměny a úpravy programu a specializovaný přístup jeden na jednoho od 

zkušeného terapeutu (Prior Approach, 2005). 

 Děti s autismem  mají určité charakteristiky, které ovlivňují jejich účast na tělesné 

výchově. Děti s autismem se soustředí na jednotlivé části objektů a vytěsňují okolní 

prostředí, což způsobuje neschopnost plnit instrukce typu: ”hoď míč”. Žák s autismem 

například sedí a otáčí míčem namísto aby jej hodil nebo kopnul zpět svému spoluhráči. 

Autismus způsobuje také zpoždění v oblasti řeči, komunikace a sociální interakce. Tyto 

poruchy překáží  ochotě dostát požadavkům tělesné výchovy. Např.: autistický student, 

od něhož se očekává zapojení se do společensky vhodné interakce, chytí míč od svého 

spoluhráče a uteče s ním, namísto aby jej přihrál zpět.  Positivní zpevnění povzbuzuje 

autistické studenty k účasti a určuje očekávání pro budoucí úkoly. Je dobré studenty 

odměňovat  za jejich vykonání tělesných aktivit pochvalou, odměnou či oblíbenou 

hračkou.  

Důležitými faktory, které je třeba zvážit při výuce tělesné výchovy u této skupiny 

studentů, jsou čas, konzistence (ve smyslu stálost, shodnost instrukcí, čímž je následně 

zaručena předvídatelnost) a dobré personální zajištění. Schopnost pružně reagovat na 

změny nálad studentů s autismem a současně snaha dosáhnout daných vzdělávacích cílů 

vyžadují dodatečný personál v souladu s individuálním vzdělávacím plánem 

jednotlivých studentů. Kupříkladu student, který je velmi nepozorný, potřebuje 

nepřetržité usměrňování pozornosti, což nemůže být zaručené v případě nedostatku 

personálu (Homan, 2010). 



V PRAKTICKÁ ČÁST 

6 METODOLOGIE VÝZKUMU 

Jedná se o deskriptivně-komparativní výzkum kvalitativního charakteru. 

Pomocí rozhovorů, participačního pozorování a studia dostupné dokumentace 

porovnává výchovně-vzdělávací strategie u dětí s poruchami autistického spektra 

v České republice a Anglii. Předmětem komparace byla dvě vybraná školská 

zařízení poskytující vzdělání výše zmiňované skupině studentů. První ze 

zkoumaných institucí, internátní škola pro děti s autismem Prior’s Court School, 

se nachází v Anglii a druhé popisované zařízení, autistické třídy v rámci 

detašovaného pracoviště Základní školy speciální Roosveltova, sídlí v České 

republice.  

Hlavním kritériem pro výběr obou zařízení byla podmínka, aby obě 

zařízení byla přímo určena k poskytování vzdělání dětem s poruchami 

autistického spektra.  

 

6.1 Použité metody sběru dat  

6.1.1 Rozhovor 

 
Jednou ze stěžejních metod sběru dat byl rozhovor, sloužící jako významný 

zdroj informací, podnětů a postojů k dané problematice. Rozhovory se 

uskutečnily s pedagogy, vychovateli, asistenty učitelů, rodiči dětí, zaměstnanci a 

vedením obou zařízení a dále s odborníky, kteří se v dané problematice orientují. 

Rozhovory probíhaly tváří v tvář. 

Rozhovory s vedoucími pracovníky obou zařízení, odborníky v oblasti 

sociální péče, speciální pedagogiky, psychologie, logopedie a terapeuty 

probíhaly formou rozhovoru na základě návodu, kdy témata dotazování byla 

připravena, tazatel měl k dispozici jejich seznam. Pořadí i forma otázek byla 

volena až v okamžiku rozhovoru. 

Rozhovory s učiteli a jejich asistenty, vychovateli, rodiči a pracovníky 

obou zařízení probíhaly formou neformální konverzace, kdy otázky vznikaly 

jako reakce na kontext a byly kladeny v přirozeně probíhající interakci.  
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6.1.2 Pozorování 

 
 
     Další významnou metodou sběru dat bylo kvalitativní pozorování.  Kvalitativní 

pozorování znamená sledování všech relevantních fenoménů, jejich popis pomocí 

terénních poznámek, aniž by se specifikovalo předem, co se bude pozorovat. 

Pozorování bylo uskutečněno v přirozených podmínkách formou naturalistického  

pozorování, které se provádí v reálném světě. 

 
6.1.3 Sekundární data 

 
Významný datový podklad studie, doplňující informace získané pozorováním a 

rozhovory, tvoří sekundární data, tedy současné dokumenty.  

- veškerá dostupná dokumentace (o studentech, o zařízení, psychoedukační profily, 

individuální vzdělávací plány studentů) 

- virtuální data (internetové stránky obou zařízení) 
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7 VÝSLEDKY 

7.1 Rozsah platnosti 

7.1.1 Vymezení  

 

Výzkum je zaměřen výhradně na výchovu a vzdělávání dětí s poruchami 

autistického spektra. Ponechává stranou složité období dospívání a dospělosti. Nelze jej 

tedy považovat za ucelený přehled o problematice PAS.  

Dále se výzkum vymezuje na  studenty s nízkofunkční symptomatikou, neřeší 

tudíž otázku studentů s vysocefunkčním autismem, kteří mají možnost zařazení do 

běžných typů škol.  Výzkum se soustředí na oblast speciálního školství. 

 

7.1.2 Omezení 

  

Pro účely komparace byla na základě předem daných kritérií vybrána pouze dvě 

školská zařízení poskytující vzdělání dětem s PAS. Vzhledem k tomuto faktu 

neposkytují dále předkládaná zjištění dostatečně ucelenou informaci o situaci v ČR a 

Anglii a výsledky nelze považovat za vyčerpávající popis současné situace.  

Chtěla bych upozornit na skutečnost, že jde o porovnání několika zvolených 

ukazatelů a že tento přehled nemá a nemůže mít ambice poskytovat úplnou informaci o 

systémech financování vzdělávání ve vybraných dvou zemích. Výběr byl limitován 

dostupností a srovnatelností údajů z jednotlivých zemí.  

7.2 Charakteristika zkoumaných zařízení 

7.2.1 Autistické třídy Základní školy speciální Roosveltova 

 

Dislokované pracoviště Základní školy speciální Rooseveltova, umístěné v 

Alžírské ulici 647 vzniklo na podzim roku 1992 z iniciativy rodičů dětí, které byly 

v minulosti označeny za “nevzdělavatelné”. Původně bylo zařízení určeno především 

pro žáky s autismem a mentálním postižením. Hlavní myšlenkou byla možnost vzdělání 

pro každého. Se stejným záměrem vzniklo i Občanské sdružení NA DLANI (dříve Klub 

rodičů a přátel postižených dětí). Občanské sdružení působí jako partner školy a 

významnou měrou se podílí na jejích koncepčních záměrech. 
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Ve své činnosti vychází z aktuálních potřeb školy a již zavedených tradic. Aktivity 

sdružení mají podobu organizační, materiální a finanční podpory. 

Původně do školy nastoupilo celkem pět dětí, z toho čtyři s diagnózou autismus. 

Děti byly rozděleny do dvou tříd se statutem “speciální třídy při Pomocné škole 

Rooseveltova”. Až ve školním roce 1994/1995, kdy bylo Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy vyhlášeno tzv. přípravné školství, vznikla zde i třída 

přípravného stupně.   

V roce 2006 proběhla kompletní rekonstrukce objektu včetně nástavby nového 

patra, díky které je dnes možné v objektu vzdělávat i děti s kombinací těžkého 

fyzického, mentálního a smyslového postižení. V rámci pracoviště jsou umístěny dvě 

třídy pro děti s autismem a dvě třídy rehabilitační (jedna přímo v budově školy, druhá v 

objektu sousedního dětského rehabilitačního stacionáře). V současné době je pracoviště 

i nadále dislokovaným pracovištěm Základní školy speciální Rooseveltova, jejímž 

zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy. 

Dvě autistické třídy jsou určeny pro děti mladšího školního věku (6-10 let.) Slouží 

jako příprava na další vzdělávání v kmenové Základní škole speciální. Tyto třídy 

navštěvují žáci s autismem a jinými pervazivními vývojovými poruchami v kombinaci s 

mentálním postižením, epilepsií či smyslovými vadami.  

Cílem školy je dát dětem dobrý základ pro postup do dalších tříd v hlavní budově 

školy i pro budoucí život. Proto se zaměřujeme především na rozvoj komunikačních 

schopností, sociální adaptability, sebeobslužných dovedností, trénování kognitivních a 

perceptivních funkcí, jemné i hrubé motoriky. To vše s velkým důrazem na 

samostatnost.  

 

7.2.2 Speciální škola pro děti s autismem Prior’s Court School 

         Hermitage, Thatcham, Velká Británie 

 

Prior's Court School (PCS) je mezinárodně uznávaná jako jedna z předních 

speciálních škol v Anglii, poskytující vzdělání dětem s autismem s nízkofunkční 

symptomatikou a kombinovanými vadami.  Prior's Court School vděčí za svou existenci 

Stephanie Shirley, která se narodila v Německu a vyrůstala v Anglii. Jejímu synovi byl 

ve třech letech diagnostikován autismus. 
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Její vlastní zkušenost s péčí o autistického syna a obtíže, se kterými se potýkala 

při hledání vhodného umístění pro syna jak v dětském věku, tak v období jeho 

dospívání, přivedly Stephanie Shirley k založení malé rezidence pro dospělé s autismem 

a později vlastní nadace, která od doby svého založení podporuje různé projekty 

související s podporou osob postižených autisem. Jedním z těchto projektů je Prior's 

Court School. 

Škola zahájila svou existenci v září roku 1999 se dvěma studenty a 28 

zaměstnanci pod vedením ředitele Roberta Hubbarda. Nyní je v možnostech školy 

pojmout 66 studentů ve svém internátu a 10 studentů denního studia. Škola je otevřena 

studentům s autismem, mentální retardací a problémovým chováním ve věku 5 -19 let. 

Škola nabízí týdenní umístění, anebo umístění na období celého školního roku. V celé 

škole  je 11 tříd, rozdělených na nižší, střední a vyšší školu a celá organizace 

zaměstnává něco přes 340 zaměstnanců včetně učitelů, asistentů, nočních zaměstnanců, 

uklizečů, administrativních pracovníků apod. Vzhledem k tomu, že je PCS škola a 

zároveň nadace, na její správu a řízení dohlíží správní rada.  

Škola propaguje vlastní program zvaný Prior Approach. Jedná se o unikátní a 

vysoce úspěšný koncept, který zahrnuje vzdělávání, komunikaci a všednodenní aktivity 

šité na míru studentům s autismem. Tento program byl sestaven na základě pečlivě 

volených metodologií a to tak, aby vyhovoval specifickým potřebám dětí a mladistvích 

s poruchami autistického spektra a nejlepší praktiky byly  zformovány tak, aby 

vyhovovaly specifickým potřebám dětí a mladistvích s autismem. Základním posláním 

PCS je podpora studentů v získání co možná nejvyššího stupně nezávislosti a zvýšení 

jejich šance na plnohodnotný život. 

 

7.3 Organizace školy  

7.3.1 Autitřídy při SZŠ Roosveltova 

 

Žáci jsou rozděleni do 11 tříd, 10 žáků plní školní docházku formou 

individuálního vzdělávání. Hlavní sídlo školy je v Rooseveltově ulici v Praze 6, kde se 

nachází ředitelství, ekonomické oddělení a speciálně pedagogické centrum. 

 V této budově je umístěno 6 tříd, z toho dvě třídy se speciálním vybavením a 

prostorovým uspořádáním pro výuku žáků s diagnózou autismus. Na detašovaném 

pracovišti v Alžírské ulici v objektu Dětského centra Paprsek se nacházejí 4 třídy.  
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Z toho 2 třídy jsou určeny pro vzdělávání žáků s diagnózou dětský autismus, 2 třídy 

jsou rehabilitační, určené pro vzdělávání žáků s kombinovaným postižením. Jedna třída 

je umístěna v Základní škole Emy Destinnové v Českomalínské ulici v rámci skupinové 

integrace žáků.  

Dvě autistické třídy jsou určeny pro děti mladšího školního věku (6-10 let.) Slouží 

jako příprava na další vzdělávání v kmenové Základní škole speciální. Tyto třídy 

navštěvují žáci s autismem a jinými pervazivními vývojovými poruchami v kombinaci s 

mentálním postižením, epilepsií či smyslovými vadami.  

Cílem vedení SZŠ je dát dětem dobrý základ pro postup do dalších tříd v hlavní 

budově školy i pro budoucí život. Proto je výuka zaměřena především na rozvoj 

komunikačních schopností, sociální adaptability, sebeobslužných dovedností, trénování 

kognitivních a perceptivních funkcí, jemné i hrubé motoriky. To vše s velkým důrazem 

na samostatnost. 

Práce v autistických třídách probíhá dle zásad strukturovaného vyučování, což 

obnáší fyzickou organizaci prostoru, časový plán a vizuální strukturalizaci. Tento 

systém je pro děti přehledný a díky tomu dobře srozumitelný. Délka docházky do 

autistických tříd se pohybuje většinou od 1 do 3 let. Podle individuálního rozvoje dítěte 

a podle dalšího přesunu v rámci školy, zde mohou žáci zůstat i delší dobu. 

Děti sem přicházejí většinou ve věku šesti, sedmi let ze speciálních zařízení 

(speciální mateřské školy, dětské stacionáře), přímo z rodin (doporučení lékaře, 

psychologa), ze speciálně pedagogických center (SPC) nebo v zájmu návaznosti péče ze 

speciálních sdružení zabývajících se danými typy postižení (např. sdružení APLA). 

Děti následně postupují do kmenové školy v Roosveltově ulici nebo individuálně 

podle přání a potřeb rodičů do jiných zařízení, případně také na týdenní pobyty (podle 

možností rodiny). Tyto postupy jsou vždy diskutovány spolu s rodiči, kdy je jim 

poskytnuta maximální podpora a pomoc při výběru vhodného zařízení, spolu s možností 

předběžné  návštěvy vytipovaného zařízení, s nímž, jakož i s kmenovou školou je 

navázána úzká spolupráce.  

 



7.3.2 PCS 

 

Studenti přicházejí do PCS nejdříve ve svých šesti letech, častěji však v pozdějším 

věku (v případě přestupu z jiných škol, které se ukázaly jako nevhodné k uspokojení 

jejich specifických potřeb). Některé děti přicházejí přímo z rodin. Jsou zde i studenti, 

kteří přišli ze škol hlavního vzdělávacího proudu, kde se učitelům nepodařilo zajistit 

podmínky pro úspěšnou integraci.  

Škola má primární, sekundární a vyšší vzdělávací možnosti, které zajišťují přístup 

ke kurikulu v celém rozsahu, společně s individuálně plánovanými vzdělávacími 

programy za souvislého sledování a hodnocení vývoje studentů. V roce 2003 byla 

otevřena sekce pro děti od 14ti do 19ti let, která je situována v areálu PCS; má své 

vlastní prostory, třídy a dílny, které jsou vybaveny tak, aby vyhovovaly starším 

studentům. Celkový důraz je zde kladen na poskytnutí příležitosti učit se dovednostem, 

které studentům pomohou v pozdějším životě. 

 Studenti se mohou v PCS vzdělávat do věku 19ti let, kdy se jim otevírá možnost 

postupu do dalšího stupně vzdělávání, anebo možnost jiné volby v podobě chráněného 

bydlení či umístění v některém z pečovatelských domů residenčního typu. V září roku 

2011 chystá PCS spuštění nového projektu chráněného bydlení pro mladé dospělé 

s autismem, středně těžkými až těžkými poruchami učení, kombinovanými vadami, 

včetně problémového chování ve věku 16 až 25 let, čímž mohou usnadnit rodičům 

nelehké  rozhodování o budoucnosti jejich potomků. Škola poskytuje svým studentům a 

jejich rodičům maximální podporu při hledání vhodného umístění, zprostředkovává 

kontakty, návštěvy a veškeré potřebné informace. 

 

7.4 Kurikulum 

7.4.1 Autitřídy při SZŠ Roosveltova 

 

V základních školách speciálních je naplňován program základy vzdělání a jsou do 

něj zařazeni žáci se značnou potřebností speciálně pedagogické péče (těžká mentální 

postižení, autismus, vícečetná postižení). Daří se v nich naplňovat také právo na 

vzdělávání žáků v minulosti osvobozovaných od povinné školní docházky.  
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Vzhledem ke snížené úrovni rozumových schopností, psychickým zvláštnostem, 

nedostatečné úrovni koncentrace pozornosti a nízké úrovni rozvoje volních vlastností, 

žáci nemohou zvládat požadavky základního vzdělávání, ale jsou schopni osvojit si 

základy vzdělání. Ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně 

pedagogické péči si žáci osvojují základní vědomosti a dovednosti, vytvářejí si návyky 

potřebné v okolním světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a 

nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do společenského života. Vzdělávací 

činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností a osvojování přiměřených 

poznatků, na vypěstování návyků sebeobsluhy, vytváření dovedností používat předměty 

denní potřeby a vykonávat jednoduché pracovní činnosti. Rozvíjení duševních i 

tělesných schopností žáků je založené na důsledném respektování jejich individuálních 

zvláštností.  

Při těchto školách je, stejně jako v případě ZŠS Roosveltova, zřizován přípravný 

stupeň, případně rehabilitační třídy, mající za úkol připravit žáky elementární 

soběstačnosti (Pilař, 2008). Pro každé dítě je ve spolupráci s rodiči vypracováván roční 

individuální vzdělávací plán. Výuka v autistických třídách je zaměřena především na 

rozvoj komunikace, sebeobsluhy a rozvoj sociálních dovedností. V rámci rozvoje 

komunikace děti používají komunikační knihy, prostřednictvím kterých se učí 

vyjadřovat své potřeby a přání. Děti většinou nosí své komunikační knihy domů a 

používají je i s rodiči. K rozvoji komunikace a porozumění slouží vizualizace prostoru, 

struktura všech činností. Komunikaci podporujeme také se znakovým jazykem 

Makaton.  

Součástí vzdělávání dětí je rozvíjení rozumových schopností dle individuálních 

možností. Jde především o základy čtení – spíše formou globálního čtení, psaní – 

grafomotorická cvičení, počáteční počty.  

Nácvik sociálních dovedností probíhá např. formou návštěv cukráren, jízdy 

dopravními prostředky, výlety apod. Důležitý je nácvik sebeobsluhy, děti se učí 

samostatnosti v oblasti stolování, oblékání a hygieny.  Mezi pravidelné aktivity patří 

docházka do bazénu, kde se děti učí základům plavání, a také hipoterapie. 

Výtvarná a pracovní výchova- arteterapie, ergoterapie 

Cílem těchto prolínajících se činností je rozvíjet u dětí schopnosti jemné motoriky, 

zlepšovat schopnost koncentrace, rozvíjet grafomotorické dovednosti, nabízet možnost 

něco “vytvořit”. Při společných pracích se učit spolupracovat a navazovat kontakt s 

ostatními. Tato oblast také nabízí rozvoj fantazie a tvořivosti. Může být i vhodným 
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prostředkem relaxace. Délka pracovně-výtvarného bloku je 30-45 minut. Činnosti jsou 

stavěny podle osnov pomocné školy s přihlédnutím k individualitě každého žáka. Práce 

obvykle probíhá ve skupině. Samotné činnosti předchází krátká motivace (říkanka, 

pohádka, rytmizace, práce s obrázky, předložení hotového výrobku). Všichni pracují na 

společném tématu s individuální mírou účasti. Součástí terapie je úklid pracovního 

místa. Je zde snaha o propojení s oblastí učení, rozumové a smyslové výchovy. 

Organizace hodiny vychází ze zásad strukturovaného učení (obrázkový či předmětový 

scénář, rozkrokovaná práce).  

Využívá se nejrůznějších materiálů: různé druhy papírů, odpadový materiál, 

přírodní materiál, dřevo (řezání, zatloukání, broušení, natírání), keramická hlína a 

sochařská hmota (mačkání, válení, krájení, vykrajování), lepidla, temperové barvy, 

prstové barvy, tuše, uhle, pastelky, textil (stříhání, lepení). Materiály jsou zpracovávány 

pomocí rozličných technik a nástrojů (prstů, štětců, štětek, houbiček, razítek, ťukátek, 

škrabátek, válečků). 

Hudební výchova (muzikoterapie) 

Přispívá k rozvoji smyslu pro rytmus a rozvoji řeči. Zlepšuje schopnost 

koncentrace, nabízí prostor pro relaxaci. Při výuce hudební výchovy je využíváno písní 

a to nejen  dětských a  lidových písní, ale i skladeb umělých. Velmi oblíbené jsou 

zejména rytmické skladby. Pro rozvíjení rytmu jsou využívány krátké říkanky, jejich 

rytmizace a pohybové vyjádření. 

Hudební výchova probíhá ve skupině pravidelně každý den, obvykle za 

doprovodu kytary. Je založena především na aktivní spolupráci dětí s respektem k jejich 

individuálním schopnostem. Realizována je prostřednictvím rytmických nástrojů 

(dřívka, buben, ozvučné bloky, rolničky), hry na tělo (tleskání, dupání, pleskání), dále 

pak, je-li to možné, prostřednictvím zpěvu ve skupině či sólo. Děti se učí vybírat si 

píseň dle obrázkového zpěvníku a vybírají si také nástroj, na který chtějí hrát. Dále se 

učí rozpoznat melodie jednoduchých písniček.  Děti se zapojují dle svých 

individuálních schopností, zpravidla s asistencí dospělého. 

 



7.4.2 PCS 

 

Cílem PCS je maximalizovat potenciál všech studentů a zajistit jejich schopnost 

žít v budoucnu plnohodnotný život v rámci společnosti. Každé dítě má osobní 

individuální program pečlivě navržený tak, aby podtrhl zájmy jednotlivců, rozvíjel 

jejich schopnosti a podpořil nezávislost. Škola má nižší, střední a vyšší stupeň.  

Kurikulum je vytvořeno pro všechny žáky a to nejen z hlediska získávání určitých 

znalostí nebo učení se kompenzačním funkčním dovednostem; základem je snaha 

vybudovat u studentů co možná největší nezávislost. Vzhledem k potížím se 

zpracováním informací a dalším deficitům vyplývajícím s autistické triády, je obtížné 

očekávat, že budou studenti s autismem profitovat z tradičních vyučovacích metod 

aplikovaných na speciálních školách pro děti s mentální retardací. Majíce na paměti 

jedinečný způsob učení dětí s autismem, vytvořila PCS svůj vlastní koncept 

vyučovacích strategií  speciálně navržený pro děti s autismem, nazvaný Prior 

Approach. 

Denní kurikulum umožňuje každému jednotlivci žít ve strukturovaném prostředí, 

což zajišťuje všem studentům vybudování přiměřeného spánkového, stravovacího a 

toaletního režimu a zároveň postupné získávání nezávislosti.    

Kurikulum v PCS je organizováno pod sedmi základními hlavičkami, které 

odrážejí  vývojové oblasti státního kurikula: osobní a společenský vývoj, komunikace, 

matematika, porozumění okolnímu světu, tělesná výchova, umělecká (tvůrčí) výchova,  

odborný (profesní) trénink. 

Novým způsobem, jak povznést kurikulum a přinést nové příležitosti učení se 

odborným znalostem je tzv. Countryside Learning Centre, volně přeloženo jako 

výukové centrum znalostí o přírodě. Třída se nachází venku, v prostředí malé školní 

farmy, kde se studenti učí obhospodařovat zvířectvo (králíky, slepice, morčata, ovce, 

kozy, koně) a získávají znalosti z oboru zemědělství, ochrany přírody i zahradnické 

dovednosti. Pro tyto účely je na školním pozemku zřízen prostorný skleník, kde se děti 

učí pěstitelským dovednostem a práci se zahradnickým náčiním. Výuka probíhá 

ve strukturalizovaných podmínkách. 
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7.5 Financování  

7.5.1 Autitřídy při SZŠ Roosveltova 

 

Finanční toky celé instituce řídí magistrát hlavního města Prahy, jakožto 

zřizovatel školy. Hlavním partnerem autistických a rehabilitačních tříd je občanské 

sdružení Strom. Jeho posláním je napomáhat realizaci práva na vzdělání a výchovu dětí 

s postižením a vytvářet podmínky pro integraci těchto dětí do společnosti. Činnost 

sdružení je úzce spojena zejména s potřebami a aktivitami autistických a rehabilitačních 

tříd ZŠS Rooseveltova, dislokovaných v Alžírské ulici. Mimo organizační podpory a 

informačních aktivit, patří mezi činnosti sdružení i finanční podpora. Sdružení strom 

finančně podporuje rodiče dětí s postižením (finanční příspěvky na školy v přírodě, 

výlety, plavání, canisterapii) a třídy ZŠS (speciální pomůcky, vybavení, spotřební 

materiál, výtvarné potřeby). 

 

7.5.2 PCS 

 

Finance na zajištění chodu PCS mohou plynout z několika různých zdrojů. Jednou 

z možností, ovšem velmi ojedinělou je, že umístění studenta ve škole platí rodiče 

samotní. Další možností jsou školské úřady (local educational authorities) a v různé 

míře se na financování podílí sociálníc služby, méně často potom zdravotnictví. 

 

7.6 Personální zajištění  

7.6.1 Autitřídy při SZŠ Roosveltova    

 

Počty zapsaných žáků se v jednotlivých třídách liší, pohybují se mezi 4 –6 žáky, 

většinu tříd podle údajů České školní inspekce navštěvují 4 žáci. Ve všech autistických 

třídách zabezpečují výchovně vzdělávací činnost současně  2 pedagogičtí pracovníci.  

 

Kromě pedagogických pracovníků jsou ve třídách při vyučování často přítomni 

i asistenti, kteří vypomáhají u žáků se sebepoškozujícím jednáním, u žáků s jinými 
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výraznými poruchami chování nebo u žáků, kde se autismus kombinuje s dalším 

postižením. 

     Personál sestává ze speciálně pedagogických pracovníků (učitelé, vychovatelé – 

asistenti učitele, odpolední vychovatel.) Další vzdělávání pedagogických pracovníků je 

umožněno v rámci interních a externích vzdělávacích akcí. Nabídky v rámci externích 

možností dalšího vzdělávání  (kurzy, školení, semináře) shromažďuje ředitelství školy. 

Nabídkové seznamy jsou také sledovány na příslušných webových stránkách 

vzdělávacích institucí a akreditovaných pracovištích. Pedagogičtí pracovníci předkládají 

individuální přihlášky vedení školy a po schválení ředitelkou si zajistí přihlášení a 

náležitosti ohledně platby. Povolení přihlášek provádí ředitelka školy s ohledem na 

určitá kriteria, jako  jsou časová a finanční náročnost. 

Interní vzdělávací akce probíhají v prostorách školy a jsou určeny pro všechny 

pedagogické pracovníky včetně pracovníků SPC Vertikála. Ve školním roce 2008/09 se 

škole podařil uskutečnit akreditovaný “ Kurz první pomoci v praxi” organizovaný 

záchranáři. Školení mělo vysokou odbornou úroveň, zúčastnili se všichni pracovníci 

školy. Dále byl organizován praktický seminář “Zvládání agresivity a problémového 

chování u dětí s autismem” a přednáška “Poruchy autistického spektra”. Další 

vzdělávací akce, které ve škole proběhly byly bazální stimulace, vývojová psychologie, 

muzikoterapie, metodika hry “floorball” a mnohé další. 

V rámci dalšího vzdělávání pravidelně probíhá na pracovišti v Alžírské praktická 

část kurzu pro vzdělávání pedagogů, který pořádá sdružení APLA (Asociace pomáhající 

lidem s autismem).  

 

7.6.2 PCS 

 

V celém areálu Prior’s Court School je celkem 11 školních tříd. Každá třída je 

standardně vybavena učitelem a dvěma pedagogickými asistenty, s dodatečnou podporu 

asistentů z internátního zařízení, kteří žáky doprovázejí i během vyučování.  

Zaměstnanci PCS jsou rozděleni do dvou sektorů, zaměstnanci školy a zaměstnanci 

internátu. Rezidenční asistenti, kteří pomáhají dětem v internátu, s nimi často absolvují 

celý školní den; asistují tedy i učitelům během vyučování.  

 53



Počet dětí ve třídách je různý, pohybuje se v rozmezí 3-6 dětí. V naprosté většině 

případů jsou všechny děti financovány tak, že mají právo na celodenní podporu jedna 

ku jednomu, ať již při vyučování, tak v rezidenci.  

Za účelem  realizace koncepce, kterou PCS propaguje, je třeba vyššího poměru 

personálu ku počtu studentů, než je obvykle průkazné pro tuto skupinu žáků. Vzhledem 

k tomu, že PCS má velké množství zaměstnanců, je třeba zajistit komunikaci mezi 

jednotlivými zaměstnanci a současně mezi zaměstnanci a rodiči.  PCS využívá systém 

klíčových pracovníků a komunikaci udržuje cestou pravidelných schůzí a denních 

záznamů v komunikačních  knihách. Tyto knihy v pravidelných intervalech putují domů 

a rodiče jsou povzbuzováni k tomu, aby do nich přispívali. 

PCS poskytuje svým zaměstnancům školení na velmi vysoké úrovni. Během 

úvodního zasvěcení do veškerých pracovních povinností a ještě před tím, než začnou 

zaměstnanci pracovat s dětmi bez dozoru, musejí toto školení povinně absolvovat na 

vlastní zodpovědnost. Školení obsahuje seznámení s problematikou autismu, 

legislativou, koncepcí, kterou PCS propaguje, kurz první pomoci, zvládání agrese a 

mnohé další semináře, přímo související s pracovními právy a povinnostmi. 

   Národní standardy péče stanovují, že 80% zaměstnanců v pečovatelských 

službách PCS má být kvalifikováno nebo pracovat na své kvalifikaci směrem k národní 

profesní kvalifikaci třetího stupně v oboru péče (NVQ Level 3) nebo ekvivalentu.  

Vzhledem k tomu  je v PCS kladen velký důraz na zajištění kvalitní péče a 

odpovídajících příležitostí pro zaměstnance.  

 

7.7 Metody práce 

7.7.1 Autitřídy při SZŠ Roosveltova 

 

Práce v autistických třídách probíhá dle zásad strukturovaného vyučování, což 

obnáší fyzickou organizaci prostoru, časový plán a vizuální strukturalizaci. Tento 

systém je pro děti přehledný a díky tomu dobře srozumitelný. 

Individuální přístup  

Při práci s dětmi je uplatňován individuální přístup. Z tohoto hlediska je tedy 

nejprve nutné zjistit úroveň ve vývojových oblastech dítěte (psychologické vyšetření, 

pedagogické pozorování), následně je třeba zvolit vhodný typ systému komunikace 
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(konkrétní předměty, fotografie, piktogramy, psaná forma). Dále vytváříme vhodné 

pracovní místo, strukturu prostředí. Tým pracovníků v úzké spolupráci s rodinou 

následně sestavuje IVVP. V případě problémového chování volíme vhodné strategie 

jejich řešení. 

Strukturované učení, vizualizace 

Tento program pomáhá dětem v lepší orientaci v prostoru a čase. Pro zobrazení 

struktury času se využívá tzv. “časový plán” (rozvrh dne, či delšího časového úseku), 

který pomáhá dětem předvídat události, zlepšuje orientaci v čase, dává odpověď na 

otázku “kdy”, pomáhá odlišovat jednotlivé aktivity od sebe, vede k větší samostatnosti. 

Typy vizuální podpory se liší podle úrovně konkrétního dítěte; využít můžeme 

konkrétní předmět, fotografie, piktogramy, piktogramy s nápisem, nápis, psaný rozvrh, 

diář. 

Pro znázornění struktury prostředí, je dobré vytyčit místa pro jednotlivé činnosti 

během dne (stůl pro individuální práci, jídelní stůl, prostor pro odpočinek, výtvarné 

činnosti, apod.), což pomáhá dětem orientovat se v prostoru, dává odpověď na otázku 

“kde”. 

Strukturované pracovní místo (slouží pro individuální nebo samostatnou činnost) 

dává odpověď na otázku “jak”. Při činnosti u pracovního stolu (jasně ohraničené místo),  

se používá systém postupu zleva doprava a shora dolů (v levé části jsou zadané úkoly), 

strukturované krabicové úkoly (krabice vnitřně strukturované na několik částí – při 

jednotlivých úkolech uplatňovaný systém zleva doprava).  

Činnosti se strukturují za pomoci procesuálních schémat. Jedná se o vizualizované 

návody, na kterých jsou postupně znázorněny jednotlivé kroky dané činnosti (např. 

vaření čaje).  

 

Alternativní komunikace-vytváření komunikační knihy 

Nácviku komunikace, schopnosti vyjádřit základní přání a potřeby, je věnováno 

značné úsilí. V autitřídách se používají různé metody alternativní komunikace.  

 Komunikace s vizuální podporou – komunikace pomocí reálných předmětů, fotografií, 

obrázků, piktogramů, individuálně sestavených komunikačních knih. Při tvorbě 

komunikačních pomůcek je využíván počítačový program Boardmaker. 

  Komunikace pomocí gest – MAKATON (zjednodušená znaková řeč). Makaton je 

užíván spíše ve smyslu porozumění řeči, neboť většina dětí s autismem neumí dobře 

napodobovat. 
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Globální čtení 

Jedná se o systém čtení celých slov najednou (nečtou se jednotlivá písmena ani 

slabiky), jde o “načtení” celého slova pomocí názorné podpory (konkrétní předmět, 

činnost, fotografie, obrázek, piktogram). 

 

7.7.2 PCS 

 

Koncepce Prior Approach 

Vedení PCS věří, že koncepce Prior Approach je nejefektivnější způsob, jak 

přistoupit k deficitům, které studenty s autismem limitují v rámci autistické triády 

postižení. Síla celé koncepce spočívá v pochopení, že děti a mladí lidé s autismem myslí 

a učí se jiným způsobem než jejich vrstevníci v běžných školách a děti s jinými 

speciálními vzdělávacími potřebami a třebaže mají některé vlastnosti podobné, jsou 

jeden od druhého zcela odlišní a jedineční. Dále pak, že všechny děti se chtějí učit a 

jsou schopny se učit. Posledním klíčovým aspektem celé koncepce je fakt, že všechny 

děti mají stejná práva a privilegia jako jejich schopnější vrstevníci. Na těchto pilířích 

byla vystavěna koncepce Prior Approach, která je založena na nejlepších zkušenostech 

převzatých z několika vysoce ceněných, vzájemně se doplňujících metodologií. 

Koncepce vznikla jako průkopnické dílo Roberta Hubbarda, který byl dlouholetým 

ředitelem PCS. Celý koncept se dá rozdělit na dvě hlavní oblasti: Waking day 

curriculum-denní kurikulum a zajištění možnosti volby a rozvoje osobnosti. Vzhledem 

k tomu, že PCS je škola internátní, kurikulum bylo adaptováno tak, aby zahrnovalo 

aktivity během celého dne, nejen samotné vyučování. Denní kurikulum tedy zahrnuje 

veškeré činnosti během dne, od probuzení dítěte až do okamžiku usnutí. 

Denní kurikulum bylo utvořeno na základě strukturovaného učení, vizuálních 

strategií, tělesného cvičení, komunikace a terapeutické podpory. Druhá výše zmiňovaná 

oblast zahrnuje rozhodování, zvládání problémového chování, státní kurikulum, chování 

zemědělských zvířat, dietní opatření a společenskou integraci. 

 



7.8 Multidisciplinární tým 

7.8.1 Autitřídy při SZŠ Roosveltova 

 

Při škole působí Speciálně pedagogické centrum (SPC) Vertikála, které zajišťuje 

metodické vedení vzdělávání žáků začleněných do běžných základních škol a vytváření 

výchovně vzdělávacích programů pro děti s diagnózou autismus. Vertikála se zabývá 

podporou dětí s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Zaměřuje se 

především na oblast integrovaného vzdělávání v mateřských, základních a středních 

školách. Podpora je věnována jak samotným integrovaným žákům, jejich rodičům tak 

učitelům, asistentům pedagoga i ředitelům škol. 

Práce s klienty 

Klienty jsou děti, žáci a studenti ve věku od 2,5 do 20 let s diagnózou typu dětský 

nízkofunkční autismus a vysokofunkční autismus, Aspergerův syndrom, hraniční 

autismus, atypický autismus, dezintegrační porucha, poruchy pozornosti, mentální 

retardace (např. DMO, Downův syndrom, vývojová dysfázie).   

       Klientům je vedena a zpracovávána dokumentace (doporučení k integraci, IVP, 

záznamové listy s doporučením specifických metod práce a zvládnutí učiva) a jsou jim 

poskytovány tyto služby:  

• speciálně pedagogické vyšetření 

• v týmové spolupráci je zpracován individuální vzdělávací plán 

• úpravy školních vzdělávacích programů 

• uplatňování speciálních metod a postupů práce, vytváření pomůcek 

• konzultace s rodiči, učiteli, asistenty pedagoga 

• přítomnost ve vyučování v průběhu celého školního roku 

• pomoc při vyhledávání vhodných škol 

• “školička” - pořádání přípravy na školní docházku v předškolním věku  

Autistické třídy detašovaného pracoviště rovněž úzce spolupracují se ZŠS 

Rooseveltova a to zejména v podobě účasti na tvorbě ŠVP, účasti na pedagogických a 

provozních poradách, spolupráce na přípravě a průběhu Zahradní slavnosti, doporučení 

k odkladu školní docházky, doporučení přestupu žáků na jinou školu, metodická 

podpora tříd dětí s autismem, příprava následného vzdělávání pro absolventy základních 

škol speciálních a integrovaných žáků – Praktické lyceum. 
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Vedení autistických tříd rovněž podle potřeby spolupracuje s týmem odborníků, 

mezi něž patří speciální pedagogové, kliničtí psychologové, behaviorální terapeut, 

lékaři, kliničtí logopedi, ředitelé a učitelé základních škol, výchovní poradci, asistenti 

pedagoga a rodiče žáků. 

 

7.8.2 PCS 

 

V PCS hraje významnou roli mezioborová spolupráce. Jak při rozhovoru uvedla 

Sue Piper, zástupce ředitele školy: “Ne mnoho lidí si uvědomuje, jaké máme v Prior’s 

Court School štěstí v tom, že jsou, přímo v areálu školy, k dispozici odborníci v oboru 

psychologie,  alternativní komunikace a ergoterapie.”  

Komunikace 

Koncepce prior Approach užívá komunikační strategie zahrnující totální 

komunikaci. Systém, který PCS intenzivně využívá jako součást totální komunikace je 

systém PECS, který byl již popsán v teoretické části.  PCS má dva terapeuty, kteří 

pracují na plný úvazek a zajišťují komunikační terapii pro všechny studenty. Tímto 

způsobem jsou podporovány schopnosti verbální i neverbální komunikace, sociální 

interakce, pozornost a porozumění. 

Muzikoterapie 

Další důležitou součástí koncepce PCS je hudba. Hudební lekce jsou realizovány 

v menších skupinách v hudebně během učitelem řízených aktivit a zároveň 

prostřednictvím pravidelných celoškolních setkání, kde se zpívá společně ve skupině. 

Muzikoterapie se snaží o vybudování vztahu mezi studentem a terapeutem. Hudba je 

využívána klinicky, tedy za specifickým terapeutickým účelem. Hudební lekce dávají 

studentům prostor  pro vytvoření a objevování emocí , dělat rozhodnutí a komunikovat 

se svými vrstevníky. Studenti, kteří se vyjadřují verbálně mívají pravidelné lekce 

s terapeuty za účelem podpory verbální komunikace.  

Ergoterapie 

Ergoterapie se u dětí s autismem může zaměřit mnoha směry. PCS se zaměřuje na 

smyslové vnímání (terapie využívá různých nástrojů a aktivit k potlačení a odfiltrování 

nechtěných stimulů), rozvoj hrubé (rovnováha, koordinace) a jemné motoriky 

(preciznost např. při ručním psaní). 
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Dále na schopnosti zrakové percepce (jejich rozvoj napomáhá učení, čtení, psaní, 

vnímání prostorových vztahů,  paměť) a aktivity všedního dne (mytí, oblékání, toaleta). 

Problémové chování 

K pozitivnímu zvládání problémového chování je nejprve nutná funkční analýza, 

na kterou potom navazuje vytváření proaktivní strategie. Analýza i následná intervence 

vyžadují intenzivní spolupráci mnoha jedinců. Za koordinaci této spolupráce je 

zodpovědné psychologické oddělení. Po té, co je problémové chování vyhodnoceno a 

stanoví se strategie, kterou je třeba realizovat vždy když se chování znovu objeví, je tato 

strategie zanesena v dokumentu, zvaném Plán na zvládání problémového chování a 

musí se bezpodmínečně dodržovat. 

 

7.9 Kapacita školy 

7.9.1 Autitřídy při SZŠ Roosveltova 

 

Rekonstrukce detašovaného pracoviště vytvořila prostor pro celkem tři třídy 

s maximální kapacitou 18 dětí: dvě třídy přípravného stupně pro děti s kombinovaným 

postižením, především autismem s maximální kapacitou šesti dětí ve třídě, tj. 12 dětí a 

jednu třídu pro děti s těžkým kombinovaným postižením- třídu rehabilitační s kapacitou 

šesti dětí. Další rehabilitační třída je zakomponována do rehabilitačního stacionáře 

DAR, v jehož objektu se pracoviště nachází.  

  

7.9.2 PCS 

 

V možnostech školy je pojmout 66 studentů ve svém internátu a 10 studentů 

denního studia. Škola je otevřena studentům s autismem, mentální retardací a 

problémovým chováním ve věku 5 -19 let. Škola nabízí týdenní umístění, anebo 

umístění na období celého školního roku. V celé škole  je 11 tříd, rozdělených na nižší, 

střední a vyšší školu a celá organizace zaměstnává něco přes 340 zaměstnanců včetně 

učitelů, asistentů, nočních zaměstnanců, administrativních pracovníků apod. Vzhledem 

k tomu, že je PCS škola a zároveň nadace, na její správu a řízení dohlíží správní rada.  
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7.10 Pohybová výchova 

7.10.1 Autitřídy při SZŠ Roosveltova 

 

Tělesná výchova je zaměřena především na rozvoj motorických dovedností, 

koordinace pohybů a uvědomování si vlastního těla. Rozvíjí orientaci v prostoru, 

přispívá k rozvoji napodobování, komunikace a porozumění řeči. Důležitou součástí 

pohybové výchovy v autistických třídách jsou “cvičení prožitková” založená na 

emotivním podkladu (buben, hudba, zpěv). Tato cvičení vycházejí z oblíbených 

pohybových aktivit dětí (točení, poskoky) a hrají důležitou motivační roli. 

Cílem tělesné výchovy je osvojení základních motorických dovedností nezbytných 

pro provádění vyrovnávacích cvičení, prožitek z pohybu, nová zkušenost s vlastním 

tělem a navázání kontaktu. Již od počátku jsou do cvičení zařazována jednoduchá 

uvolňovací (protahovací) a posilovací cvičení. Důležitou roli hrají používané pomůcky 

a náčiní, které plní funkci názornosti, strukturalizace a motivace (podložky, šlápoty, 

míče, kroužky, lana, obruče, trampolína, balanční míče, akupresurní míčky, šátky a 

podobně). Za nezbytný je považován rytmický doprovod (říkanky, tleskání, dupání, 

hudba). 

Charakter celé cvičební jednotky vychází ze zásad zdravotní tělesné výchovy a je 

založen na pravidlech strukturovaného učení: Úvodní část – rušná (rozehřátí), hlavní 

část (vyrovnávací a rozvíjející), závěrečná část (relaxační). Obvyklá délka cvičení je 30 

minut včetně zahájení a zakončení. Za hezkého počasí probíhá cvičení na dětském hřišti 

na zahradě před školou.  

Hipoterapie 

         Děti absolvují jednou týdně pedagogicko-psychologické ježdění. Nejedná se o 

léčebnou rehabilitaci, ale o psychoterapii a socioterapii prostřednictvím koně. 

Pravidelný kontakt se zvířaty je výborným prostředkem pro psychický vývoj. Pozitivně 

působí na smyslové činnosti a má také silný socioterapeutický vliv. 

Plavání 

Vždy ve druhém pololetí jezdí děti jednou týdně plavat do krytého bazénu v areálu 

pražského Výstaviště.  

Přeprava prostředky městské hromadné dopravy za doprovodu učitelů a asistentů  

poskytuje dětem vynikající příležitost k socializaci a integraci.  
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Všechny děti mají ve vodě svého vlastního asistenta tak, aby byla zajištěna 

maximální bezpečnost a efektivita výuky. Asistenti poskytují dopomoc, praktickou 

ukázku a verbální instruktáž. Hodina má vždy podobnou strukturu. 

Jde především o zvykání na pohyb ve vodě, případně odbourávání strachu 

z vody a má spíše relaxační funkci. Plavání je přípravnou fází pro základní plavecký 

výcvik, jehož cílem je zvládnutí základních plaveckých dovedností, včetně jednoho 

nebo dvou plaveckých způsobů.  

 

 7.10.2 Prior’s Court School  

 

Tělesná výchova je  základním stavebním prvkem koncepce Prior’s Court School. 

Tělovýchovný program je pečlivě plánován tak, aby zohlednil následující 

charakteristiky žáků PCS: přebytek energie, neochota ke hře, potíže přizpůsobit se 

skupině a dysbalance v psychomotorickém vývoji. V rámci koncepce PCS je kladen 

důraz na budování vytrvalosti. Podle metodologie Higashi, která je součástí koncepce 

PCS, pomáhají tělesná cvičení vytvořit vnitřní řád každého jednotlivce a vybudovat 

životní rytmus, který podporuje pevné zdraví a emoční stabilitu. Pravidelné cvičení 

studentů PCS přineslo výsledky v podobě uvolnění nahromaděné energie, posílení 

schopnosti soustředit se a udržet pozornost zároveň napomáhá udržet pravidelný 

spánkový režim. 

Pravidelné a časté cvičení je podstatnou součástí každého dne v PCS. Zástupci 

PCS zastávají názor, že rázné energické cvičení souvisí se snížením některých 

stereotypních vzorců chování a také přispívá ke zlepšení pozornosti a spánkového 

režimu. Studenti PCS mají možnost věnovat se celé řadě individuálních či skupinových 

pohybových aktivit jako je chůze, běh, plavání, cyklistika, tělocvična, posilovna, 

outdoorové sporty, posturální cvičení anebo jízda na koni. Tělovýchovný program je 

dále podporován účastí instruktorů plavání,  trenérem metody Shernborne 

s mezinárodní kvalifikací a ergoterapeutem. V PCS byla v minulosti obsazena pozice 

instruktora tělesné výchovy, která nyní není k dispozici.   

Koncepce PCS pojímá tělesnou výchovu jako základní prvek učebních osnov. 

Celé koncepci dominuje běh a další energeticky náročná cvičení. 

Své pravidelné místo v rozvrhu mají i hodiny plavání. Plavání je organizováno 

přímo v samotné škole a zároveň mají studenti možnost  integrace v nedalekém bazénu, 

který nabízí celou řadu skluzavek a vířivých lázní.  
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PCS se snaží realizovat různé druhy tělesných cvičení během celého dne tak, aby 

měli studenti možnost zbavit se přebytečné energii a lépe se potom  soustředili na další 

výuku. Studenti mají ve svém každodenním rozvrhu symbol běžecké tratě, což je pro ně 

vynikající možnost odreagování a vybití nahromaděné energie ve formě chůze či běhu 

po oválném hřišti. Někteří studenti využívají toto hřiště i ve volném čase při cyklistice, 

jízdě na koloběžce či tříkolce.  

Další pravidelnou aktivitou je ranní cvičení inspirované výše zmiňovanou 

metodou Veroniky Sherborne, které se odehrává ještě před samotným zahájením 

vyučování. Po skončení školy se studenti opět scházejí v tělocvičně při pravidelném 

cvičení s hudbou, které má svůj jednoznačně strukturovaný charakter a řád. 

Seřazení (line-up) 

Kdykoli studenti opouštějí učebnu, anebo se přemisťují v rámci celého školního 

kompexu, učitel či asistent je vyzve, aby se seřadili. Tímto se PCS snaží usnadnit 

studentům orientaci a ujistit se, že rozumějí tomu, kam jdou a s kým. Seřazení je  (podle 

Higashiho Terapie každodenního života) také prostředkem k tomu, aby si studenti 

uvědomili  přítomnost svých spolužáků a dostali možnost se koncentrovat. Dále 

seřazení slouží k uvědomění si vlastního těla, zaměření mysli na fyzickou aktivitu a 

celkovému zklidnění, neboť studenti stojí v pozoru s rukama za zády. Pro některé 

studenty se stal tento rituál natolik úspěšným, že tuto pozici vyhledávají sami v 

situacích, kdy se cítí znepokojení nebo podráždění. Studenti se takto řadí před všemi 

bariérami a branami v rámci areálu tak, aby byla zároveň zajištěna bezpečnost během 

přesunů.             

Hra 

Dalším důležitým aspektem tělesné výchovy je skutečnost, že poskytuje 

studentům příležitost ke hře. Hra je vnímána jako můstek ke společenskému vývoji. 

Toto je pro děti s autismem často obtížná oblast, a proto je nutné, aby byli hře učeni. 

Díky hře mohou získat nové zkušenosti, jako je například manipulace s hračkami a 

předměty. Studenti si díky hře vytvářejí povědomí o okolí a společensky se rozvíjejí 

díky interakci s dospělými a vrstevníky.  



Metodologie Higashi  

Součástí koncepce pohybové výchovy u dětí s autismem je také důraz na posílení 

fyzické výdrže. Důvodem je víra ve vybudování vnitřní rutiny každého jednotlivce a 

nastavení určitého životního rytmu, který vytvoří podmínky pro pevné zdraví a emoční 

stabilitu Toto jsou základní pilíře filozofie známé pod názvem Higashi-Terapie 

každodenního života. V praxi bylo prokázáno, že pravidelné cvičení napomáhá 

zužitkovat energii, obnovit soustředění a pozornost a napomáhá udržet pravidelný 

spánkový režim.  

Metoda Veroniky Sherborne 

Veronika Sherborne vytvořila systém aktivit, které stimulují vývoj dítěte po 

stránce pohybové, emocionální, smyslové a rozumové. Cvičení má terapeutický 

význam, pomáhá rozvíjet uvědomování si vlastního těla, sebevědomí, rozvíjí sociální 

kontakty.Tato metodika poskytuje studentům zkušenost s pohybovými vzorci, které 

pravděpodobně opoměli ve svém raném vývoji. Schopnost klidně sedět, soustředit se na 

úkon, transformovat mluvené či grafické instrukce v akci a identifikovat, rozpoznat, 

napodobit a opakovat pohyby jsou zahrnuty v základní koncepci programu. 

Plavání 

Plavání v PCS je vyučováno v rámci programu ASA (asociace amatérských 

plavců) podle Národního programu výuky plavání (vše obsahující program, který vede 

neplavce od jeho prvních krůčků ve vodě až po vybudování sebevědomí  a plaveceké 

způsobilosti) s důrazem na získávání , rozvíjení a procvičování široké škály dovedností 

a zvyšování vytrvalosti. Výuka se odehrává v bazénu se světelnou a zvukovou stimulací 

za použití metod strukturovaného učení s minimálním využitím instrukcí a pobídek. 

Studenti a asistenti vystupují ve skupině, kdy asistenti studentům pomáhají dosáhnout 

samostatnosti formou osobního příkladu.   

Masáž 

Masáž má pozitivní vliv na podporu relaxace a následné snížení úzkosti. Pro 

studenty, kteří jsou často motivováni ke splnění určitého úkolu vedením ruky (hand-

over-hand), je masáž společensky akcepovatelná forma kontaktu. Masážní hmaty by 

měly následovat vždy ve stejném pořadí, aby bylo zaručeno, že student dostane stejnou 

masáž od kohokoli, s kým zrovna pracuje. Student může zároveň předvídat, co bude 

následovat. Školený personál může poskytnou masáž rukou, nohou a zad. Masáž může 

být nabídnuta při různých příležitostech během dne za účelem  redukce úzkosti a 

podpory pocitu uvolnění a pohody. 
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VI   DISKUZE   

 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala otázkou vzdělávání žáků s poruchami 

autistického spektra. Studie je zaměřena na studenty s nízkofunkčním autismem 

v podmínkách speciálního školství. Otázka integrace dětí s touto diagnózou do škol 

běžného vzdělávacího proudu byla záměrně eliminována. Třebaže současné trendy 

směřují k integraci, osobně se přikláním k názoru ing. Jelínkové, že vzhledem k vysoce 

specializovaným potřebám dětí s PAS a náročnosti individuálního přístupu, probíhá 

výuka nejlépe ve specializovaném prostředí, kde důsledná strukturalizace prostředí 

s pomocí vizualizace napomáhá adaptaci dítěte s PAS.  

Vzhledem k tomu, že jsem měla možnost působit ve speciální škole pro děti 

s autismem v Anglii, stanovila jsem si za cíl srovnání výchovně-vzdělávacích strategií 

v České republice a Anglii. Velmi přínosným, avšak na druhou stranu limitujícím, se mi 

jeví srovnání dvou rozdílných  prostředí. V prvém případě se jedná o autistické třídy 

v rámci speciální školy (Základní škola speciální Roosveltova, Praha, ČR), v případě 

druhém o speciální školu s internátem pro studenty s autismem (Prior’s Court School, 

Thatcham, Anglie). 

Deskripcí a komparací dvou speciálních škol, poskytujících vzdělání žákům s 

autismem, jsem došla u porovnávaných souborů k následujícím zjištěním:  

Charakteristika zkoumaných zařízení 

Prvním předpokladem výběru obou porovnávaných zařízení byl fakt, že se jedná o 

základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, čili homogenní prostředí 

zaměřené na vzdělávání žáků podobného diagnostického spektra. Obě porovnávaná 

zařízení poskytují vzdělání dětem s nízkofunkčním autismem a jinými pervazivními 

vývojovými poruchami v kombinaci s mentálním postižením, epilepsií či smyslovými 

vadami. Obě zařízení vznikla z iniciativy rodičů, kteří chtěli přispět ke zlepšení 

podmínek pro vývoj a vzdělávání svých dětí. Obě školy byly založeny v devadesátých 

letech, fungují tedy přibližně stejně dlouhou dobu.   

Záměry obou školských zařízení jsou totožné, tedy zajistit rovnoprávný přístup 

žáků s autismem ke vzdělání za předpokladu, že budou zohledněny jejich individuální 

potřeby. V obou případech je zdůrazňována podpora studentů v získání co možná 

nejvyššího stupně nezávislosti a zvýšení jejich šance na plnohodnotný život. 
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Organizace školy 

Nespornou výhodou obou zařízení je provázanost jednotlivých vzdělávacích 

stupňů. Do obou škol nastupují děti v období mladšího školního věku, případně později, 

s následnou možností postupu do vyšších tříd. Na detašovaném pracovišti v Alžírské 

ulici se nacházejí 2 autistické třídy sloužící jako přípravný stupeň pro postup do dalších 

tříd v hlavní budově Základní školy speciální Roosveltova. Podle slov vedoucí 

detašovaného pracoviště Mgr. Jany Drahotové, je takováto prostupnost v rámci českého 

speciálního školství ojedinělá a velmi prospěšná. 

 Stejně tak v Prior‘s Court School mají děti možnost postupu od tříd nižšího 

stupně směrem k praktičtěji orientované výuce ve třídách vyššího stupně, poskytujících 

studentům příležitost učit se dovednostem, které jim pomohou v pozdějším životě. 

Prior’s Court School v současné chvíli poskytuje vzdělávání studentům do 19ti let věku, 

avšak v blízké budoucnosti se rozroste o nový projekt, poskytující chráněné bydlení 

mladým lidem s autismem ve věku 16-25let, čímž nabídne východisko v situaci, kdy 

studenti opouští školu a rozhodují se spolu se svými zákonnými zástupci o tom, kam 

povedou jejich další kroky. 

Zásadní rozdíl obou institucí spočívá v tom, že PCS je škola internátní. Poskytuje 

tudíž studentům nepřetržitou podporu nejen v oblasti výchovy a vzdělávání, ale i 

celodenní péči, zahrnující osobní hygienu, stravování, zájmové činnosti, integraci do 

společnosti apod. Pozitivní přínos internátu spočívá, dle mého názoru v tom, že 

poskytuje dětem nepřetržitý kontakt se strukturovaným prostředím a vizuálními 

pomůckami, díky čemuž se velmi rychle na dané prostředí adaptují a jsou schopni se 

v něm samostatně pohybovat a vykonávat běžné každodenní aktivity s minimální 

asistencí. Prostředí internátní školy je pro ně bezpečné, srozumitelné a plně 

přizpůsobené jejich individuálním potřebám.  

Dalším pozitivem je fakt, že rodiče mají s takovouto mírou podpory možnost vést 

nezávislý život, věnovat se kariéře a dalším potomkům bez toho, aniž by museli 

přizpůsobit každodenní život náročné péči o potomka s autismem, neboť péče o něj 

klade na celou rodinu mimořádné nároky. Péče o člověka s PAS je náročná časově, 

psychicky i fyzicky, ale zároveň limituje rodinu v účasti na řadě běžných aktivit (od 

nákupů po dovolené). Další nepříjemnou stránkou je vysoká ekonomická zátěž, 

vzhledem k tomu, že matky většinou nemohou chodit do běžného zaměstnání.  
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Velkou komplikací může být problémové chování, které se u některých jedinců 

projevuje destruktivní činností nebo agresivitou. Umístění dítěte po dobu školní 

docházky v internátní škole nabízí uspokojivě řeší těchto nelehkých úkolů. 

 Na druhou stranu je však takové prostředí umělé a neposkytuje studentům obraz 

reálného světa. Z toho důvodu je velmi důležité nabízet jim aktivity mimo prostředí 

školy, integrovat je do společnosti a učit je společenským vztahům.  Nevýhodou je 

bezesporu i to, že člověk je vytržen ze svého přirozeném prostředí, kde fungují citové 

vazby a rodinné vztahy (přestože lidé s PAS projevují své city mnohdy velmi 

nestandardním způsobem a někdy se zdá, že pro ně ani jejich nejbližší nic neznamenají, 

opak bývá pravdou). Rodiče samozřejmě většinou znají své děti nejlépe, proto vědí, jak 

se v určitých situacích zachovat, jak člověka s PAS nejlépe motivovat, dávají mu pocit 

bezpečí a jistoty apod. Také zdraví sourozenci bývají pro život jedince s PAS velkým 

přínosem, jelikož se od nich mnohé mohou naučit a vztah se sourozenci pro ně bývá 

velmi důležitý. Toto vše samozřejmě ale platí v případě fungujících rodin.  

 

Kurikulum  

Vzdělávací systém Anglie  a České republiky je velmi odlišný.  Z toho důvodu je  

náročné oba systémy porovnat. Systém kurikulárních dokumentů je však do jisté míry 

podobný, zejména z toho důvodu, že pojem Národní kurikulum původně pochází 

z Anglie. V České republice se současný systém kurikulárních dokumentů zavedl teprve 

v nedávné době. V nové struktuře kurikulárních dokumentů ČR, odpovídají národnímu 

kurikulu Státní program vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy, což jsou 

dokumenty, které budou do budoucna zásadními pro výuku v rámci základního 

vzdělávání. 

Školy v Anglii uplatňují podmínky Národního kurikula díky diferenciaci kurikula, 

což znamená přizpůsobení výuky a přístupu k žákům se speciálními potřebami, jejich 

individuálním učebním potřebám a stylům. K tomuto účelu slouží specializované 

programy, TEACCH, strukturalizace a vizualizace prostředí apod. Anglické Národní 

kurikulum hovoří o inkluzivním vzdělávání, které je definováno jako zajištění 

skutečných příležitostí k učení pro všechny žáky. K didaktickým zdrojům, které 

poskytuje úřední státní správa, patří i učební materiály, jež podporují rozvíjení 

klíčových dovedností ve všech vyučovacích předmětech u žáků, kteří mají 

poruchy učení.  
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Didaktické materiály, které využívají v PCS vycházejí z dokumentace  EQUALS 

(Entitlement and quality education for pupils with learning difficulties Nárok a kvalitní 

vzdělávání pro žáky s poruchami učení), což je orgán podporující kvalitu vzdělávání u 

dětí a mladých lidí se speciálními potřebami.  Dalším rozdílem je to, že v PCS je 

kurikulum přizpůsobeno podmínkám internátu, protože žáci jsou pedagogicky vedeni 

během celého dne. Kurikulum je tedy adaptováno i na podmínky každodenního života. 

V České republice jsou kurikulární dokumenty vytvářeny na dvou úrovních - státní 

a školní. Pro jednotlivé obory vzdělání se vydávají RVP, které vymezují rámce 

vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP), které 

představují školní úroveň. Každá škola si vytváří ŠVP, podle něhož se uskutečňuje 

vzdělávání na dané škole. V souladu se Školským zákonem je pro realizaci základního 

vzdělávání v Základní škole speciální vydán Rámcový vzdělávací program pro základní 

školu speciální (RVP ZŠS). 

Ač jsou kurikula odlišná ve svém pojetí, dalo by se říci, že vycházejí ze stejného 

záměru který, ač aplikují do praxe různými způsoby, zanechává podobný výsledek.  

V případě obou zemí se základní škola speciální od základní školy odlišuje 

organizačními formami vzdělávání i obsahovým zaměřením výuky. Vzdělávací 

požadavky se přizpůsobují schopnostem a možnostem jednotlivých žáků. Učivo je 

redukováno na osvojení základních vědomostí a dovedností v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech a vzdělávacích oborech, prakticky zaměřených činností a pracovních 

dovedností. 

 

Financování 

V případě ZŠS Roosveltova řídí finanční toky celé instituce magistrát hlavního 

města Prahy, jakožto zřizovatel školy. Dále se na financování zařízení podílí občanské 

sdružení Strom, které finančně podporuje rodiče dětí s postižením (finanční příspěvky 

na školy v přírodě, výlety, plavání, canisterapii) a třídy ZŠS (speciální pomůcky, 

vybavení, spotřební materiál, výtvarné potřeby). 

Finance na zajištění chodu PCS mohou plynout z několika různých zdrojů. Jednou 

z možností, ovšem velmi ojedinělou vzhledem k enormě vysokým nákladům je, že za 

umístění studenta ve škole platí samotní rodiče. Většina financí na správu školy však 

pochází z Ministerstva školství (Department for Education & Skills DfES) skrze školský 

úřad  (Local Education Autority LEA); v různé míře se na financování podílí i sociální 

služby a zdravotnictví. 
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V praxi je vidět výrazný rozdíl ve financování speciálních škol v Anglii a v ČR a 

to zejména v podobě personálního zajištění školy. Naprostá většina z šedesátišesti 

studentů PCS je financována tak, že mají podporu asistenta jedna ku jednomu během 

celého dne ve škole i v rezidenci. Toto považuji za velmi prospěšné, avšak bezesporu 

nákladné opatření. Vzhledem k tomu, že o finančních příspěvcích na jednotlivce 

rozhoduje příslušný úřad v místě bydliště studenta, jehož prioritou bývá umístit žáka do 

místní školy kvůli podpoře rodinných vazeb, bývá obtížné umístit studenta do školy 

v jiném územně správním celku. Další problém vyvstává v oblasti financování asistence 

studenta, neboť přiznání příslušného příspěvku předchází dlouhosáhlé boje s úřady 

zatížené velkou měrou byrokracie. 

 

Personální zajištění 

Ze zákona vyplývá, že v autistických třídách v České republice musí být přítomen 

jeden kvalifikovaný speciální pedagog a obvykle jeden asistent.  Ve třídách přípravného 

stupně v Alžírské ulici je využíváno i pomoci dobrovolníků z řad studentů, kteří touto 

formou plní povinnou účast na praktických školních stážích. Takovéto personální 

zajištění se mi jeví jako nedostatečné. 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole o financování, v Prior’s Court School má většina 

studentů výhodu asistence jedna ku jednomu, některým studentům je poskytována 

asistence dva ku jednomu, vzhledem k projevům problémového chování. Takto výrazná 

personální opora je velmi prospěšná, neboť díky ní je možné zajistit jednu z hlavních 

zásad práce s autistickými studenty a to individuální přístup. Dále je nutná v případě, 

kdy se některý student projevuje agresivně a je třeba zasáhnout tak, aby nebyla narušena 

výuka celé třídy, bylo zajištěno bezpečí všech zúčastněných a studentovi v krizi 

poskytnuta dostatečná podpora ke zklidnění. Toto je jedna ze slabin, které jsem 

zaznamenala v autistických třídách v ČR, kdy jeden ze studentů napadl druhého a 

následné řešení konfliktu zaměstnalo celý pedagogický tým. Tato otázka je z mého 

pohledu velmi ožehavá, protože v případě problémového chování je třeba včasné 

intervence s výhledem do budoucna, kdy děti vyrostou a budou mít značnou sílu. Je 

třeba nastavit systém strategií, které pomohou řešit případné incidenty. 

Na druhou stranu je však třeba uvést, že v organizaci typu PCS jsou nároky na 

personální zajištění, vzhledem k třísměnnému provozu internátního zařízení tak vysoké, 

že z nich vyplývají některé komplikace.  
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Jednou z komplikací je komunikace mezi členy jednotlivých týmů, mezi 

zaměstnanci školy a internátu, mezi zaměstnanci a manažery a v neposlední řadě mezi 

školou a rodiči.  

Další komplikací je, že při absenci vlastních školených zaměstnanců, využívá PCS 

služeb agentury, která dodává personál, který pokryje směny, na kterých není personální 

zabezpečení dostatečné. Toto nutně vede k situaci, kdy pracovníci z řad agentury 

nemohou poskytnout odpovídající asistenci, neboť nemají dostatečné zkušenosti 

s konkrétními dětmi a celá situace působí absurdně, vzhledem k tomu, že se u dětí 

s autismem zdůrazňuje, jak obtížně reagují na změny. 

Značnou pozornost věnuje PCS školení svých zaměstnanců. Musím zodpovědně 

říci, že teoretické školení, které předchází přímé práci s dětmi, je na velmi vysoké 

úrovni. Problém ovšem nastává v okamžiku, kdy je třeba aplikovat teoretické poznatky 

do praxe. Zde hraje velmi důležitou roli lidský faktor, kdy pouze v případě, že je 

personál na vysoké morální úrovni a vykonává své pracovní závazky poctivě, může celá 

organizace fungovat tak, jak je zamýšleno. 

 

Metody práce 

Metody práce jsou, do dle mého názoru, do značné míry srovnatelné. Vzhledem 

k tomu, že v obou zařízeních vycházejí s programu TEACCH, využívají strukturalizace, 

vizualizace a individualizace. Obě zařízení rovněž podporují různé formy komunikace, 

jako je výměnný obrázkový systém PECS a znakový jazyk Makaton.  

V Prior’s Court School, jak již bylo uvedeno výše, propagují vlastní programovou 

koncepci složenou z několika osvědčených metodologií. Používané postupy jsou, 

z mého pohledu, ještě o něco striktnější, vizuální pomůcky se používají na každodenní 

bázi v průběhu celého dne, což studentům umožňuje chápat vztahy příčina následek 

(používá se tabulka před a po), orientaci ve struktuře dne (denní rozvrh aktivit), vnímání 

času (vizuální kalendáře; vizuální odpočet či přesýpací hodiny používané jako přirozené 

ukončení veškerých aktivit). Symboly jsou důsledně využívány při přesunech, aby 

studenti měli dostatek informací o tom, kam jdou a co je čeká.  

V ZŠS Roosveltova využívají vizualizace, strukturu času pomocí denních 

časových plánů, procesuální schémata a další pomůcky umožňující lepší orientaci 

v prostoru, čase a odlišení jednotlivých aktivit. 
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Multidisciplinární tým 

Autistické třídy detašovaného pracoviště úzce spolupracují se Základní školou 

speciální Rooseveltova a to zejména v podobě účasti na tvorbě školního vzdělávacího 

plánu, účasti na pedagogických a provozních poradách, spolupráce na přípravě a 

průběhu Zahradní slavnosti, doporučení k odkladu školní docházky, doporučení 

přestupu žáků na jinou školu, metodická podpora tříd dětí s autismem, příprava 

následného vzdělávání pro absolventy základních škol speciálních a integrovaných žáků 

– Praktické lyceum. Při škole působí Speciálně pedagogické centrum Vertikála, jehož 

služeb je možno využít např. v otázce tvorby IVP. 

Vedení autistických tříd rovněž podle potřeby spolupracuje s týmem odborníků, 

mezi něž patří speciální pedagogové, kliničtí psychologové, behaviorální terapeut, 

lékaři, kliničtí logopedi, ředitelé a učitelé základních škol, výchovní poradci, asistenti 

pedagoga a rodiče žáků. 

V PCS je mezioborová spolupráce samozřejmostí a velkou výhodou tohoto 

zařízení je přítomnost profesionálů v oborech psychologie, alternativní komunikace a 

ergoterapie přímo v areálu školy. To umožňuje intenzivní vzájemnou spolupráci při 

řešení aktuálních problémů a profesionální přístup. Za velký přínos považuji práci 

psychologického oddělení na monitoringu a analýze problémového chování ve snaze 

vytvořit účinné strategie k jeho odstranění.  

 

Kapacita školy 

Prior’s Court School nabízí umístění 66 studentům ve svém internátu a 10ti 

studentům denního studia. Studenti jsou rozděleni do 11 tříd podle věku a schopností. 

Internát poskytuje ubytování v šesti rezidenčních domech, počet dětí v jednotlivých 

domech se liší v rozmezí 5 až 11 dětí v jedné rezidenci. Škola nabízí týdenní umístění, 

kdy žáci odjíždějí na víkendy domů, anebo umístění na období celého školního roku. 

Součástí areálu Prior’s Court School je kromě dvou školních budov také jídelna s 

konferenčním centrem, plavecký bazén, dílny k výuce odborných dovedností, 

kuchyňka, budova divadla určená ke společenským událostem, koncertům apod. Dále je 

zde velké oválné hřiště, vnitřní a venkovní tělocvična a les, kam chodí studenti na 

procházky. Součástí školy je i pozemek s foliovníkem, kde žáci pěstují zeleninu, 

okrasné květiny a učí se tak praktickým pěstitelským dovednostem. Dalším výukovým 

centrem v areálu PCS je Countryside Learning Centre, třída umístěná mimo školní 

budovu v prostředí školní farmy, kde se žáci starají o drobné i větší domácí zvířectvo. 
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Škola tedy nabízí poměrně všestranné vyžití, její chod však vyžaduje pevné finanční a 

personální zázemí. PCS zaměstnává něco přes 340 zaměstnanců včetně učitelů, 

instruktorů, asistentů, nočních zaměstnanců, uklizečů, administrativních pracovníků, 

manažerů apod.   

Základní  školu speciální Roosveltova navštěvuje  64 žáků, kteří jsou rozděleni do 

11 tříd, pouze 4 třídy jsou koncipovány pro žáky s autismem, 2 v kmenové ZŠS 

Roosveltova a 2 v detašovaném pracovišti v Alžírské; dalších 9 žáků má individuální 

vzdělávání. V hlavní budově v Rooseveltově ulici je umístěno 6 tříd, 1 třída se nachází 

v budově základní školy Emy Destinové v Českomalínské ulici, což je v těsném 

sousedství školy. Program této třídy je skupinová integrace - pracovní název je "třída 

naproti". Dále škola přímo ve svém areálu nabízí služby školní družiny, logopedie, 

rehabilitace, fyzioterapie, relaxační jízda na koni, tvořivé dílny – arteterapie, 

muzikoterapie ergoterapie a výukové počítačové programy. Odborný výcvik plavání 

probíhá v plaveckém bazénu na pražském Výstavišti. 

 

Pohybová výchova 

Pohybová výchova hraje velmi významnou roli v koncepci obou škol. Slouží 

nejen ke kultivaci pohybu, zdokonalení hrubé motoriky a pěstování tělesné zdatnosti, 

ale i k odstranění nahromaděné energie a následné redukci problémového chování.         

Pohyb je nedílnou součástí každodenních aktivit v PCS. Co se samotné tělesné výchovy 

týče, otevírá se zde prostor pro velké množství různorodých aktivit s ohledem na zájmy 

a schopnosti jednotlivců. Měla jsem možnost sledovat velmi odlišné přístupy k 

předmětu TV i ke studentům samotným. V mnoha případech jsem byla velmi příjemně 

překvapena, jakých výkonů jsou studenti s autismem  při vhodném vedení schopni. 

Nespornou výhodou PCS je opět velké množství personálu. Jak již bylo řečeno,  

téměř všichni studenti bez výjimky jsou financováni tak, že si mohou dovolit asistenci 

1:1. Takováto personální opora umožňuje učiteli plně se soustředit na vedení hodiny, 

přičemž asistenti dopomáhají jednotlivým studentům optimalizovat jejich výkony. 

V uplynulém roce měla PCS vlastního učitele TV, který připravoval program pro 

všechny jednotlivé třídy. Nyní se situace změnila a hodiny TV organizují kmenoví 

učitelé sami. To se odráží i na kvalitě programu. Zatímco někteří mají pečlivě 

propracované přípravy a hodnocení TV, v některých třídách se setkáváme jen se 

zástupnými činnostmi typu ‘bouncy castle’ (nafukovací hrad). 
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Jinak ale musím říci, že celková úroveň TV v PCS je velmi vysoká a prostor 

věnovaný pohybovým aktivitám velmi uspokojivý. Z mého pohledu se zdá být 

pohybová terapie PCS zaměřena spíše na vybití přebytečné energie a regulaci 

problémového chování. Zásadním problémem při vzdělávání žáků s autismem je vysoký 

podíl neproduktivní a stereotypní činnosti, která brání jejich schopnosti projevovat se 

odpovídajícím způsobem a soustředit se na daný úkol. Současný lékařský výzkum 

poukazuje na to, že studenti s autismem mohou být ve stavu chronického podráždění, 

což snižuje hladinu beta endorfinů. Výzkum v oblasti chování považuje využití 

tělesných cvičení u dětí s autismem za pozitivní prostředek ke snížení sebe 

stimulujícího chování, neposednosti a zvýšení účelné hry. Z toho důvodu PCS zařazuje 

energická tělesná cvičení jako význačný rys kurikula. Část vědců se domnívá, že  

některé druhy problémového chování mohou být sníženy díky přirozenému uvolnnění 

beta-endorfinů, což snižuje pocit úzkosti a z toho důvodu cvičení usnadňuje schopnost 

studentů  účastnit se výuky a učit se. 

V ZŠS Roosveltova je zdůrazňován zdravotní aspekt pohybové výchovy, 

metodika jednotlivých hodin je detailněji propracována. Charakter celé cvičební 

jednotky vychází ze zásad zdravotní tělesné výchovy a je založen na pravidlech 

strukturovaného učení. 

 

Výzkum měl za úkol zodpovědět dvě vědecké otázky. První z nich zní “Do jaké 

míry jsou přístupy ve výchovně-vzdělávacím procesu dětí s poruchami autistického 

spektra v České republice srovnatelné s metodami používanými v  Anglii?”. 

Prvním problémem se kterým jsem se v počátcích svého výzkumu setkala byla otázka 

terminologie při porovnávání strategií a metod. Čadilová, Žampachová (2008) uvádějí, 

že v současné době nejsou v odborné literatuře komplexně popsány metody používané 

při intervenci v rámci strukturovaného učení. Jako příčinu vidí nejednotnost kritérií při 

kategorizaci využívaných metod, neboť v komplexní intervenci u dětí s PAS jde o 

multidisciplinární přístup řady odborníků. Jednotlivé metody se vzájemně prolínají, 

doplňují a hranice mezi nimi nejsou zřetelné. Zcela souhlasím s tvrzením, že nejde o 

správný popis či název metody, ale o schopnost aplikovat ji v daném kontextu pro 

konkrétní dítě a tím zvýšit jeho úspěšnost při nácviku konkrétní činnosti. Účinnost 

těchto metod se výrazně zvyšuje jejich vzájemnou kombinací. To však vyžaduje 

zkušenost a flexibilitu pedagogů při jejich využívání. (Čadilová, Žampachová, 2008). 
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Jelínková potvrzuje, že: “Myšlenku najít pro děti s poruchami autistického spektra 

jednotnou vzdělávací strategii se přes veškeré úsilí odborníků nepodařilo naplnit”. 

Podle Jelínkové se v současnosti prosazuje eklektický přístup, kdy se z několika zdrojů 

přebírají dobré myšlenky, které se pak adaptují do individuálního vzdělávacího 

programu. Pokusy o běžnou skupinovou výuku pouze s individuálními prvky bohužel 

obvykle selhávají (Jelínková, 1998). Výuku je třeba začít na skutečné vývojové úrovni 

dítěte a respektovat nerovnoměrný vývojový profil. Každé dítě s autismem potřebuje 

kurikulum adaptované na svoje potřeby a schopnosti, proto formální i neformální 

individuální hodnocení je nedílnou součástí pedagogické práce s dětmi s PAS 

(Jelínková, 2008). V souvislosti s výše uvedeným, Thorová (2006): “Všechny děti 

s PAS nebo chceme-li pervazivní vývojovou poruchou profitují ze speciálních programů 

a metodik určených pro děti s autismem”.  Odborníci se tedy shodují v tom, že pro děti 

se symptomatikou PAS, je třeba zajistit specializované podmínky v prostředí, které je 

přizpůsobeno jejich specifickým potřebám. Vzdělávací metody a strategie se vzájemně 

prolínají, vzájemnou kombinací se jejich účinnost zvyšuje. Při aplikaci vhodných metod 

je velmi důležitá zkušenost a vnímavost pedagoga. K zajištění optimalizace 

vzdělávacího procesu, je nutno vytvořit individuální vzdělávací plán, vycházející ze 

skutečných schopností dítěte.  

Jsem přesvědčena, že výchovně-vzdělávací strategie v obou porovnávaných 

souborech jsou do značné míry srovnatelné. Obě země se snaží přizpůsobit kurikulum 

žákům se speciálními potřebami a k dosažení tohoto cíle používají podobných 

prostředků. Těmito prostředky jsou program TEACCH, strukturalizace a vizualizace 

prostředí a přizpůsobení vzdělávacích podmínek individuálním potřebám jedinců s 

autismem. Obě školy volí ve své metodologii eklektický přístup.  

Pilař zastává tvrzení, že díky častým kontaktům České Republiky se zahraničím, 

je většina našich speciálních škol na vysoké úrovni, odbornými přístupy často 

rovnocenná školám vyspělých evropských zemí (Pilař, 2009). S tímto tvrzením plně 

souhlasím. 

Druhá vědecká otázka zní “Jaké jsou výhody a nevýhody zařízení s menší 

kapacitou studentů oproti velkokapacitnímu zařízení sledující podobný výchovný 

záměr?”. U obou porovnávaných zařízení se jedná o základní školu speciální 

poskytující specializované podmínky pro vývoj a vzdělávání žáků s nízkofunkční 

autismem. Jak bylo uvedeno výše, organizace a kapacita obou zařízení je rozdílná a 

z této podstaty vyplývají rozdíly ovlivňující chod celého zařízení.  
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Výhodou zařízení s menší kapacitou je bezesporu přátelské, dalo by se říci rodinné 

prostředí, kdy členové týmu velmi dobře znají všechny žáky a jejich individuální 

potřeby. Z tohoto důvodu je snazší efektivně uplatnit výchovně-vzdělávací metody a 

strategie a být při jejich uplatňování důslední a konzistentní. Taktéž komunikace a 

předávání informací v rámci menšího pedagogického týmu neklade na jednotlivé členy 

zvýšené nároky. U velkokapacitního zařízení je naopak zajištění informovanosti všech 

členů týmu a následná aplikace stejných postupů nutných k zajištění konzistence,  

náročným úkolem.    

Výhodu velké organizace jako je PCS spatřuje Sue Piper, zástupkyně ředitele 

Lower School v rámci PCS, v šíření osvěty. PCS vydává ročně obrovské náklady na 

školení zaměstnanců, každý pracovník PCS včetně pomocného personálu projde 

týdenním školením ohledně autismu a způsobů, jak k lidem s touto diagnózou 

přistupovat. Dále pořádá PCS odborné semináře a konference, dny otevřených dveří a 

spolupracuje s americkou divizí TEACCH. Nevýhodou, jak již bylo zmíněno výše, je 

potom velmi obtížná koordinace jednotlivých oddělení, náročnost zajistit efektivní 

komunikaci na všech úrovních, důsledná aplikace navržených strategií v praxi a také 

snadná demotivace personálu, pramenící z pocitu nedocenění jednotlivců v rámci 

obrovské organizace a neosobní jednání. 

Ať se jedná o zařízení menší či větší kapacity, jako zásadní se vždy jeví pevná 

programová strategie, dostatečné finanční a personální zázemí a zajištění 

kvalifikovaného personálu.  

 

 

 

 

                                           

 

 



VII ZÁVĚR 

 
Ve své diplomové práci jsem se zabývala komparací výchovně-vzdělávacích 

strategií aplikovaných u dětí s PAS v České republice a Anglii. Studie se zaměřila na 

studenty s nízkofunkčním autismem a jejich vzdělávání v podmínkách základní školy 

speciální. K účelu komparace byla vybrána dvě specifická zařízení. Hlavním kritériem 

výběru byla symptomatika žáků a jejich vzdělávání v homogenním prostředí speciální 

školy a autistické třídy.  

 Pro účely studie byla vybrána dvě zařízení s odlišnou organizací a kapacitou, což 

umožnilo srovnání způsobů, jakými žáci benefitují z konkrétních vzdělávacích 

programů aplikovaných v různorodém prostředí. Práce si dále kladla za cíl  upozornit na 

některé výhody a nevýhody, které přináší výchova a vzdělávání studentů ve 

velkokapacitním zařízení ve srovnání se zařízením menší kapacity.  

Po provedení deskripce a komparace vybraných kategorií u obou porovnávaných 

souborů jsem došla k závěru, že obě zařízení přistupují ke vzdělávání žáků s PAS se 

záměrem přizpůsobit vzdělání jejich individuálních možnostem a potřebám. 

Prostředkem k dosažení výchovně-vzdělávacího záměru je v případě obou zemí 

program TEACCH, strukturalizace, vizualizace a individualizace. 

Výraznější rozdíl jsem zaznamenala v oblasti finančního a personálního 

zabezpečení. Anglie má díky finančním prostředkům věnovaným na asistenci   

příznivější podmínky k zajištění bezpečí a individuálních potřeb studentů s autismem. 

Osobně se domnívám, že vedle silné programové koncepce, zaměstnanců, kteří se dobře 

orientují v dané problematice, finančního a materiálního zabezpečení, hraje  velmi 

důležitou roli osobní přístup jednotlivců, kteří musí pracovat jako tým, řídící se 

stejnými pravidly.  

Ve speciálních školách České republiky se daří zavádět nové způsoby vzdělávání 

jednak v rámci vlastních inovací a jednak aplikací výsledků spolupráce se zahraničím. 

Na základě své studie jsem došla k názoru, že díky kontaktům České Republiky se 

zahraničím, je většina našich speciálních škol na vysoké úrovni, odbornými přístupy 

často rovnocenná školám vyspělých evropských zemí.  
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	Behaviorální techniky se ukázaly v práci s lidmi s PAS jako vysoce účinné. Propagátorem tohoto přístupu, který sleduje konkrétní potřeby každého jednotlivce, se stal tým pracovníků kalifornské univerzity vedený Ivarem Lovaasem. 
	Cílem je úprava emočního, jazykového a sociálního chování, kompenzace chybějících kompetencí, odstranění nepřijatelného chování a vytvoření žádoucích projevů. Dítěti je třeba pomoci strukturovat jeho prostředí a upravit denní program, abychom eliminovali zbytečné negativní reakce. K ovlivnění chování a systematickému posilování žádoucích projevů se využívá metody podmiňování, pozitivního (odměny) a negativního posilování (důrazné “ne” nebo ignorance) (Thorová, 2006).

