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Anotace 

Bakalářská  práce  se zabývá  mapováním  poznatků  souvisejících  s definicí  a terapií 

poruch  autistického  spektra  dětí  předškolního  věku,  možností  jejich  výchovy

a vzdělávání  s ohledem na schopnost  jejich  komunikační  dovednosti  a vývoj  jazyka.

Součástí bakalářské práce je popis současné situace předškolního vzdělávání dětí s PAS

na území ČR a souhrn základních předpokladů pro legislativní  a provozní  požadavky

ke vzniku speciální mateřské školy. Cílem práce je také naznačení konceptu speciální

mateřské školy pro děti s PAS a vyhodnocení zákonných možností, za jakých by mohla

tato  instituce  fungovat.   Text  bakalářské  práce  je rozdělen  do kapitol  zabývajících

se jak obecnými  poznatky,  důležitými  pro orientaci  a pochopení  této  složité

problematiky,  tak konceptem  speciální  mateřské  školy,  která  by měla  naplňovat

předpoklady  pro vytvoření  třídy  dětí  předškolního  věku  s poruchami  autistického

spektra, souběžně fungující s běžnou třídou poskytující možnost integrace dětí s PAS. 

Klíčová slova 

Poruchy  autistického  spektra  (PAS),  výchova  dětí  s PAS,  vzdělávání  dětí  s PAS,

komunikace dětí s PAS, mateřská škola výchovné instituce. 



Summary 

The  bachelor  thesis  deals  with  the mapping  of knowledge  related  to the definition

and therapy  of autism  spectrum  disorders  children  of preschool  age,  their  capacity

for education  and training  with  regard  to the ability  of their  communication  skills

and language  development.  Part  of the thesis  is  to describe  the current  situation

of pre-school  education  of children  with  ASD in  the Czech Republic  and a summary

of the essential  prerequisites  for legislative  and operational  requirements

for the creationof a special  kindergarten.  The aim is  also  an  indication  of the concept

of a special  school  for children  with  ASD and evaluate  legal  options  for what  could

these institutions operate. Text thesis is divided into chapters dealing with both general

knowledge  important  for the orientation  and understanding  of this  complex  issue,

so the concept of special kindergarten , which should meet the requirements for creating

a class of preschool children with autism spectrum disorders, in parallel with the normal

functioning class that provides the possibility of the integration of children with ASD. 
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ÚVOD 

Tato  bakalářská  práce  přináší  souhrn  základních  předpokladů  pro legislativní

a provozní  požadavky  ke vzniku  speciální  mateřské  školy.  Jedná  se o  takovou

mateřskou školu, kde existují dvě třídy, přičemž jedna je běžnou, s možností integrace

dětí  se specifickými  vzdělávacími  potřebami,  a druhá  se specializuje  na děti

s poruchami  autistického  spektra  a poskytuje  jim  potřebnou  podporu  nezbytnou

pro rozvoj individuálních potřeb a dovedností, umožňujících nejen následné začlenění

do společnosti, ale především vyšší kvalitu samotného života. 

Za  cíl  své  práce  si  kladu  vypracování  konceptu,  ve kterém  chci  ukázat,  jakým

způsobem  a za  jakých  okolností  by mohla  tato  instituce  fungovat.  Instituce,  která

by podporovala  osobnost  dítěte  předškolního  věku  v rozvoji  citových,  rozumových

a tělesných  dovednostech  a která  by napomáhala  dětem  v osvojování  si  základních

pravidel  chování  jak ve  společnosti,  tak při  utváření  mezilidských  vztahů.  Dále

by napomáhala vyrovnávat úroveň kognitivních schopností, tak celostního vývoje, která

je adekvátní dětem před nástupem do základní školy. 

Cílem práce je teoretické zpracování podkladů pro legislativní a provozní požadavky

ke vzniku  speciální  mateřské  školy.  Dalším  cílem  je vytvoření  konceptu  pro vznik

mateřské školy, která bude poskytovat předškolní vzdělávání jak v klasické třídě, tak ve

speciální  třídě  pro (postižené)  děti  se specifickými  potřebami.  V této  práci  bude

ukázáno, zda a za jakých podmínek je vůbec možné vytvořit takovou mateřskou školu. 

Bakalářská  práce  je rozdělena  do 5  kapitol.  V první  kapitole   uvádím  základní

informace  o mateřské  škole  jakožto  výchovné  instituci.  Zmíněny  zde  budou  cíle

a poslání mateřské školy a rámcový vzdělávací program, který mimo jiné zohledňuje

vzdělávání  dětí  se specifickými  vzdělávacími  potřebami.  V druhé  kapitole

je pak konkrétně psáno o poruchách autistického spektra (dále jen PAS) u dětí, přičemž

důraz  kladu na dostatečné  seznámení  se všemi  specifiky,  které  s sebou přináší.  Třetí

a čtvrtá  kapitola  práce  se věnuje  atributům,  které  souvisejí  právě  s vytvořením třídy

pro takovéto děti.  Zde bude psáno především o výchově a vzdělávání  dětí  s PAS a o

komunikaci  s těmito  dětmi,  o problémech  a specifikách  v komunikaci  u dětí  s PAS.

Především  tyto  aspekty  je pro  založení  speciální  třídy  mateřské  školy  nezbytné

zohledňovat a s nimi vždy počítat. Pátá kapitola bude věnována samotnému konceptu
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mateřské školy, v jeho praktické podobě. Pokusím se navrhnout, jaké technické zázemí

by tato  speciální  školka  potřebovala  a jaký  by měl  minimální  počet  zaměstnanců

potřebných pro efektivní  chod školky.  Zaměřím se také  na ,,ideální  stav“,  co  se týká

vzdělání  a nezbytných školení  zaměstnanců.  Pokusím se také  navrhnout,  jak by bylo

možné získat  dotace a další  finanční prostředky umožňující  vznik a následný provoz

mateřské školy. 

Při zpracování této práce budu vycházet z předpokladu poptávky po speciální třídě

mateřské školy, která vychází z nepoměru mezi nárůstem dětí s poruchami autistického

spektra a pomalu přibývajícími místy v mateřských školách a centrech o takovéto děti

a jejich rodiny pečující. Měli bychom si totiž uvědomit, že nedílnou součástí komplexní

péče  o děti  s PAS  je také  podpora  a vzdělávání  rodin  těchto  dětí.  Chceme-li  docílit

skutečně  efektivního  vzdělávání  a rozvoje  dětí  s PAS,  musíme  zkoordinovat

institucionální  a rodinnou  péči  a podporu  těmto  dětem  poskytovanou.   Vytvořením

speciální třídy není naší snahou podporovat separaci dětí s PAS, ale podpořit v největší

možné míře proces jejich socializace a zapojování se do společnosti. Jde o to vytvořit

takové  podmínky,  které  budou  maximalizovat  možnost  zkvalitnit  a zplnohodnotnit

jejich současný a budoucí život a následné zapojení do okolní společnosti. 

Při  zpracování  této  práce  bude  vycházeno  z dostupných  odborných  zdrojů,  které

se této problematice věnují. Metodami samotného zpracování práce pak bude studium

primárních a sekundárních zdrojů, jejich následná kompilace, analýza a syntéza. 
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1.  Charakteristika mateřské školy jako výchovné instituce 

„Předškolní  vzdělávací  instituce  jsou  zařízení,  která  společnou  výchovou  dětí

doplňují  výchovnou  funkci  rodiny.  Zajišťují  uspokojování  potřeb  a naplnění

individualizovaného rozvoje všech stránek osobnosti dítěte.“1

V České  republice  má  předškolní  vzdělávání  dlouholetou  tradici,  která  prošla

v průběhu  doby  mnoha  velkými  změnami  a byla  ovlivněna  četnými  událostmi,  a to

politickými,  hospodářskými  a historickými.  Právě  historicky  jsou  i podmíněny  cíle

a způsoby vzdělání v institucích zabývajících se předškolním vzděláváním.  

Rodina  je považována  za základní  výchovnou  instituci  pro předškolní  věk,  této

instituci je připisována základní funkce, především v prvních třech letech věku dítěte.

Na  fungování  rodiny  se zaměřuje  i stát,  který  poskytuje  matkám,  případně  otcům,

rodičovskou dovolenou. Během této doby pobírají 28 týdnů přibližně 69 % svého platu

a poté  mateřské  a sociální  dávky  až  do čtyř  let  dítěte.  Při  rodičovské  dovolené

je umožněno  pečujícímu  rodiči  pracovat  na částečný  úvazek.  Proto  je institucionální

vzdělávání soustředěno především do mateřských škol. 

„Institucionální předškolní vzdělání je organizováno především v MŠ, jež navštěvují

zpravidla  děti  od  3  do 6  let.  Ve  zdůvodněných  případech  i děti  mladší  než tři  roky.

Předškolní vzdělání není povinné a dítě do něho může vstoupit kdykoli v průběhu roku.

Dětem, které mají za rok nastoupit do školy, je docházka do MŠ nabízena přednostně.

Třídy jsou koedukované, uspořádané buď na principu věkové homogenity, nebo věkové

heterogenity.“2

Novinkou  v oblasti  předškolního  vzdělávání  je dětská  skupina.  Ta  není  zařazena

do vzdělávacího systému, ale může naplňovat stejný program, jaký mají mateřské školy.

Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině je možná od 6 měsíců až do nástupu dítěte

do základní školy.  Zákon o dětské skupině vznikl jako reakce na nedostatek zařízení

typu jesle pro děti do 3 let věku a zároveň je též reakcí na nedostatek míst v mateřských

školách.  Dětská  skupina  není  ovšem  jen  uspokojením  poptávky  po místech

v předškolním vzdělávacím systému,  ale i další  alternativou předškolního vzdělávání.

Mohou si vytvářet vlastní pravidla vzdělávání a upravovat počet dětí ve skupině, což

se jeví jako skvělá příležitost pro děti se zvláštními vzdělávacími potřebami, kdy bude

1 PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009. s. 71.
2 PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009. s. 74
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možné  se plně  přizpůsobit  jejich  potřebám  a plně  tak rozvinout  jejich  individuální

schopnosti.  V současné době, v červenu 2014, je zákon o dětské skupině projednávám

v Poslanecké sněmovně ČR. 

Mezi obecné cíle předškolního vzdělávání v České republice patří podpora rozvoje

dítěte po stránce sociální, psychické i fyzické. Mateřské školy v tomto období připravují

předškolní  děti  na jejich  celý  budoucí  život.  Nemluvíme  tedy  pouze  o období,  kdy

se dítě připravuje na vstup do základní školy. 

Docházka do MŠ není povinná. Obec má však povinnost zabezpečit dítěti, které má

v obci  trvalé  bydliště,  místo  v mateřské  škole  v posledním  roce  před vstupem

do základní školy. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel. Ten také může

stanovit zkušební pobyt dítěte, kdy délka nesmí přesáhnout tři měsíce. Dítě může být

přijato kdykoli během školního roku.   

Mateřská  škola  je institucí,  která  poskytuje  celodenní  péči  nebo polodenní,

výjimečně se můžeme setkat s péčí internátní. Většina rodičů upřednostňuje celodenní

provoz.  Tyto  mateřské  školy,  které  celodenní  provoz  poskytují,  fungují  denně  déle

než 6 a půl hodiny. Nejdéle mohou poskytovat provoz v délce 12 hodin. Ty školy, které

fungují  na bázi  polodenního provozu,  poskytují  péči  v délce  nejdéle  6  a půl  hodiny.

Internátní mateřské školy pak zřizují celodenní a noční péči. 

Školským  zákonem  jsou  předepsány  maximální  a minimální  počty  dětí  na třídu.

Výjimku jsou možné, může je povolit zřizovatel, ale je povinen si sám uhradit zvýšené

náklady.  Může  docházet  také  ke slučování  škol,  právě  kvůli  finančním  nákladům

a menšímu počtu dětí. Lze sloučit stejné i rozdílné vzdělávací úrovně, například školu

mateřskou se školou základní. 

Stravování  dětí  předškolního  věku  je v plném  rozsahu  hrazeno  rodiči.  Strava

je pak stanovena dle norem, a to Vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích

na stravovací  služby  a o  zásadách  osobní  a provozní  hygieny  při  činnostech

epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů. 

Krajský  úřad  rozděluje  mezi  mateřské  školy  finanční  prostředky,  které  jsou

propočítány vynásobením normativu množstvím dětí. 

 Mateřské školy mohou být  zřizovány státem, církví,  nebo soukromými osobami.

Soukromé  mateřské  školy  pak v posledních  letech  zaznamenávají  výrazný  nárůst.

Zřízení  různých  typů  mateřských  škol  je možné  od  roku  1990,  kdy  to zpřístupnila
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novela školského zákona, dříve tato možnost nebyla a mateřské školy byly pouze státní.

Církevní  MŠ  mohou  být  zřízeny  státem  uznávanými  církvemi,  ale i náboženskými

společenstvími,  které  jsou  vedeny orgánem státní  správy.  Soukromé mateřské  školy

nejsou  vedeny  ve školském  rejstříku  a nejsou  povinny  splňovat  školské  právnické

předpisy. Jedná se o volnou živnost, takže ani pracovníci těchto mateřských škol nemusí

mít pedagogické vzdělání. Na rozdíl od škol církevních a státních. 

Výuka v MŠ může být  také vedena v cizím jazyce,  toto však musí  být povoleno

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

1.1. Vývoj české mateřské školy 

Předškolní  vzdělávání  prošlo  ve 20.  století  velkými  změnami,  a to  především

v návaznosti  na historický  a politický  kontext.  Tyto  změny  jsou  také  úzce  spjaty

s hospodářským a politickým rozvojem naší země.  Aktuální trendy ve společnosti mají

vliv i na to, jakým způsobem je pečováno o předškolní děti. Tedy zda-li se matky vrací

do práce velmi brzy po narození dítěte, a nebo o něj naopak pečují doma i několik let.

Z těchto  trendů  samozřejmě  vychází  i aktuální  poptávka  po předškolních  zařízeních,

a to jak po jejich počtu, tak po formální struktuře. Samozřejmě výraznou roli zde hraje

i samotný trend v porodnosti. Pojďme se nyní podívat, jak se výše zmiňované aspekty

vyvíjely  v průběhu  20.  století.  Můžeme  tak lépe  pochopit,  jak se  vyvíjely  a měnily

potřeby rodin a dětí až do současné podoby. 

Po  roce  1918,  tedy  po první  světové  válce,  jsou  mateřské  školy  veřejné,  jejich

zřizovatelem  byl  stát.  V roce  1923  bylo  evidováno  507  českých,  443  německých

a 16 polských mateřských školek, 167 českých, 40 německých opatroven a 30 českých

a 26 německých jeslí,  to činí celkově 1 229 předškolních institucí v českých zemích.

Veřejných bylo 596 zařízení a 633 bylo soukromých. 

Rozvoj mateřských škol byl dále ovlivněn německou okupací v letech 1939 až 1945.

Vláda v té době nepodporovala služby mateřských škol, právě proto v této době zaniklo

skoro 70 % mateřských škol. 

Po skončení druhé světové války dochází k zásadním reformám ve školství. Počaly

se zřizovat  nové školy,  dále  bylo  nutné  opravit  školní  budovy,  které  byly  poničeny

válkou. V této době došlo k obrovskému nárůstu mateřských škol. 
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Vzhledem  k politické  situaci  v únoru  1948  dochází  k dalším  značným  změnám

ve školství.  Mateřské  školy  se stávají  plnohodnotným  článkem  školského  systému

a počet mateřských škol rychle rostl. Po roce 1948 byl také vydán Pracovní program

pro mateřské školy, jenž obsahoval veškeré výchovné složky. Pomohl ke zlepšení práce

v mateřských školách. V této době se začaly mateřské školy zakládat i při nemocnicích,

ozdravovnách a dětských léčebnách. 

V roce  1953  byly  vydány  Prozatímní  osnovy  pro veškeré  mateřské  školy,  byla

to vlastně  vůbec  první  směrnice  pro pedagogickou  práci  ve spolupráci  se sovětským

svazem. Tyto osnovy stanovily požadavky, které by měla splňovat učitelka v MŠ. Děti

však byly příliš přetěžované, důraz se kladl na vyučování, hra a výchova byla v pozadí.

Osnovy tak byly nedostatečné. 

Dále  vychází  v roce  1955  Osnovy  pro mateřské  školy,  které  však  byly  stále

soustředěny  na výhradně  vyučování.  Měly  tedy  vzniknout  nové  směrnice,  které

by obsahovaly cíle a požadavky na výchovné postupy. 

V dubnu 1959 bylo schváleno usnesení O těsném spojení školy se životem a o dalším

rozvoji výchovy. 

Závazná  směrnice  pro mateřské  školy  a dětské  domovy  byla  vydána  v roce  1960

a byla nazvána Osnovy výchovné práce pro mateřské školy. Tato směrnice se zabývala

výchovnou činností. 

Na konci 70. let  vstupují  v platnost nové směrnice,  a to Program výchovné práce

v jeslích  a mateřských  školách  a Metodika  výchovné  práce  v jeslích  a mateřských

školách. 

V druhé polovině 80. let začíná mírný růst mateřských škol, ke konci však začíná

tento růst volně klesat. 

S počátkem 90. let se výrazně snižují počty dětí, to vede k celoplošnému rušení jeslí

a mateřských  škol.  Hlavním  důvodem  byl  pokles  porodnosti  a dále  mnoho  matek

zůstávalo se svými dětmi do jejich 4 let doma. 

V roce 1991 se mateřské školy stávají součástí vzdělávací soustavy. Mateřské školy

spolupracují s rodinou a snaží se rozvíjet jeho osobnost. 

V současné době stanovuje pravidla pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací

program.  Tento  dokument  dává  mateřským  školám  prostor  pro vytváření  školních
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vzdělávacích programů, navazuje na něj pak Rámcový vzdělávací program pro základní

vzdělání. 

V  dnešní  době  jsou  mateřské  školy  založeny  na poznávání  a rozvoji  sociálních

schopností dětí. 

Mateřské školy prošly od svého vzniku po současnost velkými změnami, předškolní

vzdělávání  reagovalo  na historické  a politické  události.  Vždy  se aktuální  potřeby

předškolního vzdělávání snaží zajistit stát, vydává vyhlášky, zákony a směrnice, které

přispívají k jeho rozvoji. Ne vždy je však v jeho možnostech plně postihnout všechny

aktuální  potřeby  společnosti.  Důvodem  není  jen  nevyrovnaný  a mnohdy  předem

nepredikovatelný  nárůst  porodnosti  v určitých  demografických  oblastech,  ale také

neustále  přicházející  nové  trendy  do společnosti.  Na  konci  minulého  a v počátcích

tohoto století  výrazně ovlivnily předškolní  vzdělávání  alternativní  vzdělávací  směry,

které se mnohdy rychleji  rozvíjely právě v rámci soukromého školství.  A tento trend

můžeme spatřovat stále. Lze říci, že státní mateřské školy jsou přeci jenom opatrnější

v zařazování alternativních vzdělávacích metod. Zatímco společnost a v kontextu této

práce  pak rodiče  jsou  stále  více  otevření  novým  vlivům.  Výrazně  pak potřeby

předškolního  vzdělávání  ovlivňuje  také  etnické  složení  společnosti,  především

pak nárůst cizojazyčného obyvatelstva. 

1.2. Mateřská škola její poslání a cíle 

Mateřská  škola  podporuje  osobnost  dítěte  předškolního  věku  v rozvoji  citových,

rozumových a tělesných dovednostech. Napomáhá dětem osvojovat si základní pravidla

chování ve společnosti, naučit se utvářet mezilidské vztahy. 

Snahou mateřské  školy  je pomoc dětem srovnat  úroveň nejen  jejich  kognitivních

schopností,  ale i celostního  vývoje,  a plně  tak využít  jejich  individuální  potenciál

před nástupem do základní školy. 

Mateřská  škola  úzce  spolupracuje  s rodinami  dětí,  navazuje  na výchovu  dítěte

v rodině a poskytuje všestrannou péči. 

V Národním programu rozvoje a Školském zákoně je předškolní vzdělávání prvním

stupněm celoživotního vzdělávání. Ministerstvo školství stanovuje konkrétní vzdělávací

cíle  a povinný obsah  vzdělávání  v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní

vzdělávání. 
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Pedagogové prvního stupně základních škol, ale i rodiče od předškolního vzdělávání

očekávají, že si zde dítě osvojí a upevní základní návyky sebeobsluhy, základní znalosti,

ale i dovednosti jemné motoriky. 

1.3. Rámcový vzdělávací program ( RVP ) 

Ministerstvo  školství  mládeže  a tělovýchovy  stanovuje  konkrétní  vzdělávací  cíle

a povinný  obsah  vzdělávání  v Rámcovém  vzdělávacím  programu  pro předškolní

vzdělávání. 

„RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní,

základní a střední vzdělávání). Školní úroveň představují školní vzdělávací programy

(ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací

program si vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP.“3

„Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje hlavní

požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku.

Tato  pravidla  se vztahují  na pedagogické  činnosti  probíhající  ve vzdělávacích

institucích zařazených do sítě  škol  a školských zařízení.  Jsou závazná pro předškolní

vzdělávání v mateřských školách, v mateřských školách s programem upraveným podle

speciálních potřeb dětí a v přípravných třídách základních škol.“4

1.3.1. Vzdělávaní dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Protože celý Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je koncipován

tak,  aby co  nejvíce  respektoval  individualitu  dítěte,  zohledňuje  tedy  i základní

východiska pro vytváření vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími

potřebami.  A to ať už jsou děti  s těmito potřebami vzdělávány ve speciální  mateřské

škole či v běžné mateřské škole. 

Děti  s poruchami  autistického  spektra  mohou  být  vzdělávány  pomocí  integrace

v běžných třídách mateřských škol nebo ve třídách speciálních.„RVP PV vychází ve své

základní  koncepci  z respektování  individuálních  potřeb  a možností  dítěte.  Z toho

důvodu  je RVP  PV  základním  východiskem  i pro  přípravu  vzdělávacích  programů

3 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání , s, 3
4 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání , s. 4
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pro děti  se speciálními  potřebami,  ať  už  jsou  tyto  děti  vzdělávány  v běžné  mateřské

škole či v mateřské škole s upraveným vzdělávacím programem.“5

„Rámcové  cíle  a záměry  předškolního  vzdělávání  jsou  pro vzdělávání  všech  dětí

společné.  Při  vzdělávání  dětí  se speciálními  vzdělávacími  potřebami  je třeba  jejich

naplňování  přizpůsobovat  tak,  aby maximálně  vyhovělo  dětem,  jejich  potřebám

i možnostem.  Snahou  pedagogů  by -  stejně  jako  ve vzdělávání  dětí,  které  speciální

vzdělávací  potřeby  nemají  –  mělo  být  vytvoření  optimálních  podmínek  k rozvoji

osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo

co největší samostatnosti.“6

1.3.2. Spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem, asistent 
pedagoga 

Velmi  významnou  roli  v oblasti  vzdělávání  a výchovy  dětí  se specifickými

vzdělávacími  potřebami  zastávají  speciálně  pedagogická  centra  a pedagogicko-

psychologické  poradny,  tedy  školská  poradenská  pracoviště.   Spolupráce  mateřské

školy, těchto poradenských center a především rodičů, pak vede k vytvoření takových

podmínek,  aby dítě  se speciálními  vzdělávacími  potřebami  mohlo  plně  využít  svého

individuálního potenciálu,  ať  už  v speciální  mateřské  škole,  nebo v ideálním případě

integrováno  do běžné  mateřské  školy.  Zásadní  roli  při  integraci  dětí  se specifickými

potřebami do běžné mateřské školy a následně dalších stupňů vzdělávání hraje asistent

pedagoga.   Vyhláška  MŠMT ČR č.  73/2005 Sb.,  o vzdělávání  dětí,  žáků a studentů

se specifickými vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí žáků a studentů mimořádně

nadaných  stanovuje,  upravuje  činnosti  asistenta  pedagogiky.  Nároky  na vzdělání

asistenta  pedagoga  jsou  upraveny  v zákoně  č.  563/  2004  Sb.,  o pedagogických

pracovnících. 

O  počtu  hodin  práce  asistenta  pedagoga  a jejím  obsahu  rozhoduje  speciálně

pedagogické centrum na základě žádosti ředitele školy. 

5 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání , s. 33
6 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání , s. 33
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2.  Poruchy autistického spektra (PAS) 

Pro  lepší  porozumění  všem  specifikům,  která  by měla  splňovat  mateřská  škola

pro děti  s poruchami  autistického  spektra,  je nezbytné  v této  práci  uvést  alespoň

základní  teoretická  fakta  o této  poruše.  Není  tomu  tak proto,  abychom nálepkovali,

nebo kladli  přehnaný  důraz  na diagnózy.  Ale  bez  porozumění  tomu,  jaké  speciální

potřeby  pro dítě  a jeho  rodinu  s sebou  poruchy  autistického  spektra  přináší,  nelze

porozumět ani projektu mateřské školy pro tyto děti určené.   

2.1. Definice PAS a jeho historie 

PAS  je celoživotní  vývojové  duševní  postižení,  které  má  vliv  na sociální

a komunikační  schopnosti  dítěte,  ovlivňuje  jeho  chování  k okolí  i způsob  jeho

komunikace.  Důsledkem  poruchy  je odlišné  vyhodnocování  informací,  které  k dítěti

přichází  a z toho  plynoucí  anomálie  v oblasti  komunikace,  sociálního  chování

a představivosti. PAS patří mezi pervazivní vývojové poruchy a jde o vrozené postižení

mozkových  funkcí,  které  dítěti  znesnadňují  komunikaci,  sociální  interakci,  fantazii

a kreativitu. 

Moderní  vědecké  studie  směřují  k pojímání  autismu  jako  důsledku geneticky

podmíněných  změn  v mozkovém  vývoji (ACOSTA,  M.  T.,  PEARL,  P.  L.

The Neurobiology  od  Autism:  New  Pieces  of the Puzzle.  Current  Neurology

and Neuroscience  Reports 3,149-156,  2003.).  Poruchy  autistického  spektra  jsou

považovány  za vrozené.Teoreticky  jsou  nejvíce  zvažovány  dysfunkce  v oblasti

mozečku,  limbického  systému,  kůry  mozkové,  cingula,  hippokampu.  Z hlediska

neuropsychologického  problémy  dítěte  vyvěrají  z potíží  souvisejících  s příjmem

a zpracováním  informací.  Nejedná  se o  jedno  místo  v mozku  zodpovědné  za vznik

autismu,  ale spíše  o poruchu  komunikačních  a integračních  funkcí  v mozku.

Předpokládá se, že pokud existuje různorodost v projevech, bude existovat i variabilita

v příčinách.  Významnou  roli  na vzniku  autismu  hrají i  genetické  faktory,  na kterých

se s největší  pravděpodobností  v různé  míře  podílí  různý  počet  genů.  Riziko

je pro rodinu  s dítětem s autismem tedy  vyšší  než u  běžné  populace.  Určitý  význam

v etiologii  autismu  mohou  mít  také rizikové  faktory  v těhotenství (expozice

thalidomidu, rubeola a některé virové infekce) a pre- i perinatální komplikace. 
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První  zmínky  o dětském  autismu  jako  o samostatné  diagnostické  jednotce  byly

zaznamenány již ve 40. letech 20. století,  kdy americký psychiatr Leo Kanner vydal

článek o nepřiměřeném chování  u skupinky svých dětských pacientů. Nezávisle na něm

popsal vídeňský pediatr Hans Asperger (1944) kazuistiky čtyř chlapců se zvláštnostmi

v chování, pro které zavedl pojem autistická psychopatie, který kladl důraz především

na specifickou psychopatologii sociální interakce, řeči a myšlení.   (GILLBERG, CH.,

PEETERS,  T. Autismus-zdravotní  a výchovné  aspekty. Praha:  Portál,  2003./

HRDLIČKA, M., KOMÁREK,V. Dětský autismus. Praha: Portál,  2004./ THOROVÁ,

K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006) 

Další  významnou  postavou  je také  britská  lékařka  Lorna  Wingová,  která

se významně  zasloužila  o rozšíření  poznatků  z psychopatologie  poruch  autistického

spektra, zavedla pojem Aspergerův syndrom a popsala tzv. Triádu symptomů a je také

autorkou řady odborných publikací a příruček s touto tématikou pro rodiče postižených

dětí. (WING, L. Asperger’s syndrome: A clinical Account. Psychological Medicine 11,

115-129,  1981.  /  WING,  L. The  Autistic  Spectrum:  A  Guide  for Parents

and Professionals. London:  Constable,  1996.  /  WING,  L.,  GOULD,  J.  Severe

impairments  of social  interaction  and associated  abnormalities  in  children:

epidemiology  and classification.Journal  of Autism  and Developmental  Disorders 9:

11-29, 1979.) 

2.2. Hlavní diagnostické systémy 

Dříve  byly  poruchy  autistického  spektra  mylně  zařazovány  mezi  psychotické

poruchy, dnes jsou specifikovány jako pervazivní vývojové poruchy. K diagnostice PAS

jsou využívány všeobecně uznávané a rozšířené dva diagnostické systémy, diagnostická

kritéria vydaná Světovou zdravotnickou organizací MKN-10 (Mezinárodní klasifikace

nemocí,  10.  revize  z roku  1992,  v ČR  platnost  od  roku  1993)  a kritéria  vydaná

Americkou psychiatrickou asociací DSM-IV v roce 1994. 

Klasifikace  PAS  podle  desáté  revize  Mezinárodní  statistické  klasifikace  nemocí

(1993) mezi pervazivní vývojové poruchy (ozn. F84) patří: 

• Dětský  autismus (F84.0)  tvoří  jádro  PAS  a stupeň  závažnosti  poruchy  bývá

různý,  od  mírné  formy  až  po těžkou,  problémy  se musí  projevit  v každé  části

diagnostické  triády.  Kromě  poruch  v klíčových  oblastech  sociální  interakce,
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komunikace  a představivosti  mohou  děti  s autismem  trpět  mnoha  dalšími

dysfunkcemi,  které  se projevují  navenek  odlišným,  abnormním  až  bizarním

chováním. Typická je značná variabilita symptomů;

• Atypický  autismus (F84.1)  je velmi  heterogenní  diagnostická  jednotka,  která

tvoří součást autistického spektra. Dítě splňuje jen částečně diagnostická kritéria

daná pro dětský autismus. Nicméně u dítěte najdeme řadu specifických sociálních,

emocionálních  a behaviorálních  symptomů,  které  se s potížemi,  jenž  mají  lidé

s autismem,  shodují.  Diagnostický  systém  DSM-IV.  termín  atypický  autismus

jako samostatnou kategorii nezná a užívá následující termín;

• Pervazivní  vývojová porucha nespecifikovaná (F84.9),  a lze říci,  že atypický

autismus  je zastřešujícím  termínem  pro část  osob  charakterizovaných  vágním,

diagnostický výrokem autistické rysy či sklony;

• Aspergerův syndrom (F84.5) tzv. sociální dyslexie, u které se jedná se o velmi

různorodý  syndrom,  mající  svá  specifika  i problémy,  které  mohou  být  stejně

závažné,  i když  kvalitativně  odlišné  od  ostatních  PAS.  Intelekt  u lidí

s Aspergerovým syndromem je v pásmu normy,  má vliv  na úroveň dosaženého

vzdělání  a na  úroveň  sebe  obslužných  dovedností,  ale není  již  zaručeným

prediktorem plně samostatného života v dospělosti7;

• Jiná  dezintegrační  porucha (F84.3)  poprvé  popsaná  v roce  1908  speciálním

vídeňským pedagogem T.  Hellerem v případu šesti  dětí,  u kterých mezi  třetím

a čtvrtým rokem došlo k výraznému regresu a nástupu těžké mentální retardace,

ačkoliv předtím vývoj probíhal zcela uspokojivě (dementia infantilit, tzv. Hellerův

syndrom).  Po  období  normálního  vývoje,  který  trvá  u dezintegrační  poruchy

minimálně  dva  roky,  nastává  z neznámé  příčiny  regres  v doposud  nabytých

schopnostech;

• Jiné  pervazivní  vývojové  poruchy (F84.8),  termín  se v Evropě  neužívá  příliš

často  a diagnostická  kritéria  nejsou  přesně  definována.  Kvalita  komunikace,

sociální  interakce  i hry  je narušena,  nicméně  nikoli  do té  míry,  která

by odpovídala  diagnose  autismu  nebo atypickému  autismu,  u některých  dětí

se projevuje výrazným narušením oblastí představivosti;

7 THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006.
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• Rettův syndrom (F84.2) je geneticky podmíněný syndrom doprovázený těžkým

neurologickým postižením, které má pervazivní dopad na somatické, motorické

i psychické funkce, který poprvé popsal rakouský dětský neurolog Andreas Rett

(1966).  Stěžejním  symptomem  je ztráta  kognitivních  schopností,  porucha

koordinace  pohybů  (ataxie)  a ztráta  účelných  schopností  rukou.  Výskyt  pouze

u dívek (chlapci s touto mutací genu nepřežívají). 8

2.3. Triáda problémových oblastí společná pro PAS 

Specifika  v komunikačních  vzorcích  lidí  a děti  s poruchami  autistického  spektra

vyžadují také speciální uspořádání prostoru, v němž děti tráví svůj čas. Aby mateřská

škola byla podnětnou a co nejvíce rozvíjela potenciál dětí s PAS, musí respektovat jejich

potřeby a specifický způsob osvojování znalostí návyků a dovedností. Proto nyní uvedu

základní informace a komunikaci lidí a dětí s PAS. Stejně jako následnou terapii, díky

níž je možné pozitivně ovlivňovat potřebné návyky a narušovat zavedené neefektivní

vzorce. 

Jedná se o tyto oblasti 

2.3.1. Sociální interakce a sociální chování

Výrazně  narušená  schopnost  přiměřeně  užívat  neverbální  chování  v různých

sociálních situacích (týká se postoje těla, gest, mimiky, očního kontaktu). 

• Neschopnost vytvářet vztahy s vrstevníky s přihlédnutím na dosaženou vývojovou

úroveň;

• Malá  schopnost  spontánně  sdílet  s ostatními  radost  a zájmy,  mít  potěšení

ze společné činnosti (chybí sdílená pozornost);

• Nedostatečná  schopnost  sociální  a emocionální  empatie  (např.  nezúčastní

se jednoduchých sociálních hříček, preferuje činnosti o samotě, ostatní lidi může

využívat jako pomocníky nebo mechanické pomůcky).9

2.3.2. Komunikace

Opožděný vývoj řeči nebo se řeč nevyvine vůbec. Dítě se nesnaží tento nedostatek

kompenzovat jiným alternativním způsobem komunikace (např. mimikou, gesty). 

8 THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006.
9 VOCILKA, M. Autismus. Praha: Tech-Market, 1996.
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• U  dětí,  které  mají  vyvinutou  řeč,  je výrazně  postižená  schopnost  iniciovat

nebo udržet smysluplnou konverzaci s ostatními;

• Stereotypní a opakující se používání řeči nebo vlastní žargon;

• Chybí různorodá, spontánní, symbolická a sociálně napodobivá hra odpovídající

vývojové úrovni.10

2.3.3. 2.3.3. Představivost, zájmy, hra

Nápadně výrazné zaujetí pro jednu nebo více činností, které je abnormální buď svojí

intenzitou, nebo předmětem zájmu (např. astrologie, meteorologie, statistika, dopravní

prostředky). 

• Zjevné ulpívání na specifických, nefunkčních rituálech a rutinní činnosti,  odpor

ke změnám (mladší děti  mohou mít katastrofální reakce na drobné změny jako

je např. změna polohy nábytku, vyžadování stále stejné cesty apod.);

• Stereotypní  a opakující  se motorické  manýrování  (třepání  či kroutivé  pohyby

rukama a prsty nebo komplexní specifické pohyby celým tělem);

• Nepřiměřeně dlouho trvající zaujetí částmi předmětů nebo těla11;

 Nespecifické rysy vyskytují se často u dětí s PAS, ale nejsou součástí diagnostických

kritérií: 

• nerovnoměrný profil kognitivních schopností (např. Hyperlexie);

• problémy  s užíváním  jazyka  a jeho  gramatickou  strukturou,  užívání  3.  osoby

singuláru namísto 1. osoby;

• upřednostňování periferního zrakového vnímání před přímým pohledem;

• snížená  schopnost  imitace  pohybů,  nachýlená  chůze  či chůze  po špičkách,

tleskání, luskání prsty;

• fascinace pohybem (roztáčení hraček, otvírání a zavírání dveří, fén či jiné rotující

předměty)12;

• neobvyklé  reakce  na smyslové  podněty  (hypersenzitivita  na zvuky,  světla

nebo doteky, nepřiměřené reakce na vůně a pachy);

• nepřiměřené  emocionální  reakce  (bezdůvodný  pláč  nebo smích,  střídání  nálad,

afekty, úzkost, absence strachu v nebezpečných situacích);

10 VOCILKA, M. Autismus. Praha: Tech-Market, 1996.
11 THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006.
12 SCHOPLER, E.; MESITOV, E. Autistické chování. Praha: Portál, 1997.
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• problémy s chováním (dyskoncentrace, agresivita, sebezraňování, apod.);

• problémy se spánkem, s jídlem. 

2.4. Terapie PAS 

Poruchy  autistického  spektra  jsou  pojímány  jako  velmi  různorodý  syndrom

onemocnění  nervového  systému,  které  je vrozené  a nelze  ho  vyléčit.  Cílená  léčba

neexistuje,  možná  je pouze speciální  pedagogická  výchova.  Důležité  je onemocnění

odhalit včas a zahájit vhodnou výchovu a vzdělávání, důraz musí být kladen na práci

s rodinou  včetně  psychologického  vedení  jedince.  Za  efektivní  formu  pomoci  jsou

považovány  různé  speciální  pedagogické  programy  s podporou  behaviorálních

a interakčních  technik,  které  umožňují  dítěti  využít  schopnosti  a dovednosti

v maximální  možné  míře,  kterou  jim  jejich  handicap  dovoluje.  Součástí  účinné

intervence  jsou  nácviky  pracovních  a sociálních  dovedností  a rozvoj  funkční

komunikace. Existuje řada doplňujících terapeutických postupů, jejichž účinnost není

specifická  pro autismus,  avšak  některým  dětem  mohou  pomoci  k rozvoji  a duševní

pohodě stejně jako různé kroužky a terapie zdravým dětem. Reakce dětí s PAS na tyto

terapie  bývají  velmi  individuální,  ne  každá  terapie  se hodí  pro každé  dítě.  Léky

je možné ovlivnit pouze úzkost, agresivitu, depresivní nálady a poruchy spánku. Zatím

nelze  nijak  léčit  poruchy  v komunikaci  a sociální  interakci  a z dítěte  s PAS  vyroste

dospělý jedinec s toutéž chorobou.13 Projevy onemocnění je však důležité naučit zvládat

již  v dětství,  proto  je tak důležité  včasné  a správné  odhalení  syndromu,  spolupráce

rodičů,  speciální  pedagogická  péče  a podpora.  Komplikace  onemocnění  spočívají

zejména v problematice společenského uplatnění a sociálního života, nicméně základní

dovednosti  zvládání  normálního  života  je možno  naučit  speciální  pedagogickou

výchovou  postiženého  jedince  právě  během dětství.  Ostatní  problematika  jako  jsou

úzkosti,  deprese,  výbušnost,  agresivita  a problémy  se spánkem  je možné  léčit

farmakologicky.14

2.4.1. Druhy intervence 

Ihned po ukončení diagnostického procesu je možné zahájit přiměřenou intervenci.

U dětí s pervazivními vývojovými poruchami je možné práci opřít o techniky kognitivní

13 ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2006.
14 THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006.
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a behaviorální terapie. Intervence můžeme rozdělit do tří skupin, které se však navzájem

stále prolínají a ovlivňují. 

2.4.1.1. Adaptivní intervence 

Cílem  této  intervence  je zlepšení  adaptability  dítěte  vytvářením  žádoucích

dovedností,  které  zmenšují  riziko  vzniku  problémového  chování  nácvikem  vhodné

komunikace, sociální dovednosti,  volnočasové, percepční a pracovní dovednosti.  Tím

předcházíme vzniku problémů a prohlubování nerovnoměrností  ve vývoji  místo toho,

abychom je později  museli  řešit.  Je  nutné  podporovat  vývoj  těch  oblastí,  které  jsou

opožděné  a narušené  a zároveň posilovat  rozvoj  již  získaných dovedností  žádoucím,

funkčním a sociálně přiměřeným směrem.15

2.4.1.2. Preventivní intervence 

Cílem  preventivní  intervence  je navodit  u dítěte  pocit  bezpečí,  a proto

přizpůsobujeme  prostředí  dítěti  tak,  aby vyhovovalo  jeho  kognitivnímu  stylu,

percepčním obtížím a problémům s časovým odhadem. Postup je tedy opačný, namísto

toho, abychom se snažili postižené dítě přimět k adaptaci na běžné prostředí, specificky

jeho  okolí  a předkládané  úkoly  uzpůsobujeme  podle  osvědčených  postupů.  Dítě

je pak schopno lépe přijímat nové informace a je zde mnohem menší pravděpodobnost

rozvoje problematického chování.16

2.4.1.3. Následná intervence 

Následná  intervence  je intervencí  po výskytu  problémového  chování.  Používá

se vždy ve spojení s preventivní a adaptivní intervencí. Cílem je odstranění agresivity,

stereotypního chování a obsedantního dodržování rituálů,  senzorické hypersenzitivity,

extrémního  odmítání  sociálního  kontaktu  či afektivních  záchvatů.  Vlastní  způsoby

intervencí pak dělíme na intervence zaměřené na rozvoj dovedností jedince s autismem

a na intervence zaměřené na odstraňování problémového chování.17

15 VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004.
16 RICHMAN, S. Výchova dětí s autismem – aplikovaná behaviorální analýza. Praha: Portál, 2006.
17 VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004.
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3.  Výchova a vzdělávání dětí s PAS 

Výše jsme si předvedli teoretické modely mapující problematiku dětí s PAS a práce

s nimi. Nyní se pojďme blíže podívat na aplikaci těchto modelů v praxi. V této kapitole

nastíním možnosti a metody výchovy a vzdělávání dětí PAS. Zároveň se snaží částečně

zohlednit požadavky na uspořádání třídy, navrhnout možné pomůcky a vybavení. 

Při  výchovných a vzdělávacích postupech je důležité,  aby postižené autistické dítě

mělo stálý kontakt  s konkrétními pedagogy a nebylo stresováno neustálým střídáním

pedagogického personálu. Důležité pro dítě je mít vytyčený denní režim, určení sledu

činnosti,  aby po  nácviku  mohlo  pracovat  co  nejvíce  samostatně.  Začátek  speciální

výchovy  a specializované  prevence  problémů  chování  dětí  s poruchami  autistického

spektra  je založen na pochopení,  že  každý potřebuje  ve svém životě  předvídatelnost.

Jedincům  s poruchami  autistického  spektra  chybí  pravidelný  řád,  a tak

se předvídatelnost stává obecným cílem speciální výchovy dětí s poruchami autistického

spektra.  To  ve svém  důsledku  znamená,  že  dítě  bude  vědět,  kde  určitou  činnost

provádět,  kdy  ji  bude  vykonávat  a jak  dlouho  potrvá.  Tyto  požadavky  splňuje

strukturovaná  výuka  a děti  s PAS  musí  mít  ve svém  životě  určitou  míru

předvídatelnosti,  necítit  se jako  by jeho  život  určovala  náhoda.  Stejně  tak musí  mít

možnost vyjadřovat se a mít vytvořený speciální adaptovaný systém komunikace a být

schopen ve volném čase zabavit se a mít vytvořené dovednosti pro využití volného času.

Důležitou součástí je rozvinutá oblast sociálních dovedností a schopnost žít v kolektivu

a mít radost ze společnosti jiných jedinců.18

3.1. Možnosti výchovy a vzdělávání dětí s PAS 

Výchovný  a vzdělávací  proces  u autistického  dítěte  musí  být  plánován  tak,

aby podporoval základní životní dovednosti a umožňoval soběstačnost dítěte. Existuje

několik možností realizace výchovy a vzdělávání dětí s PAS 

• výuka v běžné třídě mateřské školy, která je vhodná pouze pro děti;

• s nejmenší mírou poškození;

• speciální třída pro děti s poruchami autistického spektra při běžné mateřské škole;

• speciální mateřská škola pro děti s autismem;

18 VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004.
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• vzdělávání ve školce alternativního typu jako např. Waldorfská školka apod., které

jsou vhodné rovněž pouze pro děti s lehkým typem postižení.19

Pro všechny tyto typy zařízení platí, že bez podpory a spolupráce rodiny by se dítě

s autismem nemohlo rozvíjet a vzdělávat podle svých maximálních možností.  Rodiče

se tedy musí stát  partnerem vzdělávání svých dětí,  což obyčejně nelze bez instrukcí

a průběžného  informování  speciálních  pedagogů.  Rodiče  musí  být  seznámeni

s individuálními  vzdělávacími  plány  svých  dětí,  musí  jim  rozumět,  souhlasit  s nimi

a pokud  možno  se na  nich  podílet.  Přiměřeným,  individuálním,  výchovným

a vzdělávacím procesem se celá řada autistických symptomů redukuje, zlepšuje kvalita

života autistického dítěte a zvyšuje se míra jeho soběstačnosti. Je-li vzdělávací proces

zanedbán  nebo přerušen,  dochází  často  u dětí  s PAS  k  regresi,  poruchám  chování,

agresivitě,  autoagresivitě,  sebepoškozování  a rychle  se ztrácí  i dříve  těžce  dosažené

dovednosti. 

3.2. Předškolní vzdělávání dětí s PAS 

,,Děti  s poruchou  autistického  spektra  mohou  být  zařazeny  různou  formou

do jednotlivých typů předškolních zařízení: 

1. mateřská  škola  samostatně  zřízená  pro děti  se zdravotním postižením (pro  děti

zrakově postižené, pro sluchově postižené, pro tělesně postižené, mateřská škola

logopedická, mateřská škola speciální), 

2. mateřská škola běžného typu.  

V rámci výše uvedených předškolních zařízení je možné děti s poruchou autistického

spektra vzdělávat různou formou dle Vyhlášky č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků

a studentů  se speciálními  vzdělávacími  potřebami  a dětí,  žáků a studentů  mimořádně

nadaných (§ 3). 

1. formou individuální integrace, 

2. formou skupinové integrace, 

3. v mateřských školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením,

kombinací výše uvedených forem.‘‘20

19 VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004.
20 Autistická škola, 2014. Dostupné na WWW: http://www.autistickaskola.cz/spc/moznosti-vzdelavani. 

Cit. 2014-05-27
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Úkolem mateřský škol v případě umístění dětí s PAS je především úzká spolupráce

těchto zařízení s rodinou, navazování na výchovu, zajištění dítěti prostředí, které bude

mít  dostatek  podpůrných opatření  k  rozvoji  aktivního  učení  a další.  Úkolem je také

rozvoj  osobnosti  dítěte,  podpora  jeho  tělesného  rozvoje,  jeho  osobní  spokojenosti,

pomáhat  mu  v chápání  okolního  světa  a také  ho  motivovat  k  dalšímu  poznávání.

Důležitým  úkolem  je také  utváření  předpokladů  pro další  možnosti  vzdělávání  dětí.

Do předškolního  zařazení  pro děti  s PAS  nastupují  děti,  které  již  prošly  včasnou

intervencí a dále pak děti, kterým byla stanovena diagnóza těsně před nástupem. 

3.2.1. Individuální a skupinová integrace do MŠ 

,,K individuální integraci po dohodě se zákonnými zástupci přistupujeme za těchto

okolností:  dítě  se stanovenou diagnózou PAS nemá výrazný mentální  handicap,  jeho

problémy v chování jsou při  dobré informovanosti  a zavádění preventivních opatření

zvladatelné běžnými postupy.  V dosahu bydliště  není zřízena speciální třída pro děti

s PAS.  Dítě  bylo již  dříve zařazeno do třídy pro děti  s PAS,  tento pobyt  ho připravil

na přechod  do běžného  kolektivu  vrstevníků  a dá  se předpokládat,  že  individuální

integrace bude profitovat a bude profitovat a bude připraveno nastoupit k úspěšnému

plnění školní docházky.‘‘21

V tomto  procesu  hrají  důležitou  roli  především  pedagogičtí  pracovníci,  kteří

se podílejí  na předškolním  vzdělávání  dítěte.  Dále  se jedná  o znalost  problematiky,

kreativitu,  empatii,  jelikož toto vše úspěšnost integrace dítěte.  Dalším faktorem jsou

poradenští  pracovníci,  kteří  úspěšnou integraci  podporují.  Tito  se podílejí  především

na metodické  podpoře  pedagogů,  dále  poskytují  různé  speciálně  pedagogické

a psychologické  služby.  V  neposlední  řadě  jsou  to zákonní  zástupci  dítěte,  kteří

spolupracují s výše uvedenými faktory. 

Dále je třeba říci, že pro každé integrované dítě je důležitá také úprava třídy. Je nutné

ve větší míře využívat vizuální prostředky, které doplní strukturu třídy a pomohou dítěti

v lepší orientaci. 

Skupinová integrace je vhodná především tehdy,  pokud žák navštěvuje mateřskou

školu, v níž jsou zřízeny speciální třídy, a současně školu navštěvuje více dětí s PAS.

Jedná se zejména o poruchy řeči. 

21 Autistická škola, 2014. Dostupné na WWW: http://www.autistickaskola.cz/spc/moznosti-vzdelavani. 
Cit. 2014-05-27

27



Co  se týká  samostatně  zřízených  tříd,  tak zde  jsou  pak zařazovány  děti  s různou

diagnostikou poruch autistického spektra. 

Lze říci, že děti, které jsou do takové třídy zařazené, si poměrně rychle utváří návyky

pracovního chování a jsou schopny přijímat autoritu učitele. Dítě se také učí zařazovat

se mezi  vrstevníky  a chovat  se k  nim.  Pro  správné  fungování  dítěte  je tedy  velmi

důležité správně nastavit motivační systém a dále jej rozvíjet. 

Třída  pro děti  s poruchami  autistického  spektra  musí  také  splňovat  podmínky

pro specifické metody práce,  o kterých bude dále  pojednáváno v této práci.  Důležité

je především  prostorové  uspořádání,  např.  již  v šatně,  v místech  pro stravování,

v místech určených pro individuální práci, v učebnách, atd. 

3.3. Vytváření autistických tříd 

Třída dětí postižených PAS by neměla přesahovat počet čtyř až šesti jedinců, protože

jejich výchova a vzdělávání vyžadují intenzivní péči a počet dětí ve třídě by neměl být

neúměrně  zvyšován.  Začít  se vzděláváním  postižených  dětí  již  v předškolním  věku

je ideálním řešením i proto,  že dnes jsou děti  s poruchami autistického spektra  dříve

diagnostikovány,  a tak  vznikají  specializovaná  předškolní  zařízení.  Děti  s poruchami

autistického spektra mají  vždy potíže rozlišit  rozdílné události  a rozpoznat vzájemné

vztahy mezi různými aktivitami. Dobře uspořádaná třída podpoří specifické činnosti,

např.  při  vizuálně přehledném uspořádání  třídy má být  vždy určité místo vyhrazeno

pro individuální  práci  tak,  aby děti  věděly,  co se od nich očekává a lépe porozuměly

vztahu  mezi  prací  a hrou.  Vnější  uspořádání  třídy  pomůže  dětem  s poruchami

autistického spektra zaměřit pozornost na nejzávažnější aspekty svých úkolů. Zrakové

a sluchové  vjemy  často  odvádějí  pozornost  autistických  dětí  a znesnadňují  jim

identifikovat  a reagovat  na důležité  podněty.  Rozdělení  místností  pomocí  různých

doplňků  omezí  na minimum  zrakové  a sluchové  podněty  odvádějící  pozornost

a pomohou  dětem soustředit  se na  důležité  činnosti.  Důležitý  je vždy  správný výběr

příslušných  pracovních  míst  ve třídě  a jejich  přirozené  uspořádání.  Pracovní  místo

by nemělo být  v blízkosti  oken či zrcadel,  která  mohou rozptylovat  pozornost  dítěte.

Police  a skříně  s příslušnými  pomůckami  by měly  být  v blízkosti  pracovního  místa,

aby bylo snadno dostupné vše potřebné k práci. V žádné třídě také nesmí chybět místo

klidu a odpočinku s kobercem, lehátky, pohovkou apod.22

22 RICHMAN, S. Výchova dětí s autismem – aplikovaná behaviorální analýza. Praha: Portál, 2006.
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Režim třídy musí střídat  různé aktivity,  jež jsou během dne vykonávány. Pracuje

se zde  individuálně,  v malých  skupinách  či kolektivně.  Důležité  je vždy  dbát

na důslednost a individualizaci. 

Pro  zřízení  a činnosti  speciální  třídy  pro děti  s PAS  je důležitá  také  vizualizace.

Tu lze  rozdělit  na vizualizaci  prostoru,  kde  jsou  využívány  např.  obrázkové  karty

či zcela konkrétní předměty. Na rozdíl od prostorové struktury třídy není pevně daná

a je možné ji upravovat vždy individuálně pro konkrétní dítě. 

Vizuální  prostředky  výrazným způsobem přispívají  k  samostatnosti  a nezávislosti

dítěte. Je dokázáno, že čím lépe se bude určité dítě v prostředí orientovat, tím více začne

rozumět zadaným verbálním pokynům pedagoga. 

Časová  vizualizace pak představuje  vizualizovaný  sled  činností,  jež  dítě  čeká.

Základem časové vizualizace je denní režim, který dítěti ujasňuje jednotlivé činnosti,

jež  ho  během  dne  čekají.  Pomáhá  mu  porozumět  zadaným  verbálním  pokynům

pedagoga,  jelikož  s těmito  pokyny  mají  obvykle  děti  s PAS  potíže.  Pro  každé  dítě

je třeba volit individuálně formu denního režimu, a to od nejnižší formy "předmětové

denní  režimy",  kdy  jsou  jednotlivé  činnosti  znázorněni  zástupnými  předměty  až

po obrázkové denní režimy, jež znázorňují fotografie nebo piktogramy. 

Vizualizace  doby  trvání  je totiž  velmi  důležité  pro představu  trvání  jednotlivých

činností. Dobu trvání lze znázornit počtem jednotlivých úkolů a v nich daným počtem

prvků, kdy může dítě jasně vidět, jak mu jednotlivé úkoly ubývají. 

Během dne se, ale naskytuje řada činností, u kterých nelze změřit dobu trvání přes

počet úloh. K tomuto účelu slouží např. kuchyňská minutka, kdy dítě činnost ukončí

po zvukovém signále, popř. přesýpací hodiny, kde je daný čas zobrazen vizuálně. 

3.4.  Metody výuky 

Metody výuky je nutné volit s ohledem na individualitu každého dítěte a na základě

zjištění aplikovat takové metody výuky a způsoby pomoci, které budou pro konkrétní

dítě ty nejlepší. Dále musíme dát autistickému dítěti jasně najevo, co od něj očekáváme

a jakým postupem může nezávisle plnit svůj úkol. Důležitá je motivace dítěte a úroveň

jeho  schopností.  Jedno  dítě  může  mít  jen  nepatrné  problémy,  pracuje-li  nezávisle

na úkolu, kterému rozumí, ale má velké problémy, dostane-li nové pomůcky. Druhému

dítěti  naopak  např.  nevadí  nové  úkoly,  ale není  schopno  pracovat  samostatně  bez
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neustálého  dozoru  a povzbuzování  ani u  známého  úkolu.  Cílem  každé  výuky

autistického  dítěte  je ovšem  právě  to,  aby dítě  získalo  takové  dovednosti,  které

samostatně využije. Proto musíme vyzkoušet různé metody, jak tohoto cíle dosáhnout.

V  literatuře  jsou  uváděny,  tyto  metody  výuky:  manipulace,  přímá  asistence,

demonstrace,  pravidelně  se opakující  postup,  návody,  klíče,  povzbuzení,  pantomima

a slovní pokyny.23

3.4.1. Manipulace 

Manipulací se rozumí fyzická dopomoc, což znamená, že s dítětem jsou prováděny

všechny  pohyby  nutné  pro dokončení  úkolu.  Někdy  stačí  manipulaci  použít  pouze

na začátku úkolu. Tato technika nevyžaduje od dítěte velkou snahu, proto ji použijeme

především  na začátku  nového  úkolu,  aby se dítě  vyhnulo  chybám.  K  manipulaci

se rovněž uchylujeme, jestliže dítě najednou neví jak dál, a používáme ji také především

u dětí s těžším stupněm přidružené mentální retardace. 

3.4.2. Přímá asistence 

Při  přímé asistenci  pedagog nebo rodič podává dítěti  pomůcky nebo sám dokončí

poslední část úkolu. 

3.4.3. Demonstrace 

Účelem demonstrace je předvedení úkolu učitelem resp. rodičem pozorujícímu dítěti.

Potom pedagog požádá dítě, aby úkol provedlo samo. Jde-li o obtížný úkol, můžeme

se demonstrace opakovat několikrát a postupně dítě zapojovat do činnosti. 

3.4.4. Pravidelně se opakující postup 

Zde jde o to, přimět dítě nějakou činnost provádět opakovaně, až se stane naprosto

běžnou  a dítě  ji  bude  schopno  provádět  naprosto  samostatně.  Je  to postup  vhodný

pro děti, které mají rády opakující se činnosti. Při provádění úkolu musí učitel zpočátku

dítě sledovat a průběžně ho, je-li to nutné, opravovat a odměňovat. Do známého postupu

můžeme časem zavádět nové prvky, až když vlastní postup úkolu si již dítě osvojilo.24

23 RICHMAN, S. Výchova dětí s autismem – aplikovaná behaviorální analýza. Praha: Portál, 2006.
24 BARTOŇOVÁ, M.; BAZALOVÁ, B.; PIPEKOVÁ, J. Psychopedie – texty k distančnímu vzdělávání.

Brno: Paido, 2007.
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3.4.5. Návody, klíče, povzbuzení 

Potřebuje-li  dítě  s autismem při  úkolu  povzbuzení,  použijeme  různé  napovídající

návody,  klíče,  povzbuzující  signály.  Může  jít  o kývnutí  hlavou,  ukázání  určitého

předmětu,  dotknutí  se těla  dítěte,  povzbuzující  tón  hlasu,  nápověda  první  hlásky

či slabiky,  očekáváme-li  slovní  odpověď.  Tyto  signály  mohou  být  jen  velice  mírné

nebo naopak značně silné.  Signály musíme používat  jen v případě,  že jsou nezbytně

nutné a vynechat je v okamžiku, kdy nutné nejsou a dítě reaguje správně i bez nich.25

3.4.6. Pantomima 

Při  pantomimě  je předváděn  nějaký  pohyb  nutný  ke splnění  úkolu  bez  použití

pomůcek. Může být jen prvotním náznakem, nenaznačujeme vždy celý úkol. 

3.4.7. Slovní pokyny 

Slovní pokyny se nemusí vždy týkat pouze mluveného slova, mohou být nahrazeny

kupříkladu znakovou řečí. Pokud současně používáme mluvené slovo a gesta, musíme

rozeznat,  nakolik dítě  reaguje na řeč a nakolik se spoléhá na gesta.  Pro dlouhodobou

perspektivu  je vhodnější  naučit  dítě  reagovat  jen  na pokyny  řečí.  Čím  více  je dítě

postižené, tím kratší věty je nutné používat, vybírat jednodušší slova a mluvit pomaleji,

než je obvyklé.26

3.4.8. Pomůcky 

Pro  výchovu  a vzdělávání  každého  dítěte  je potřeba  velkého  množství  pomůcek,

abychom  mohli  uplatňovat  princip  názornosti.  Totéž  platí  i pro  děti  s poruchami

autistického  spektra.  Před  každým výběrem pomůcek  pro konkrétní  dítě  s autismem

musíme velmi pečlivě všímat, jakým barvám, tvarům, povrchům a předmětům dává dítě

přednost. Velice brzy lze zjistit silné preference k určitému typu předmětů a také naopak

nesnášenlivost  jiných.  Určité  materiály  nebo věci  mohou  dítě  rozrušovat  natolik,  že

s nimi během výuky vůbec nemůže pracovat. Bývají to předměty, které autistické děti

používají k autostimulaci, např. věci, které se točí, kutálejí, cinkají, třpytí apod. Takové

pomůcky  se musí  nahradit  jinými,  které  jsou  pro dítě  příjemné  a které  ho  ovšem

nebudou rozptylovat.  Pomocí pomůcek by si  děti  měly rozšiřovat  slovní zásobu tak,

25 VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004.
26 RICHMAN, S. Výchova dětí s autismem – aplikovaná behaviorální analýza. Praha: Portál, 2006.
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aby mohly nová slova používat v každodenním životě, aby dokázaly popsat a požádat

o to,  co  chtějí.27 Všechny  pomůcky  by měly  být  bezpečné  a jednoduché,  které  mají

jednoduchý  tvar  a běžné  barvy.  Vyhýbáme  se složitým  tvarům,  třpytivým  a vlnitým

povrchům, neboť takové pomůcky dítě matou a rozptylují,  dítě pak věnuje nežádoucí

pozornost  malým detailům. Používané pomůcky by měly být  běžné doma i ve škole

a autistické  dítě  by mělo  jejich  názvy  slyšet  co  nejčastěji  v každodenní  konverzaci.

Všechny  pomůcky  by měly  být  co  nejvíce  realistické,  děti  s autismem  totiž  myslí

konkrétně  a předstíranými  nebo imaginárními  nápady mohou být  zmateny.  Pomůcky

by také měly být příjemné na dotek a snadno manipulovatelné. Mnohé děti s pervazivní

vývojovou  vadou  mají  postiženou  i jemnou  motoriku  a úkoly,  které  vyžadují  sílu

a manuální  zručnost,  je frustrují,  což  u nich  vyvolává  nepříjemné  pocity.  Důležitým

kritériem  je i  vhodnost,  musí  být  používány  pomůcky  odpovídající  věku  dítěte,

modifikované tak,  aby vyhovovaly jeho zájmům a aby respektovaly  jeho preference.

Pro  úspěch  výuky  je velmi  důležité  uspořádání  pomůcek  během vyučování  a jejich

používání  v logickém sledu.  Aby se pomůcky pro určitý úkol stále někde nekutálely,

nepadaly  a neklouzaly,  je vhodné  je dát  do předem  nachystaných  nízkých  krabic

o potřebném počtu dílů. Tak se úkol stane přehledným a jasným. V zorném poli dítěte

by měly být jen ty materiály, které jsou k dané činnosti nezbytné. Pomůcky musí být

řazeny tak, aby vizuálně přispěly k osvětlení zadaného úkolu. Dítě by mělo jasně vědět,

kterou  pomůcku  použije  jako  první,  kam  ji  má  dát  při  práci  a kam  ji  má  odložit

po splnění  úkolu.  Jestliže  dítě  vidí,  co  má  udělat,  aby úkol  splnilo,  a kolik  práce

to představuje, bude mnohem ochotnější dokončit úkol.28

3.4.9. Strukturované učení 

V praxi  je známá celá  řada  programů a metod,  které  se zaměřují  na práci  s dětmi

s poruchami autistického spektra. Jedním z ověřených programů je efektivní modelový

program používaný v USA: Treatment  and Education of Autistic  and Communication

handicapped  Children  označovaný  zkratkou  TEACCH,  který  vznikl  jako  reakce

na tvrzení,  že  děti  s autismem jsou  nevzdělavatelné.  V České  republice  je metodika

TEACCH programu také úspěšně užívána již  několik  let  a označována jako metoda

strukturovaného učení,  která  vychází  z Lovaasovy intervenční  terapie  a vzdělávacích

27 PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006.
28 RICHMAN, S. Výchova dětí s autismem – aplikovaná behaviorální analýza. Praha: Portál, 2006.
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programů, které jsou propagovány právě v rámci TEACCH programu. Toto učení klade

důraz  na využití  individuálních  schopností,  nácvik  samostatnosti  a využívá  metod

alternativní komunikace vyzdvihující nutnost spolupráce s rodinou. Mezi další priority

patří  nácvik  sociálních  dovedností  a pracovního  chování.  Metodika  je maximálně

přizpůsobena  specifikům  poruchy,  využívá  silných  schopností,  kterými  tyto  děti

obvykle disponují.  Patří  sem vizuální  vnímání,  mechanická  paměť i speciální  zájmy

a proces  učení  se opírá  o principy  kognitivně-behaviorální  terapie.  Základem

strukturovaného učení je individuální přístup k dětem, aktivní generalizace dovedností

a úzká spolupráce s rodinou. Dalším aspektem je integrace postižených do společnosti,

pozitivní  přístup  k  dětem  s problémy  v chování  i optimistický  pohled  na efektivitu

a možnosti  vzdělávání  těchto  dětí.  Mezi  nároky,  které  strukturované  učení  klade

na pedagogy,  patří  zejména  profesionalita,  teoretické  porozumění  autismu

a přidružených  poruch,  schopnost  vycházet  z aktuálních  výsledků  ohodnocení

a schopnost flexibilně přizpůsobit program a prostředí dítěti s přihlédnutím na specifika

dané poruchy. Důležitá je i schopnost reálného odhadu možností dítěte a využití jeho

silných stránek při odborném nácviku komunikace a sociálního chování. Strukturované

učení  má řadu výhod,  kdy tato  metodika  akceptuje  zvláštnosti  dítěte  a přizpůsobuje

se jeho  specifikám  a snižuje  jeho  stresovou  zátěž.  Rovněž  dítě  je díky  metodice

strukturovaného  učení  schopno  vstřebávat  informace,  stává  se sebevědomější

a samostatnější.  Pedagogům tato  metodika  umožňuje  redukovat  problémy  v chování

a postupně  také  snižovat  až  eliminovat  kognitivní  deprivace.  Rozvojem  schopností

a dovedností  dítěte,  motivací k získávání dalších informací je autistické dítě klidnější

a ochotnější ke spolupráci, dochází k odbourávání nevhodného chování a tím může dojít

k postupnému vysazování farmakologických přípravků. 

3.4.9.1. Individualizace 

Všechny  děti  s PAS se od  sebe  nějakým způsobem liší.  Rozdíly  jsou  v mentální

úrovni,  v různé  míře  a četnosti  výskytu  autistických  symptomů,  v rozdílných

percepčních schopnostech, v úrovni a způsobu komunikace, v temperamentu, v odlišné

schopnosti  koncentrace  apod.  Z  hlediska  individuálního  přístupu  je zapotřebí  zjistit

úroveň  v jednotlivých  vývojových  oblastech  dítěte  na základě  psychologického

vyšetření  či speciálně  pedagogického  ohodnocení.  Tomu  musí  odpovídat  i volba

vhodného  typu  systému  komunikace  podle  stupně  schopnosti  abstraktního  myšlení
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postiženého dítěte. Proto pro autistické dítě musí být vždy vytvořeno vhodné pracovní

místo  a strukturované  prostředí.  Individuální  výchovně  vzdělávací  plán  by měl  být

sestaven  ve spolupráci  pedagogů,  kteří  budou  s dítětem  pracovat  s rodiči  a dalšími

vychovateli.29

Velice  důležité  je vedení  dokumentace  a zaznamenávání  údajů  o každém  dítěti

individuálně.  Důraz  musí  být  kladen  na pečlivé  a podrobné  zaznamenávání  všech

informací důležitých pro práci s dítětem. V této souvislosti  mohou být využity různé

speciální  záznamové  prostředky,  kde  je vyznačena  četnost  spontánní  komunikace,

splnění či nesplnění úkolu, výskyt problémového chování apod. Tyto údaje mohou být

velmi  důležité  pro následnou  komunikaci  mezi  pedagogem  a rodiči,  k  dalšímu

plánování terapeutických postupů a k řádné analýze chování postiženého dítěte.30

3.4.9.2. Vizualizace 

Vizualizace značí důraz na předávání informací ve vizuální podobě, nikoliv verbální.

V každodenní  praxi  je běžně  používán  diář,  kalendář  a hodinky  jako  prostředky

zviditelnění  abstraktního  pojmu  času.  Stejně  tak se  jedinci  s autismem  potřebují

orientovat v čase a potřebují čas vidět. Pokud jim tuto vizualizaci času neposkytneme

z venku,  pomohou si  sami.  Musí  si  vytvořit  svoji  vlastní  předvídatelnost,  což dělají

skrze nefunkční rituály a stereotypy. Jestliže se pak sled činností  některý den změní,

nastávají  obvykle  problémy  s chováním.  Existuje  velká  pravděpodobnost,  že  pokud

bude tato změna zaznamenána ve vizualizovaném denním programu, na který bude dítě

připraveno, k žádným problémům nemusí dojít. 

Vizualizovaný denní program resp. denní režim pomáhá v časové orientaci, pomáhá

odlišovat jednotlivé aktivity od sebe a vede k větší samostatnosti. K vytvoření denního

režimu musí být nejprve zjištěna úroveň schopnosti abstraktního myšlení u dítěte s PAS

a na základě tohoto zjištění stanovit vhodný typ vizuální podpory. 

Typy vizuální podpory můžeme rozdělit do skupin od nejjednodušší po nejsložitější: 

• konkrétní předmět;

• fotografie s nápisem;

• barevný obrázek s nápisem;

• lineární obrázek s nápisem;

29 RICHMAN, S. Výchova dětí s autismem – aplikovaná behaviorální analýza. Praha: Portál, 2006.
30 PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006.
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• piktogram s nápisem;

• nápis;

• psaný rozvrh;

• diář.31

Vizuální  podpora zmírňuje handicap v paměťových,  komunikačních a abstraktních

schopnostech a vede ke zvýšení samostatnosti a pocitu jistoty. Vizualizace dítěti vlastně

určitým  způsobem  zajišťuje  předvídatelnost  a to  nejen  pomocí  denních  režimů,

ale i různých  pracovních  režimů  a schémat  pro dané  činnosti,  podle  kterých  dítě

postupuje při vykonávání zadaného úkolu či rutinní činnosti. To umožňuje autistickému

dítěti být stále samostatnější, usnadňuje to nácvik komunikace, snižuje úzkost a zlepšuje

celkovou adaptabilitu. 

3.4.9.3. Strukturalizace 

Strukturalizace  značí  danou  organizaci,  strukturu  prostředí  nebo strukturu  času.

Struktura prostředí, ve které se člověk s autismem pohybuje, mu pomáhá v prostorové

orientaci.  Musí  jít  o velmi  názornou  organizaci  prostoru,  kde  nábytek  a pracovní

pomůcky  jsou  uspořádány  tak,  aby napomáhaly  výuce  a snadné  orientaci  dítěte.

Struktura tak nabízí jistotu tím, že vytváří předvídatelná spojení mezi místy, činnostmi

a chováním.  Struktura  času  je vytvoření  vizualizovaného  denního  programu,  který

umožňuje  jedinci  s autismem  předvídat  události.  Většina  lidí  s autismem  potřebuje

alespoň  základní  schéma  k  provádění  složitějších  úkolů.  Pokud  člověk  s poruchou

autistického  spektra  nemá  schéma  činnosti  k  dispozici,  chová  se jako  člověk,  který

ztratil  paměť. Strukturované prostředí je vhodné vytvořit  nejen ve školce,  ale i doma.

K tomu  potřebuje  rodina  pomoc  a podporu,  aby strukturu  vytvořila  správně.

Strukturovat prostředí znamená vytyčit si místa pro jednotlivé důležité činnosti během

dne.  Vyčleněná  místa  pro konkrétní  činnosti  pokud  možno  nepřemísťujeme

a neprovádíme  jinou  činnost  na místě,  které  pro ni  není  vyčleněno.32 Dále  je velice

důležité  pokusit  se jasně  vymezit  hranice  mezi  jednotlivými  místy.  Nápadně a jasně

vymezené hranice pomáhají dětem s autismem rozpoznat, kde místo určené k jednomu

konkrétnímu  úkolu  začíná  a kde  končí.  Dobře  uspořádaná  třída  podpoří  specifické

činnosti a posílí důležité koncepce. Dítě také lépe porozumí vztahu mezi prací a hrou,

31 PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006.
32 RICHMAN, S. Výchova dětí s autismem – aplikovaná behaviorální analýza. Praha: Portál, 2006.
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jestliže po úspěšném splnění pracovních úkolů se pak vždy může věnovat hře na jiném,

k tomu určeném místě. V rodinách je nejčastějším problémem nedostatek místa, proto

lze doporučit alespoň tu nejzákladnější strukturu. 

Každé konkrétní pracovní místo musí být rovněž strukturované a má ležet v prostoru

bez rozptylujícího hluku a pohybu. K samostatné práci postačí jednoduchý pracovní stůl

se spíše  delší  pracovní  deskou,  nejlépe  rozdělený barevnou páskou na tři  části.  Dítě

pracuje  systémem  zleva  doprava,  na levé  straně  stolu  v první  oddělené  části  jsou

za sebou krabice s úkoly, které mají být vykonány. Dítě si jeden úkol přisune do střední

označené  části  stolu,  splní  jej  a hotový  odsune  do poslední  označené  části  na stole,

na pravou  stranu.  Tak  postupuje,  dokud  nesplní  všechny  nachystané  úkoly.  Jsou-li

všechny  krabice  vpravo,  dítě  ví,  že  má  splněno,  dostává  odměnu  a přechází  jinam.

Konečná  forma  strukturalizace,  která  je pro  postižené  autismem  nesmírně  důležitá,

je pravidelnost.  Pravidelnost  je systematický,  konzistentní  způsob,  jak provádět

specifické  úkoly.  Protože  pro osoby s autismem je velmi  obtížné  porozumět  různým

situacím  a organizovat  účinně  svou  činnost,  přináší  jim  systematická  pravidelnost

velkou  úlevu.  Je  nesmírně  důležité,  aby tato  pravidelnost  byla  dostatečně  pevná,

aby mohla  kompenzovat  nedostatečné  schopnosti  autistů  při  řešení  běžných  situací,

ale současně  dostatečně  pružná,  aby byla  použitelná  v různých  situacích.  Prvním

rutinním pravidlem, kterému se musí  děti  s PAS je naučit  se respektovat  řád,  nejdřív

práce,  potom  zábava.  Dalším  pravidlem  je zleva  doprava  a shora  dolů.  Jedinci

s autismem totiž  velmi  často  nejsou  schopni  pracovat  při  předložení  nového  úkolu.

Naučíme-li  je však automaticky konat  činnosti  zleva doprava,  jako čtení  nebo psaní,

a shora dolů, plní úkoly samostatněji. Tato pravidla lze potom aplikovat na celou řadu

dalších  činností.  Připravované  denní  režimy  či schémata  činností  musí  být

strukturovány podle těchto pravidel a děti s PAS se podle nich jednoznačně a bezchybně

dokážou orientovat a řídit své konání.33

Jak již bylo řečeno, tato kapitola si kladla za cíl nastínit možnosti a metody výchovy

a vzdělávání  dětí  PAS.  Zároveň  částečně  zohlednit  požadavky  na uspořádání  třídy,

navrhnout  možné  pomůcky  a vybavení.  Nicméně  jde  pouze  o výčet  možností,  které

ovšem  musí  být  v praxi  aplikovány  a rozšířeny  na základě  konkrétních  potřeb

jednotlivých dětí. 

33 RICHMAN, S. Výchova dětí s autismem – aplikovaná behaviorální analýza. Praha: Portál, 2006.
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4. Komunikace dětí s PAS 

Součástí  jakéhokoliv předškolního vzdělávání je rozvoj komunikačních dovedností

dětí.  Děti  s PAS ovšem tvoří  specifickou skupinu a proto si  myslím,  že je třeba zde

uvést  možnosti  komunikace  a její  specifika  a stejně  tak odlišnosti  v jejich  vývoji

a podpoře. 

Jedinci  s autismem  nejsou  schopni  využívat  komunikaci  na takové  úrovni  jako

jedinci bez tohoto postižení, musí se zprvu naučit chápat účel a význam komunikace

jako  přijatelné  formy možného  ovlivňování  svého okolí.  Z tohoto  důvodu  musí  být

forma komunikace individualizovaná, přizpůsobená úrovni abstraktního myšlení jedince

s PAS a kromě verbální formy může být použita forma motorická, předmětová, gestem,

prostřednictvím  znaků,  obrázková,  psaná  apod.  Výběr  správné  formy  komunikace

se musí přizpůsobit dětem s PAS, protože jejich velká část nemluví nebo používá slova,

ale nezná jejich plný význam. Osoby pracující s dětmi s PAS by měli používat takové

formy  komunikace,  které  využívají  silných  vizuálně  prostorových  dovedností

autistických dětí. Je to především výuka komunikace pomocí trojrozměrných předmětů,

dvojrozměrných ilustrací zohledňující kontext, kde, s kým a za jakých podmínek dítě

s autismem komunikuje. Vzhledem k tomu, že Děti s PAS mají problémy se spontánní

generalizací,  je pro  ně  složité  naučit  se používat  komunikaci  v různých  situacích

s různými  lidmi.  Děti  s PAS  komunikují  nejlépe  v takovém  prostředí,  které  chápou

a rozumí  jejich  potřebám,  kde  se cítí  bezpečně  a spokojeně.  To  vyžaduje  spolupráci

všech, kteří jsou zainteresováni na výchově a vzdělání těchto jedinců.34

4.1. Jazykový vývoj dětí s PAS 

U dětí s poruchami autistického spektra většina problémů v řeči zahrnuje vývojová

opoždění, zvláštní vyjadřování nebo jejich kombinaci. Nejextrémnější forma opoždění

se projevuje u dětí, které jako batolata nezačaly mluvit vůbec a jejichž zvuky se zdají

být náhodné bez jasného komunikačního záměru. Některé děti  však naslouchají  řeči

a něčemu  i rozumí,  jsou  schopny  sdělit  svá  přání  několika  slovy,  avšak  zřídkakdy

používají řeč podobnou té, kterou používají stejně staré zdravé děti. Projevem narušení

sociálních vztahů u jedinců s PAS je především malý zájem o komunikaci s ostatními

a tento nedostatek zájmu či iniciativy je odlišuje od ostatních dětí s opožděním řečového

34 JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: Masarykova univerzita, 2003.

37



vývoje.  Další  problematickou částí  komunikace dětí  s PAS je nedostatečně rozvinutý

systém  gest,  pomáhající  kompenzovat  řečové  nedostatky  stejně  jako  často  prázdný

výraz obličeje, související s tvorbou mimiky. 

Na  druhé  straně  některé  autistické  děti  často  mívají  velmi  dobrou  sluchovou

krátkodobou  paměť  a dokážou  si  zopakovat  i dlouhé  věty  aniž  by rozuměly  jejich

obsahu.  Protože  i vizuální  paměť  může  být  také  někdy  velmi  dobrá,  jsou  některé

autistické  děti  schopny  číst  a hláskovat  i slova,  kterým  v mluvené  řeči  nerozumí.

Zvuková stránka hlasu může být monotónní, zpěvná nebo napodobující dospělé z okolí.

Artikulace  autistických  dětí  bývá  často  přesnější  než artikulace  intaktních  dětí

nacházejících se v podobném stadiu vývoje řeči. 

4.1.1. Problémy v oblasti komunikace 

Problémy  v oblasti  komunikace  u dětí  s PAS  jsou  kvalitativně  odlišné  od

komunikačních problémů dětí s jiným postižením, protože nemají vrozenou schopnost

pochopit  význam vzájemné komunikace  a nechápou,  že  pomocí  komunikace  mohou

ovlivnit své prostředí. Chápání významu komunikace není u nich dostatečně rozvinuto,

proto  výukou  komunikace  je nutné  rozvíjet  i chápání  proč  komunikovat  a najít  také

vhodnou formu komunikace Nejčastější problémy v komunikaci podle Jelínkové (1999)

jsou následující: 

4.1.2. Problém s mentální flexibilitou 

Jedním z možných udávaných důvodů problémů v komunikaci u jedinců s autismem

je nesouhra obou mozkových hemisfér či jejich zpomalená spolupráce. 

U zdravých dětí se do procesu vnímání a zpracování vnímaných informací zapojují

obě  hemisféry.  Zdravé  děti  tedy  každou  zkušenost  nebo informaci  tvořivě  zpracují

a využijí ke svému prospěchu, oproti tomu dítě s autismem zkušenost pouze opakuje.

Intaktní  jedinci  jsou  schopni  využívat  stále  nové  kombinace  slov,  které  tvoří  podle

okolností a konverzačního partnera. Autistickým dětem tato flexibilita chybí a přetrvává

u nich původní výuková situace.35

35 JELÍNKOVÁ, M. Autismus I.: Problémy komunikace děti s autismem. Praha: Institut pedagogicko – 
psychologického poradenství v ČR, 1999.
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4.1.3. Problém s přiřazováním významu a s abstrakcí 

Intaktní  děti,  děti  s jinými  typy  poruch,  nebo se smyslovými  vadami,  se narodí

s biologickou schopností přiřazovat význam k vnímaným podnětům. Z tohoto důvodu

dávají intuitivně přednost lidské řeči před jinými zvuky, učí se lidskou řeč analyzovat,

rozumět  jí  a brzy  se samy snaží  komunikovat.  Oproti  tomu autistické děti  mají  tuto

schopnost  oslabenu  nebo jim úplně  chybí,  vnímají  jen  to,  co  vidí  a nejsou  schopny

pochopit abstraktní pojmy. 

4.1.4. Problémy s chápáním symbolů 

Jedinci  s PAS  mají  velké  problémy  s chápáním  jakýchkoliv  symbolů.  Lidské

společenství je však na symbolech postavené, kdy nejvyšším symbolem je slovo, které

zastupuje věci, činnosti, myšlenky a emoce. Děti s PAS mají proto problémy s chápáním

emocí, nerozumí výrazům obličeje, zabarvení hlasu ani gestům.36

4.1.5. Problémy s chápáním souvislostí 

Protože jsou děti s PAS úzce vázány na realitu, nejsou schopny dávat věci do širších

souvislostí a nechápou příčinnou souvislost s emocemi. 

4.1.6. Problémy s generalizací 

Děti  s PAS  si  neumí  představit  zobecňující  pojem  určitého  slova,  což  ve svém

důsledku  znamená,  že  slovo,  kterému  dítě  rozumí  v určité  situaci,  je pro  něj  v jiné

situaci nesrozumitelné. Autistické dítě má jen omezenou schopnost vytvořit si v mysli

obraz  něčeho  co  nevidí,  proto  je také  pro něj  velice  obtížné  přenášet  informace

z jednoho prostředí do druhého. 

4.1.7. Problémy s pamětí 

Děti  s autismem mají  obvykle  dobrou  krátkodobou  paměť,  avšak  mají  problémy

s vybavováním  vhodných  slov  a vět  v kontextu  se vzniklou  situací.  Předejít  těmto

problémům s pamětí umožňuje použití předmětů, fotografií, obrázků apod., a tak najít

takový způsob, kterým se určitá informace stane trvalou.37

36 JELÍNKOVÁ, M. Autismus III. Problémy s představivostí u dětí s autismem. Praha: Institut 
pedagogicko – psychologického poradenství v ČR, 2000.

37 JELÍNKOVÁ, M. Autismus I.: Problémy komunikace děti s autismem. Praha: Institut pedagogicko – 
psychologického poradenství v ČR, 1999.
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4.1.8. Problémy se sociální komunikací 

Děti  s PAS  nemají  vrozenou  schopnost  navazovat  kontakty  s lidmi  a obyčejně

neznají radost ze vzájemné komunikace. V případě, že se u nich řeč rozvine, používají ji

pouze k uspokojování svých potřeb.  Neumějí  naslouchat komunikačnímu partnerovi,

nejsou schopni přenechat slovo druhému a drží se stereotypně svého oblíbeného tématu.

Z těchto faktů vyplývá, že pro jedince s autismem je třeba hledat alternativní podpůrný

způsob komunikace.38

4.2. Formy komunikace 

Nejlepší  forma  komunikace  jedinců  s PAS  je taková,  která  umožňuje  co  jejich

největší nezávislost. Podle dosavadních zkušeností jsou nejlepší výsledky dosahovány

aplikací  komunikace  s vizuální  podporou,  která  vede  k  výraznému  zvýšení

samostatnosti postiženého a tedy zvýšení šance na školní i sociální integraci. 

4.2.1. Komunikace s vizuální podporou 

Komunikace  s vizuální  podporou  zahrnuje  používání  skutečných  předmětů,

fotografií,  obrázků,  piktogramů,  nápisů  apod.,  je tedy  oproti  ostatním  formám

komunikace velmi konkrétní.  Výhodou této formy komunikace je to,  že komunikace

s vizuální  podporou  je nepomíjivá,  ke sdělení  je možno  se kdykoliv  vracet  a sdělení

vytvářená touto formou jsou trvalá a není třeba je neustále vytvářet.  Vizuální sdělení

jsou  jednoznačná  a také  tato  forma  klade  menší  kognitivní  nároky  na postiženého

jedince. Na vývojové úrovni dítěte pak závisí volba vizuálních pomůcek, které musí být

jednoduché  a jednoznačné  bez  zbytečných  detailů.  Komunikace  s vizuální  podporou

je základem nápravy a pomůže dětem s PAS od jejich nejvážnějších problémů, chápání

abstraktních pojmů i chápání časových sousledností. Komunikací s vizuální podporou

má také pozitivní vliv na rozvoj mluvené řeči.39

4.2.2. Gesta 

Většina gest je stejně symbolická jako slova a spojení mezi gestem a jeho významem

je omezené. Významově jasná gesta nemusí dělat jedincům s PAS velké potíže, avšak

38 JELÍNKOVÁ, M. Autismus II. Problémy v sociálních vztazích dětí s autismem. Praha: Institut 
pedagogicko – psychologického poradenství v ČR, 2000.

39 JELÍNKOVÁ, M. Autismus III. Problémy s představivostí u dětí s autismem. Praha: Institut 
pedagogicko – psychologického poradenství v ČR, 2000.
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problémy  obyčejně  nastávají  se symbolickými  gesty  vyjadřujícími  emoce,  city

a abstraktní pojmy, u kterých si jejich význam musíme domýšlet. 

4.2.3. Verbální forma komunikace 

Řeč je nejvyšší formou komunikace a její vrcholnou formou je pak používání slov.

Statistiky, uvádějí, že až 50% jedinců s poruchami autistického spektra je mluvících což

ale neznamená,  že  jejich  řeč  nabývá  skutečně  funkčních  hodnot,  je smysluplná

a srozumitelná a že dokážou využívat bohaté slovní zásoby. Řeč dětí s autismem nikdy

nedosáhne takové úrovně, jako u intaktních jedinců, protože jejich chápání spojení mezi

zvukem slova a jeho významem je pro ně velmi obtížné.40

4.3. Komunikační dovednosti 

Nejdůležitějšími funkcemi komunikace u jedinců s PAS jsou sdělení,  která  by jim

měla usnadnit život. Proto je nutné výuku koncipovat od základních, nejjednodušších

komunikačních  dovedností  od  těch  až  po složitější,  které  je autistické  dítě  schopno

zvládnout.  K jakým komunikačním dovednostem je dítě schopné dojít  závisí na typu

pervazivní  poruchy  a intelektu  dítěte.  Uvádí  se devět  komunikačních  dovedností

seřazených  od  nejjednodušších  ke složitějším,  mezi  které  patří  schopnost  o něco

požádat,  upozornit  na sebe a odmítnutí.  Další  funkce komunikace jako komentování,

poskytování informací o minulosti či budoucnosti a jejich požadování obyčejně dělají

postiženým dětem značné potíže. 

4.3.1.  Žádosti 

Něco si přát, požádat o cokoli je většinou pro autistické dítě nemožná věc, a proto

je to  jedna  z prvních  komunikačních  dovedností,  kterou  se dítě  učí.  Tuto  funkci  lze

vyjádřit verbálně nebo neverbálně. 

4.3.2. Upozornění na sebe 

Další důležitou komunikační dovedností, kterou je dítě s autismem schopno se brzy

naučit  je přilákání  pozornosti  vhodným  způsobem.  Jako  vhodné  upozorněním  lze

považovat oslovení, poklepání na rameno, uchopení za ruku či zazvonění na zvonek. 

40 JELÍNKOVÁ, M. Autismus I.: Problémy komunikace děti s autismem. Praha: Institut pedagogicko – 
psychologického poradenství v ČR, 1999.
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4.3.3. Odmítnutí 

Tato funkce je u dětí s autismem velmi málo rozvinuta a působí jim značné potíže.

Vhodným způsobem odmítnutí je například zavrtění hlavou. 

4.3.4. Komentování 

Pro autistické  dítě  je velice  náročný úkon,  který  mnohé z nich  nikdy nezvládnou

okomentovat své okolí nebo nějakou činnost, činit poznámky nebo říkat jiným poznatky

o různých věcech.  Pokud jde  o viditelné  záležitosti,  je to  pro postiženého pervazivní

vývojovou poruchou mnohem snazší, než pokud jde o komentování stavu mysli. 

4.3.5. Poskytování informací o minulosti či budoucnosti 

Čas  je velice  abstraktní  pojem a s ním spojené  poskytování  informací  o minulosti

i budoucnosti  činí  jedincům s autismem značné problémy.  Vzhledem k tomu,  že jde

o děje,  které  nejsou  viditelné  a postižení  autismem  nemají  intuitivní  chápání  času,

je tato funkce pro děti s autismem velmi obtížná. 

4.3.6. Komunikace pomocí emocí 

Vyjadřovat své pocity dokáže dítě s poruchou autistického spektra především křikem

a někdy i sebe zraňováním. Je proto důležité, abychom pro dítě vytvořili názvy emocí

nebo komunikační vizuální prostředky tak, aby dítě mohlo vyjádřit svou náladu. 

4.3.7. Základní sociální reakce 

Základy konvence slušnosti, jakým je zdravení, prosba, děkování apod. dělají dětem

s autismem také značné potíže, proto se jim rovněž musí cíleně učit z důvodu sociální

integrace do společnosti. 

4.4. Výuka komunikace u dětí s autismem 

U dětí s poruchami autistického spektra se porucha komunikace projevuje na úrovni

receptivní i na úrovni expresivní formou aktivního vyjadřování. Proto účinná intervence

spočívá ve stanovení  diagnózy celkové úroveň jazykového porozumění i vyjadřování

a jasné  definice  komunikačních  problémů.  To  ve svém  důsledku  znamená  zjistit

schopnost  dítěte  vyjádřit  své  základní  tužby  a přání,  souhlas  či nesouhlas,  prostou

42



žádost o předmět svého zájmu, žádost o pomoc při činnosti nebo o přerušení činnosti.

Při nácviku komunikace u autistických dětí je nutné dodržovat postup podle vývojového

stupně od nejnižší a nejjednodušší úrovně jazyka k nejsložitějším jazykovým funkcím.

To znamená, že je nejdříve nutné evokovat imitaci verbálních projevů, dále se snažit

vytvořit  základní  jazyk  a následně  přikročit  k  osvojování  abstraktních  pojmů  jako

je chápání času, velikostí, barev apod. Důležitý je i rozvoj konverzace formou otázek

a odpovědí, která podporuje schopnost ptát se za účelem získání informací. Teprve až

po zvládnutí  těchto  oblastí  je možné  zaměřit  pozornost  na gramatické  dovednosti

a popis  události,  stejně  jako  dělit  se s  ostatními  o zážitky.  Vrcholem  nácviku

komunikačních  schopností  u dětí  s poruchou  autistického  spektra  je nakonec

automatická spontánnost projevu dítěte. 

Forma a systém nácviku musí  být  vždy přizpůsobeny individuálním schopnostem

každého  dítěte,  což  znamená,  že  například  afatické  děti  učíme  spíše  neverbální

komunikaci jako je oční kontakt a sdílená pozornost. Cílem každé výuky komunikace

je vždy vytvořit smysluplný jazyk důležitý pro dítě v určité sociální situaci. Čím více

se rozvíjí  komunikace,  tím  více  se také  rozvíjí  schopnost  poznávat  okolí,  zlepšuje

se předvídání událostí a tím se zároveň snižuje strach a nejistota dítěte a vzrůstá jeho

sebevědomí.  Výběr  cílů  komunikace  musí  být  založen  na individuálním  hodnocení

nejen  receptivní  složky  jazyka,  ale i na řeči  expresivní.  Z  toho  vyplývá,  že  dítě

se nejdřív naučí rozumět a pak teprve smysluplně komunikovat. 

4.4.1. Rozvoj receptivní složky jazyka 

Při nácviku receptivní složky komunikace dítě musí nejprve dosáhnout uvědomění,

že slovo má okamžité následky. Když dítě správně reaguje na slovní pokyn, mělo by být

ihned  odměněno.  Potom,  co  se dítě  naučí  reagovat  na jednoslovné  pokyny,  měla

by se výuka  zaměřit  na věty  dvouslovné  a postupně  i delší.  Pro  děti  s autismem,

vzhledem ke kvalitativnímu postižení, musí být v oblasti komunikace zvolen specifický

způsob  zadávání  a objasňování  úkolů.  To  znamená  využití  strukturované  výuky

s vizualizovanou  podporou  v každém  prostředí,  kde  je to  možné  a to  pokud  možno

zábavnou formou s odměnou na konec.41

41 JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: Masarykova univerzita, 2003
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4.4.2.  Rozvoj expresivní složky jazyka 

V rozvoji expresivní řeči se vždy navazujeme na vývojové stadium, ve kterém se dítě

právě  nachází.  To  platí  jak pro  děti  zdravé,  tak pro  děti  postižené  včetně  poruch

autistického spektra. Výuka komunikačních schopností autistického dítěte, které vůbec

nekomunikuje,  musí  být  zaměřena  nejdříve  na rozvoj  preverbálních  dovednosti.

Preverbální  komunikace  se u  zdravého  dítěte  projeví  jako  spontánní  schopnost  bez

jakéhokoli učení. Na věci, které jsou pro něj zajímavé, ukáže a naváže zrakový kontakt,

aby se ujistilo,  že  se díváme.  Proto  ukazování  nelze  oddělit  od  zrakového  kontaktu.

Základ  k  rozvoji  řeči  tvoří  zrakový  kontakt  a ukazování  ve správném  sociálním

načasování.  Naučit  se ho  znamená  první  krok  při  výuce  komunikace  u dítěte

s autismem. K nácviku dalších preverbálních dovedností vždy vybíráme takové signály,

náznaky a gesta, které se vztahují k oblíbeným předmětům nebo činnostem autistických

dětí.  Po  zvládnutí  preverbálních  dovedností  dále  rozvíjíme  expresivní  řeč

napodobováním různých zvuků. Při výběru zvuků či slov záleží na úrovni vokalizace

dítěte a na tom, zda si je dítě vědomo toho, že zvuky vydává. Pro výuku jsou vhodné

takové zvuky a slova, které vychází z aktivní oblíbené činnosti autistického dítěte.42

Komunikaci  rozvíjíme  u dětí  s poruchami  autistického  spektra  vždy  s ohledem

na okamžitou  potřebu,  v přirozeném prostředí  a při  aktivní  činnosti.  Pouhé  rozvíjení

slovní  zásoby  nestačí,  při  takovém způsobu  výuky  se postižené  dítě  naučí  velkému

množství  slov,  ale vzhledem  k  vrozenému  deficitu  analyzovat  a kreativně  využít

zkušenosti,  je schopno slova či věty pouze mechanicky opakovat.  Proto se musí  dítě

nejen  naučit  určité  slovo,  ale také  ho  musí  umět  používat  v nejrůznějších  situacích.

Rovněž  je potřebné  postižené  dítě  motivovat  k  aktivnímu  používání  nového  slova.

Jistotu,  že dítě  slovo ovládá,  můžeme mít  až tehdy, když ho použije pro uspokojení

vlastní potřeby. Dítě s autismem se tak učí síle komunikace, což znamená, že pomocí

komunikování s druhými lépe dosáhne splnění svých potřeb a přání. Důležitým prvkem

výuky komunikace u jedinců s poruchou autistického spektra je simultánní presentace

spojující  slovo nebo symbol s doprovodným gestem a vizuální podporou. To pomůže

dítěti pochopit a zapamatovat si význam slova a vytvořit si vztah mezi slovem a tím, co

slovo  zastupuje.  U nemluvících  autistických  dětí  nebo dětí  s autismem,  které  nejsou

schopny užívat funkční řeč a užívají jen echolálii bez pochopení významu a nepomáhá

42 BONDY, A.; FROST, L. Vizuální komunikační strategie v autismu. Praha: Grada, 2007.
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ani simultánní  presentace  je možné  aplikovat  alternativní  komunikaci.  Při  rozvoji

verbálních  schopností  má  být  slovní  zásoba  vybrána  tak,  aby byla  pro dítě  s PAS

smysluplná, užitečná a odpovídala vývojové úrovni dítěte. 
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5. LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY PRO ZALOŽENÍ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Pokud  máme  v úmyslu  založit  mateřskou  školu,  je třeba  mít  alespoň  základní

přehled, o legislativě, která s předškolním vzděláváním souvisí. 

• Zákon č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících;

• Zákon  č.  49/  2009  Sb.,  kterým  se mění  zákon  561/2004  Sb.,  o předškolním,

základním,  středním,  vyšším  odborném  a jiném  vzdělávání  (školský  zákon),

ve znění pozdějších předpisů;

• Zákon č.  306/1999 Sb.,  o poskytování  dotací  soukromým školám, předškolním

a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů;

• Zákon  č.258/2000  Sb.,  o ochraně  veřejného  zdraví  a o  změně  některých

souvisejících zákonů;

• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

• Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;

• Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní

inspekce a výkonu inspekční činnosti;

• Vyhláška  č.  410/2005  Sb.,  o hygienických  požadavcích  na prostory  a provoz

zařízení  a provozoven  pro výchovu  a vzdělávání  dětí  a mladistvých,  ve znění

pozdějších předpisů;

• Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o

zá-sadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,

ve znění pozdějších předpisů;

• Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování;

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
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Jestliže chceme zakládat mateřskou školu, máme na výběr ze dvou variant. V prvním

případě může být zřizovatelem obec či kraj, v případě druhém je zřizovatelem právnická

osoba a právní formou je pak ve většině případů společnost s ručením omezeným. Já

bych se v této kapitole ráda zaměřila právě na druhou možnost, a to zřízení soukromé

mateřské školy. 

5.1. Administrativa založení mateřské školy 

Základem založení mateřské školy je žádost o zapsání  mateřské školy do rejstříku

škol  na základě  § 146  odst. 1  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o předškolním,  základním,

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

předpisů43,  který  vede  Ministerstvo  školství  mládeže  a tělovýchovy.  Tato  žádost

se podává u krajského úřadu, odboru školství, který je příslušný sídlu právnické osoby,

která mateřskou školu zakládá. 

Ve chvíli nabytí účinnosti, tedy ve chvíli, kdy je mateřská škola zapsána do rejstříku

škol  a školských zařízení  MŠMT,  získává  právnická  osoba,  jenž  tuto  žádost  podala,

právo poskytovat vzdělání. 

Mateřská  škola  je zapisována  do rejstříku  škol  a školských  zařízení  na dobu

neurčitou.  Škola  nebo školské  zařízení  není  do rejstříku  škol  a školských  zařízení

zapisována na dobu určitou. Důvody pro vymazání z rejstříku škol a školských zařízení

uvádí § 150 školského zákona 44

Žádost o zápis do rejstříku škol by měla dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)45 obsahovat

tyto náležitosti: 

• o jaký druh školy jde, 

• název školy, její sídlo a právní formu právnické osoby, 

• u osob které budou statutárním orgánem právnické osoby je třeba uvést jméno

a příjmení,  státní  příslušnost,  místo  trvalého  pobytu  a datum  narození,  pokud

je ovšem zřizovatelem kraj či obec není třeba toto uvádět, 

43 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů. Dostupný na : http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf 

44 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů. Dostupný na : http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf 

45 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů. Dostupný na : http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf 
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• součástí žádosti je i rámcový popis majetkového apersonálního zajištění, možnosti

financování školy a stanovení rámcového vzdělávacího programu, 

• dále  se dokládá  doklad  k  objektu  a prostorám,  kde  bude  činnost  školy

vykonávána.  To  zahrnuje  i stanovisko  stavebního  a hygienického  úřadu

o vhodnosti užívaní takového objektu či prostor, 

• v  žádosti  je uvedeno  vedení  školy,  konkrétně  ředitel,  jeho  celé  jméno,  datum

narození,  doklad  o jeho  jmenování  do funkce  a doklady  osvědčující  splnění

předpokladů  pro výkon  funkce  ředitele  školy  nebo školského  zařízení  podle

zvláštního právního předpisu,46

• návrh na nejvyšší počet dětí ve škole, formách vzdělávání, lůžek, stravovaných,

tříd, skupin nebo jiných podobných jednotek 

• čestné  prohlášení  zřizovatele  školy,  že  na jeho  majetek  nebyl  vypsán  konkurs

nebo nebylo  proti  němu  zahájeno  konkursní  ani vyrovnací  řízení,  že  není

v likvidaci,  nemá žádné daňové nedoplatky,  není dlužen na veřejném zdravotní

pojištění  nebo na sociálním  zabezpečení,  a že  během  posledních  tří  let  nebyl

vymazán ze školského rejstříku z důvodů uvedených v § 150 školského zákona

v odstavci 1, písmeno c) až f)47,

• v žádosti je uvedeno i plánované datum zahájení činnosti školy. 

5.2. Projekt mateřská škola 

Jako  cíl  své  práce  jsem si  zvolila  souhrn  základních  legislativních  a provozních

požadavků k založení mateřské školy, kde se předpokládá s existencí dvou tříd, přičemž

jedna  je běžnou  třídou  mateřské  školy,  s možností  integrace  dětí  se specifickými

vzdělávacími  potřebami  a druhá  je třídou  speciální  pro děti  s poruchami  autistického

spektra. 

Vzhledem  k  existenci  třídy  pro děti  se specifickými  vývojovými  poruchami,

konkrétně  poruchami  autistického  spektra  je třeba  pamatovat  i na mezinárodní

dokumenty.  V  září  roku  2009  přijala  Česká  republika  Úmluvu  o právech  osob

se zdravotním  postižením48,  která  byla  v prosinci  2006  schválena  Valným

46 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Dostupný na :  
http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari

47 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů. Dostupný na : http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf 

48 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Dostupné z: 
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shromážděním  OSN.  Úmluva  o právech  osob  se zdravotním  postižením  považuje

za významné zajištění přístupu osob se zdravotním postižením ke vzdělání, sociálnímu,

kulturnímu,  fyzickému a ekonomickému prostředí,  k  rehabilitaci,  k  informacím a ke

komunikaci. Cílem Úmluvy je zajistit princip rovnosti, přístup k právům a svobodám

pro lidi se zdravotním postižením. 

Mateřská škola samozřejmě plně respektuje i Chartu práv osob s autismem49. Ta byla

ratifikována  v roce  1992  na 4.  kongresu  Austism-Eurpe  v Haagu.  Tento  dokument

zajišťuje  osobám  s poruchami  autistického  spektra  stejné  výsady  a práva,   jakých

se dostává  ostatním občanům v Evropě.  Úkolem každého státu je tato práva chránit

a prosazovat ve své legislativě. 

V  České  republice  je vzdělávání  dětí  a žáků  s poruchami  autistického  spektra

legislativně upraveno  školským zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním,

středním,  vyšším  odborném  a jiném  vzdělávání,   §16  školského  zákona,  který

upřesňuje, že dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími:  „(1) Dítětem,

žákem  a studentem  se speciálními  vzdělávacími  potřebami  je osoba  se zdravotním

postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. (2) Zdravotním

postižením  je pro  účely  tohoto  zákona  mentální,  tělesné,  zrakové  nebo sluchové

postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení

nebo chování.“50

České  republice  je kladen  důraz  na to,  aby děti,  žáci  a studenti  se speciálními

vzdělávacími  potřebami,  byli  vzděláváni  v hlavním  vzdělávacím  proudu.  Zákon  č.

49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 uvádí v §16 odstavci 8: „Vyžaduje-li

to povaha  zdravotního  postižení,  zřizují  se pro  děti,  žáky  a studenty  se zdravotním

postižením  školy,  popřípadě  v rámci  školy  jednotlivé  třídy,  oddělení  nebo studijní

skupiny  s upravenými  vzdělávacími  programy.  Žáci  se středně  těžkým  a těžkým

mentálním postižením, žáci se souběžným postižením více vadami a žáci s autismem

mají právo se vzdělávat v základní škole speciální, nejsou-li vzděláváni jinak. Příprava

na vzdělávání dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf 
49 Viz.příloha číslo 1
50 § 16 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dostupný na : http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-
04.pdf 
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postižením  více  vadami  nebo s autismem  se může  poskytovat  v přípravném  stupni

základní školy speciální“.51

Poradenské  služby  žákům  s poruchami  autistického  spektra,  jejich  zákonným

zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky zajišťují  speciálně

pedagogická centra. Jejich činnost vymezuje vyhláška č.116/2011 Sb. (dříve vyhláška č.

72/2005 Sb.) o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských

zařízeních.52

V předchozích kapitolách jsem se pokusila o nástin diagnostiky poruch autistického

spektra,  metod  výuky  a specifik  v komunikaci  s dětmi  s PAS.  Proto  na základě

teoretické částí navrhuji takové řešení, které je popsáno níže. 

5.2.1. Organizační struktura 

Organizační strukturu mateřské školy tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky a vedoucí

speciální pedagog v jedné osobě, dále pak vedoucí pedagog a hospodářka školy. 

Speciální třída by měla vedoucího speciálního pedagoga a dva další, jemu podřízené

speciální  pedagogy,  a tři  asistenty  pedagoga,  přičemž  jeden  by pracoval  především

v běžné třídě a napomáhal tak integraci dítěte nebo dětí  se specifickými vzdělávacími

potřebami, konkrétně s poruchami autistického spektra. 

V běžné třídě by byli dva pedagogičtí pracovníci. Má mateřská škola by byla ochotna

zajišťovat  dlouhodobé  stáže  studentům  pedagogických  škol  a to  především  v běžné

třídě. 

Požadavky a předpoklady na výkon činnosti  pedagogických pracovníků je upraven

dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.53 Tento zákon také upravuje

funkci asistenta pedagoga.

5.2.2. Financování 

Financování projektu mateřské školy by se skládalo ze základního kapitálu. Je ovšem

možné zažádat o dotace . 

51 Zákon č. 49/ 2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb. Dostupný na : 
http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-c-49-2009-sb-kterym-se-meni-zakon-c-561-2004-sb 

52 Vyhláška č.116/2011 Sb. (dříve vyhláška č. 72/2005 Sb.) o poskytování poradenských služeb 
ve školách a školských poradenských zařízeních. Dostupná na: 
http://www.msmt.cz/dokumenty/vvyhlaska-c-116-2011-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-72-2005-sb 

53 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Dostupný na: 
http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari
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5.2.2.1. Dotace 

Dle zákona 306/1999 Sb.54, o poskytování dotací soukromým školám, předškolním

a školským zařízením a na základě zápisu mateřské školy do rejstříku škol a školských

zařízení, lze zažádat o dotace. Dotace se poskytuje k financování neinvestičních výdajů.

Pokud  mateřská  škola  vznikla  na základě  živnostenského  oprávnění,  tedy  jako

soukromé zařízení,  a nepodléhá  tak síti  MŠMT ČR, nevzniká nárok na žádné dotace

ani příspěvky od tohoto ministerstva. Je ovšem teoreticky získat též dotace například

z rozpočtu obce či kraje. 

Po zřízení mateřské školy se též pokusím o dotace z fondů Evropské unie. 

5.2.3. Školné 

V případě, že projekt Má mateřská škola nezíská žádné dotace, musíme uvažovat

o výši školného, než jaké je stanoveno ve veřejných mateřských školách. V tom případě

se školné liší dle četnosti docházky, některé děti nedocházejí do mateřské školy všechny

dny v týdnu, jiné zase školku navštěvují například jen 4 hodiny denně, atd.  Měsíční

poplatek  za jedno  dítě  s docházkou  pět  dnů  v týdnu  v běžné  i speciální  třídě

by se pohyboval od 5 do 8 tisíc korun. Ve vyhlášce 14/2005 se říká: „(3) Úplata se pro

příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy

ve stejné měsíční výši.55

5.2.4. Stravování 

Stravování  v mateřských  školách  se řídí  vyhláškou  č.  107/2005  Sb.,  o školním

stravování.56 V této vyhlášce je rozlišeno mezi školní jídelnou, která jídla nejen vydává,

ale i sama připravuje a výdejnou, kde jsou vydávána jídla, které připravuje provozovatel

stravovacích služeb. Mateřská škola tedy nemusí mít k dispozici svou vlastní kuchyni.

Mateřská  škola  zajistí  výdejnu  jídel,  kdy  hlavní  výhodu  spatřuji  ve snížení  prvotní

a provozních nákladů na chod mateřské školy a větší rozmanitosti ve výběru jídel, např.

vegetariánská  kuchyně,  nutnost  dodržování  různých  dietních  režimů,  například

54 Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
ve znění pozdějších předpisů. Dostupný na : http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-c-306-1999-sb-o-
poskytovani-dotaci-soukromym-skolam-predskolnim-a-skolskym-zarizenim-ve-zneni-zakona-c-562-
2004-sb-1

55 Vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Dostupné na: 
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-14-2005-sb-o-predskolnim-vzdelavani-1

56 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Dostupné na : 
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-107-2005-sb-1
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bezlepkové  diety  v případě  celiakie.  Po  dohodě  s rodiči  je mateřská  škola  schopna

zajistit, aby si dítě se speciální dietou, nosilo stravu připravenou z domova .

5.2.5. Hygienické normy

Hygienické normy jsou velmi přísné.  Řeší především celkové uspořádání stavby,

sanitární vybavení, tak aby odpovídalo počtu dětí,  zásobování pitnou vodou, regulaci

světla,  úklid,  vybavení  odpovídajícím  nábytkem  a jiné.  Toto  vše  a mnoho  dalšího

upravuje  vyhláška  410/2005  Sb.  o hygienických  požadavcích  na prostory  a provoz

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.57

5.2.6. Provozní a školní řád 

Provozní řád58 má povinnost vypracovat každé zařízení. Provozní řád mateřské školy

pak musí obsahovat režim dne v mateřské škole, který bere v potaz věk, zdravotní stav,

dále  režim  pitný  a stravovací  režim,  pohybovou  výchovu  a její  zajištění.  Návrh

provozního řádu a jeho případné úpravy schvaluje a posuzuje Orgán ochrany veřejného

zdraví, tj. krajská hygienická stanice.  Provozní řád se řídí dle zákona č. 258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů59

Školní řád uvádí provozovatele, popisuje proces schválení nástupu dítěte, odvolání

proti  nepřijetí  dítěte  do mateřské  školy,  vymezuje  práva  a povinnosti  rodičů,  způsob

placení  školného,  etický  kodex  zaměstnanců,  který  zohledňuje  výkon  povolání

pedagoga, vztah pedagoga a dítěte, vztah pedagoga a rodičů a vzájemné vztahy mezi

pedagogy. 

57 Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Dostupné na: 
http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/hygiena-deti-a-mladistvych_3546_1789_11.html

58 Viz.příloha číslo 2
59 Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů . 

Dostupný na: http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/zakon-c223/2013-sb-kterym-se-meni-zakon-
c258/2000-sb-o-ochrane-verejneho_8214_2439_11.html
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5.2.7. Vzdělávací program 

Soukromé mateřské školy nemají povinně stanoveno dodržování vzdělávacího rámce

MŠMT  Výhodou  soukromých  mateřských  školek  je,  že  nemusí  dodržovat  přesně

vzdělávací  rámce.  Pokud  ovšem  chceme  poskytovat,  co  nejkvalitnější  služby

předškolního  vzdělávání,  budeme  čerpat  z Rámcového  vzdělávacího  programu

a případně jej přizpůsobit tomu, jak chceme svou mateřskou školu vést.

V  předchozích  kapitolách  jsem  se podrobněji  věnovala  poruchám  autistického

spektra  a možnostmi  vzdělávání  dětí  s poruchami  autistického  spektra.  Předškolní

vzdělávání  a péče  o děti  s poruchami  autistického  spektra  úzce  navazuje  na ranou

intervenci,  dále  s ní  pracuje,  rozšiřuji  ji  a rozvíjí.  Hlavním  úkolem  předškolního

vzdělávání je vytvářet, optimální  podmínky pro další vzdělávání tím, že bude v největší

možné  míře  podporovat   individuální  schopnosti  dětí:  „děti  s autismem  se mohou

vzdělávat, jestliže vyhovíme jejich speciálním vzdělávacím potřebám v oblasti sociální

dovednosti,  komunikace  a behaviorálního  managementu  pomocí  strukturované

výuky“60. 

Odborná  literatura  (Čadilová,  Žampachová  2008)61 uvádí,  že  díky  každodenního

a dlouhodobému styku s dítětem a jeho rodiči může předškolní vzdělávání plnit i úkol

diagnostický,a  to zejména ve vztahu k dětem se speciálními  vzdělávacími potřebami.

Proto jsem v mateřské škole připravena poskytnout dětem čas, aby si na nové prostředí

zvykly a to tak, že před nástupem do mateřské školy mohou s rodiči chodit na krátké

návštěvy. Postupně se četnost i délka návštěv zvyšuje až do chvíle, kdy je dítě schopné

a ochotné zůstat v mateřské škole bez rodičovského doprovodu. Vhodné je v takovém

případě zajistit,  aby se kolem dítěte pohyboval určitý počet stejných osob a postupně

se jejich počet zvyšoval a přibývali noví lidé, důležité je správné i  načasování. 

5.2.7.1. Program Začít spolu 

Pro projekt mateřská škola vidím jako ideální alternativní vzdělávací program Začít

spolu,  v originále  Step  by Step,  je akreditován  MŠMT ČR.  V  České  republice  byl

poprvé realizován v roce 1994.62 

60 SCHOPLER, E.; MESITOV, E. Autistické chování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-133-9 str. 75
61 ČADILOVÁ, V.; ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení:Vzdělávání dětí s autismem a jiými 

vývojovými poruchami. 1. vyd. Praha: Portál, 2008, 408. s. ISBN 978-7367-475-5
62 Program začít spolu. Dostupné na: http://sbscr.cz/?t=1&c=23

53



Tento program je orientován na dítě. Velkou výhodu spatřuji v možnosti uzpůsobit si

jeho konkrétní podobu, tak aby vyhovovala potřebám dětí. V tomto případě tedy třídě

běžné  i speciální  program  podle  „Vzdělávací  program  Začít  spolu  klade  důraz

na individuální  přístup  k dítěti,  partnerství  rodiny,  školy  a širší  společnosti  v oblasti

výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami (dětí

nadprůměrně  nadaných,  dětí  s vývojovými  poruchami,  dětí  s postižením,  velmi

se osvědčuje u dětí z různých etnických menšin).“63 

5.2.8. Vybavení 

Požadavky na vybavení upravuje Zákon č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích

na prostory  a provoz  zařízení  a provozoven  pro výchovu  a vzdělávání  dětí

a mladistvých.64

Mateřská škola by tedy měla být vybavena tak, jak je uvedeno níže.  Zohledňovat

potřeby všech dětí a především dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Běžná třída má je třídou a hernou, tělocvičnou i lehárnou. Třída a herna je od sebe

oddělena  opticky  posuvnou  stěnou,  a tak  může  být  prostor,  dle  potřeby  oddělen.

Součástí je i oddělený „koutek“ pro potřeby integrovaného žáka. 

Speciální  třída  pracuje  ve stejně  vybavené  třídě  jako  třída  běžná.  Samozřejmostí

je nábytek s oblými rohy, který předchází poranění dětí. Jen s tím rozdílem, že je zde

zařazen koutek pro strukturované učení,  rozvržení  třídy je uzpůsobeno potřebám dětí

s poruchami  autistického  spektra.  To  v praxi  znamená,  že  je vizuálně  přehledně

uspořádána,  pracovní  místa  zde  nejsou  v těsnější  blízkosti  oken  či dveří,  aby děti

nerušily  jiné  sluchové  či vizuální  vjemy.  Součástí  třídy  je i  oddělený  prostot

pro odpočinek dětí i v průběhu aktivit. 

Všechny prostory jsou vybaveny tak, aby byly co nejvíce účelné. V každé je koutek

pro námětové hry,  koberce,  molitanové matrace a sedací  pytle  k dennímu odpočinku

a samozřejmě jsou vybaveny dětským nábytkem. 

K odpolednímu odpočinku jsou rozdávána lehátka s lůžkovinami 

63 Program začít spolu. Dostupné na: http://sbscr.cz/?t=1&c=82

64 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 
a vzdělávání dětí a mladistvých. Dostupné na : http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/hygiena-
deti-a-mladistvych_3546_1789_11.html
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Obě třídy jsou dostatečně vybaveny učebními pomůckami a hračkami. Pedagogičtí

pracovníci si  sami rozhodují  o vybavení,  které má být zakoupeno, tak aby splňovalo

potřeby všech dětí a co nejvíce je rozvíjelo. 

Součástí  stálého  vybavení  obou  tříd  je klavír,  počítače,  interaktivní  tabule,

logopedická zrcadla, televize a cd přehrávač. 

Součástí  mateřské  školy  je i  místnost  pro Rodinná  setkávání.  Tato  místnost

je sedacími  soupravami,  skládacími  židlemi,  interaktivní  tabulí  a data  projektorem.

Kapacita této místnosti je cca 15 osob. 

5.2.9. Spolupráce s rodiči 

Spolupráci s rodiči vidím v mateřské škole jako velmi zásadní. A to nejen u rodičů

dětí  se speciálními  vzdělávacími potřebami,  ale i s rodiči  dětí,  navštěvujícími běžnou

třídu.  A  to nejen  s ohledem  na plánovanou  integraci  dětí  s poruchami  autistického

spektra. 

Snahou bude, co nejlepší spolupráce s rodiči tak, aby měly možnost přivádět dítě,

samozřejmě po vzájemné dohodě s pedagogem, během dne a vyzvedávat je také podle

aktuální potřeby. Ráda bych, aby se rodiče i prarodiče stali partnery projektu, účastnili

se vzdělávacích  i společných  akcí,  jako  jsou  sezení  s psychology,  pedagogy

a speciálními pedagogy výlety, sportovní akce, poskytovali nám podněty pro fungovaní

naší mateřské školy. 

Cílem  mateřské  školy  je pomáhat  rozšiřovat  znalosti  o poruchách  autistického

spektra, bořit mýty, které o této poruše převládají ve většinové společnosti. Ukázat, že

zařazením dítěte  se speciálními  vzdělávacími  potřebami  není  komplikací,  ale naopak

výhodou  pro dětský  kolektiv.   Děti  se naučí  přijímat  možné  odlišnosti  v chování,

akceptovat je přijímat individualitu jednotlivce. 

Pořádat pro rodiče odborné přednášky týkající se nejen poruch autistického spektra,

ale péče  o předškolní  dítě  vůbec,  půjčujeme  odbornou  literaturu  a snažíme

se poskytnout  poradenství,  v rámci  naší  odborné  způsobilosti.  Samozřejmě  jsem

schopna rodičům všech dětí  pomoci v hledání odborné péče, jako jsou pedagogicko-

psychologické poradny, logopedie a organizace typu APLA, AUTISTIK, ale vzdělávání

rodičů  v oblasti  rehabilitace,  metody  dorozumívání  alternativními  způsoby,  jež  jsou

uvedeny výše v této práci.  Ráda bych,  aby se rodiče zapojovali  do činnosti  mateřské
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školy  ve volnočasových  aktivitách.  Důležitou  součástí  setkávání  rodičů  je výměna

informací a zkušeností s péčí o dítě. 
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ZÁVĚR 

Tématem této práce je projekt speciální mateřské školy. Práce se zabývá tím, jak by

měla  vypadat  mateřská  škola,  ve které  se nachází  jedna  běžná  třída  a druhá  třída

pro žáky  s poruchami  autistického  spektra.  Takto  koncipované  mateřské  školy  totiž

umožňují autistickým dětem jejich snadnější zapojení do společnosti, a to již od útlého

věku.

Cílem  práce  bylo  teoretické  zpracování  podkladů  pro legislativní  a provozní

požadavky ke vzniku speciální mateřské školy. Dalším cílem bylo vytvoření konceptu

pro vznik mateřské školy, která bude poskytovat předškolní vzdělávání jak v klasické

třídě, tak ve speciální třídě pro postižené děti. V této práci bylo ukázáno, zda a za jakých

podmínek  je vůbec  možné  vytvořit  takovou  mateřskou  školu,  která  by úzce

spolupracovala  s rodinami  dětí  a navazovala  na výchovu  dítěte  v rodině,  a která

by poskytovala všestrannou péči. Také je třeba říci, že současně by taková škola měla

spolupracovat s Centrem rané péče a různými organizacemi jako je APLA, AUTISTIK.

Její součástí by měla být třída, do níž by byly děti zařazovány na doporučení pediatra,

psychologa, psychiatra či školského poradenského zařízení tak, aby právě pro ně byly

vytvářeny  individuální  vzdělávací  plány.  Jedná  se o  takové  plány,  které  budou

komplexně posilovat všechny potřeby dítěte a jeho celostní rozvoj s ohledem na povahu

a míru  znevýhodnění  a dosažených  pokroků  dětí  s poruchami  autistického  spektra

a jejich následné začlenění do běžné třídy.  Pro takové děti  je nutností,  v rámci jejich

vývoje, snažit se, aby byly zapojovány do většinové společnosti co nejdříve a aby jejich

postižení bylo v budoucnosti co nejvíce eliminováno, avšak do té míry, dokud je tato

integrace přínosem pro obě strany. 
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a sociálních  věcí.  [online].  2.6.2014  [cit.  2014-06-02].  Dostupné  z:
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PŘÍLOHY 

Příloha číslo 1. 3

Charta práv osob s autismem 
1. Právo na nezávislý, plnohodnotný a smysluplný život podle schopností osoby

s tímto postižením. 

2. Právo na dostupnou, nepředpojatou a správnou klinickou diagnózu 

3. Právo na dostupné a specializované vzdělávání 

4. Právo  osob  s autismem  a jejich  zástupců  na spolurozhodování  o své

budoucnosti. Přání jednotlivců musí být zjištěna a respektována. 

5. Právo na dostupné a vhodné bydlení. 

6. Právo na asistenci,  podpůrné  služby a pomůcky,  které  jim umožní  nezávislý

a plnohodnotný život ve společnosti. 

7. Právo na odpovídající mzdu či jiný příjem, který zabezpečí v postačující míře

jídlo, bydlení, oblečení a ostatní životní potřeby. 

8. Právo spolupodílet se na rozvíjení a řízení služeb, které zajišťují jeho životní

potřeby. 

9. Právo  na odborné  poradenství  a péči  nezbytnou  pro dobré  fyzické,  mentální

a duševní zdraví, včetně vhodné léčby a medikace, která je podávána v zájmu

postiženého  občana  a při  které  jsou  plně  respektována  všechna  zdravotní

hlediska a zvažována všechna možná rizika. 

10. Právo  na vhodné  pracovní  zařazení  a náležitou  přípravu  na povolání

s vyloučením jakékoliv diskriminace. Výcvik i pracovní zařazení musí vycházet

z individuálních schopností, dovedností, přání a zájmů postiženého. 

11. Právo na dostupnou dopravu a svobodnou možnost cestování. 

12. Právo  účastnit  se kulturních,  zábavných,  sportovních  a jiných  zábavných

aktivit. 

13. Právo  na rovnoprávné  využívání  občanské  vybavenosti  a všech  veřejných

služeb poskytovaných společností. 

14. Právo  na sexuální,  partnerské  a jiné  vztahy  včetně  manželství  s vyloučením

donucovacích vykořisťujících praktik. 
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15. Právo osob s autismem a jejich zákonných zástupců podílet se na tvorbě zákonů

a legislativních opatření a na kontrole dodržování legislativních norem. 

16. Právo  na svobodný  život  bez  strachu  z izolace  v psychiatrických  léčebnách

či podobných institucích. 

17. Právo  na ochranu  před fyzickým  či psychickým  týráním,  zneužíváním,

averzivními postupy léčby nebo zanedbáváním. 

18. Právo na ochranu před zneužíváním léčiv a jiných farmakologických prostředků

a jejich nesprávným podáváním. 

19. Právo přístupu osob s autismem a jejich zástupců k veškeré osobní, zdravotní,

lékařské a pedagogické dokumentaci. Zdroj: http://www.autistik.cz/Autismus 
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Příloha číslo 2. 

Předmět vymezení: 
Mateřská škola 

I. Údaje o zařízení 
(sídlo, telefon, IČO, odpovědná osoba, zřizovatel) 

II. Popis zařízení65: 
Typ (s celodenní, s polodenní, s internátní péčí, s nepravidelným 

provozem) 
Kapacita 

Počet zapsaných dětí 
Počet tříd 
Počet dětí ve třídách 

                                Věkové složení skupin (oddělení)  
Provozní doba (od… do…) 
Podmínky pro provoz, požadavky na hygienická zařízení66

Využívání zařízení včetně pozemku pro jiné aktivity 
Druh aktivity a její časové zařazení 

                 
III. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení): 
        Nástup dětí (od… do…. )                
    Hra 

     zařazení v režimu typ (volná, řízená) 
Pohybové aktivity 

Podmínky, vybavení 
Druh pohybových aktivit, kompenzační prvky 
Frekvence zařazování pohybových aktivit (nejméně 2x denně) 

Pobyt venku 
      Délka pobytu (zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne podle doby pobytu 

dětí v zařízení, lze upravit s ohledem na venkovní teploty) 
Využití: volná hra, tělovýchovné aktivity 

Odpočinek 
        Podmínky pro odpočinek,samostatná ložnice nebo využití denní místnosti –

manipulace s lehátky), vybavení: lehátka, 
                            Podmínky pro odpočinek nejstarších dětí 

        Zařazení  odpočinku v režimu dne 
Stravování67

Počet stravovaných dětí 
Způsob alternativního stravování (možné po dohodě se zástupci dítěte) 
Časový odstup jednotlivých jídel (nesmí přesáhnout 3 hodiny) – svačina, 

65 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
66 Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby

67 Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování 
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oběd, svačina 
Pitný režim: 
       Zásady dodržování pitného režimu 

  Druh nápojů , které jsou k dispozici a kde 

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu68 (způsob a intenzita větrání, 
vytápění), osvětlení 

6. Způsob a intenzita větrání a vytápění 

Teplota vzduchu:   
Denní místnosti (nejméně 20oC až 22oC), 

           Zastavení provozu zařízení, kdy a za jakých podmínek 
           Kontrola teploty vzduchu , umístění teploměrů 
Větrání: 

Způsob, ovladání  
Režim větrání (četnost, délka, režim větrání v případě 
nepříznivých meteorologických podmínek) 

                        Používání čističek vzduchu ( režim provozu, údržba – frekvence 
výměny filtrů) 

7. Osvětlení 
Denní osvětlení: jak je zajištěno 
Rovnoměrnost osvětlení: jak je zajištěno 

denního bočního osvětlení: jak je zajištěno 
umělého osvětlení: jak je zajištěno 

       
Televizní obrazovky: 

Umístění 

V. Zásobování pitnou vodou69

Zdroj: 
               Vlastní studna, veřejný vodovod 

Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobována pitnou 
vodou vyhovujícím    požadavkům stanoveným zvláštním 
právním předpisem70

   Doklad o provedeném vyšetření kvality vody – datum poslední  
kontroly 

 Kapacitní hlediska: 
   Nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě71

68 Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

69 Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

70 Vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost 
a rozsah kontroly pitné vody

71 Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
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VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla72

Výměna prádla: četnost 
Praní prádla: 

Vybavení prádelny . 
Jakým způsobem je zacházeno s prádlem  

Manipulace s prádlem, skladování prádla: 

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim73

způsob a četnost úklidu a čištění 
Denní úklid 

způsob a četnost desinsekce a deratizace 

manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 

VIII. Další požadavky 
výchova ke zdravému životnímu stylu 

školní řád mateřské školy (příloha provozního řádu) 
evidence a registrace úrazů74

lékárnička první pomoci, seznam telefon. čísel, podmínky pro poskytnutí 
lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění75

IX. Jiné 
pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné) 

Provozní řád nenahrazuje havarijní a evakuační řády, podle kterých jsou  
řešeny mimořádné situace. 

72 Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

73 Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

74 § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, 
žáků a studentů

75 37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
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