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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se věnuje tématu Spolupráce školních poradenských zařízení se 

školou a zákonnými zástupci žáků s poruchami autistického spektra (PAS). Teoretická část 

je zaměřena na legislativní zakotvení poradenských služeb ve školském systému. Obsahuje 

popis jednotlivých poradenských pracovišť a náplň práce pracovníků těchto zařízení. 

V závěru teoretické části jsou shrnuty základní informace týkající se poruch autistického 

spektra. Praktická část se zaměřuje na zhodnocení spolupráce speciálně pedagogických 

center se školou a zákonnými zástupci žáků s PAS. Cílem praktické části je popis této 

spolupráce a zjištění míry spokojenosti především rodičů žáků s PAS s poradenskými 

službami, které jsou jim poskytovány. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

žák se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace, speciální vzdělávání, pedagogicko-

psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, porucha autistického spektra 

ANNOTATION 

This thesis deals with the topic of school counseling services to schools and legal 

guardians of students with autism spectrum disorders (ASD). The theoretical part is 

focused on a legislative basis for advisory services in the school system. It contains a 

description of counseling centers and job description of staff these facilities. At the end of 

the theoretical part summarizes basic information about autism spectrum disorders. The 

practical part focuses on the assessment of special educational centers collaboration with 

the school and legal guardians of students with ASD. The practical part is the description 

of this cooperation and to determine the degree of satisfaction especially parents of 

children with autism with consultancy services provided to them. 
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1 Úvod 

Každí nastávající rodiče se velmi těší na narození jejich zdravého a krásného potomka a 

nikdo ani nepomyslí na to, že by tomu bylo jinak. Když rodiče zjistí, že jejich dítě má 

nějaké zdravotní postižení, prochází různými fázemi vyrovnání se s postižením dítěte a 

musí dospět do fáze konečného smíření se situací. Každý rodič miluje své dítě ať má 

zdravotní problémy či ne. Jejich situace je náročná a je důležité jim poskytnout takovou 

podporu, která by jim umožňovala žít co nejnormálnějším životem bez omezení. Snaží se 

jejich dítěti dát vše, aby bylo šťastné a spokojené, ale to není pouze v jejich silách. 

Důležitým mezníkem života se stává období školní docházky a právě v oblasti vzdělávání 

poskytují rodičům a jejich dětem podporu především škola, pedagogicko-psychologická 

poradna a speciálně pedagogické centrum. 

Hlavním cílem práce je popsat a zhodnotit spolupráci mezi speciálně pedagogickými 

centry, školami a zákonnými zástupci žáků s poruchou autistického spektra z pohledu 

jednotlivých respondentů. 

Dílčími cíli jsou zpracovat teoretická východiska k dané problematice, především 

charakterizovat školská poradenská zařízení a popsat jejich náplň práce. Dále představit 

podstatu poruchy autistického spektra a interpretovat výsledky kvalitativního výzkumu. 

Teoretická východiska jsou zpracována prostřednictvím metod analýzy sekundárních 

zdrojů a studia dokumentů. Základem této části je představit problematiku vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Další část teoretických východisek je zaměřena na 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

Smyslem této části je představit cíle poradenských služeb, jednotlivé typy školských 

poradenských zařízení a pracovníky poskytující poradenské služby. V neposlední řadě je 

obecně charakterizována porucha autistického spektra, její průběh, jednotlivé typy, triáda 

postižených oblastí vývoje u poruch autistického spektra a možnosti vzdělávání dětí s 

autismem.  

Praktická část práce byla založena na kvalitativním výzkumu. Pro samotný výzkum byla 

zvolena metoda rozhovor. Příprava rozhovoru byla rozčleněna do několika kroků. V první 

řadě byly zvoleny objekty rozhovoru, počet rozhovorů, dále byl stanoven typ rozhovoru, 
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následovalo sestavení otázek a poté samotné provedení rozhovorů. Rozhovory byly 

uskutečněny s pracovníky speciálně pedagogických center působícími na území 

Jihočeského kraje a Hlavního města Prahy, s pedagogy základních speciálních škol a s 

rodiči žáků s poruchou autistického spektra. Rozhovor byl zahájen vysvětlením cíle 

výzkumu a zdůvodněním samotné realizace rozhovoru. Na závěr byla všem účastníkům 

rozhovorů nabídnuta pozdější prezentace výsledků. Podle míry závaznosti pokynů byl 

zvolen typ polostrukturovaného osobního rozhovoru. Průběh rozhovorů byl zaznamenán na 

diktafon k pozdějšímu zpracování odpovědí.  

Poté následovala syntéza výsledků celého výzkumu, kdy byla celkově zhodnocena 

spolupráce mezi speciálně pedagogickými centry, školami a zákonnými zástupci žáků s 

poruchou autistického spektra. 
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2 Teoretická část 

2.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

2.1.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, mají nárok na tzv. podpůrná a vyrovnávací 

opatření při vzdělávání (Kendíková, Vosmik, 2013). 

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

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů definuje žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP) jako žáky, kteří potřebují zvýšenou péči ve vzdělávání. 

Mezi žáky se SVP podle tohoto zákona patří: 

 Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením. Za zdravotní postižení pro účely 

tohoto zákona je považováno mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, 

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

nebo chování. 

 Děti, žáci a studenti se zdravotním znevýhodněním. Zdravotní znevýhodnění 

představuje zdravotní oslabení, dlouhodobou nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy 

vedoucí k poruchám učení a chování vyžadující zohlednění při vzdělávání. 

 Děti, žáci a studenti se sociálním znevýhodněním, kteří pocházejí z rodinného 

prostředí s nízkým sociálně kulturním postavení, kteří jsou ohroženi sociálně 

patologickými jevy, mají nařízenou ústavní výchovu nebo uloženou ochrannou 

výchovu, a také osoby s postavením azylanta, osoby používající doplňkové ochrany 

a účastník řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle 

zvláštního právního předpisu.  

Podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších 

předpisů se za žáka se sociálním znevýhodněním pro účely poskytování vyrovnávacích 

opatření považuje žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému 

průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný 

nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. 
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2.1.2 Podpůrná a vyrovnávací opatření 

Podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších 

předpisů se za vyrovnávací opatření považují taková opatření při vzdělávání žáků se 

zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, která využívají pedagogických, popř. 

speciálně pedagogických metod a postupů odpovídajících vzdělávacím potřebám žáků, 

poskytují individuální podporu v rámci výuky a přípravy na výuku, využívají 

poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení, individuálního 

vzdělávacího plánu a služeb asistenta pedagoga. Tato opatření poskytuje škola na základě 

pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání 

nebo ve spolupráci se školským poradenským zařízením. S výjimkou individuálního 

vzdělávacího plánu, jehož využívání je vždy podmíněno zajištěním doporučení školského 

poradenského zařízení. 

Tato vyhláška také definuje podpůrná opatření při vzdělávání žáků se zdravotním 

postižením jako využívání speciálních metod, postupů, forem a prostředků ve vzdělávání, 

používání kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a 

didaktických materiálů, dále zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování 

pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga a snížení počtu 

žáků ve třídě, studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání, která zohledňuje 

speciální vzdělávací potřeby žáka. 

Tito žáci pro své zdravotní či sociální oslabení potřebují nejvyšší míru podpory, mají 

zvláštní práva a nárok na nadstandardní přístup ve výchovně vzdělávacím procesu (Mertin, 

Krejčová, 2013). 

 

2.1.3 Integrace 

Mluvíme-li o integraci, můžeme ji rozlišovat, jako integraci občanů se zdravotním 

postižením do společnosti a také jako integraci řešící specifickou oblast života. V rámci 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se jedná o tzv. integraci školskou 

(Michalík, 2000). 
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Integrované vzdělávání je v pedagogickém slovníku definováno jako přístupy a způsoby 

zapojení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání, 

jejichž cílem je poskytnutí žákům se zdravotními postiženími společnou zkušenost s jejich 

zdravými vrstevníky a zároveň respektovat jejich specifické potřeby (Průcha, Walterová, 

Mareš, 2009). Podobně chápe Jesenský integraci jako „dynamický, postupně se rozvíjející 

pedagogický jev, ve kterém dochází k partnerskému soužití postižených a intaktních na 

úrovni vzájemně vyvážené adaptace během jejich výchovy a vzdělávání a při jejich 

aktivním podílu na řešení výchovně vzdělávacích situací“ (Jesenský, 1995, cit. podle 

Michalík, 2000, s. 11).  

Sociální integrací máme na mysli proces rovnoprávného společenského začleňování 

specifických skupin do výchovně vzdělávacího procesu a do života společnosti (Novosad, 

1998). 

Integrace v souvislosti s péčí o člověka a jeho všestranným rozvojem je nejvyšším stupněm 

socializace jedince (Novosad, 1998). Novosad (1998) ji definuje jako „schopnost zapojit 

se do společnosti, akceptovat její normy a pravidla, vytvářet a formovat k ní pozitivní 

vztahy a postoje“ (Novosad, 1998, s. 9). Tato schopnost je ovlivňována subjektivními 

předpoklady určité sociální skupiny, individuálními odlišnostmi každého jedince a také 

objektivními aspekty podle stavu společnosti, a proto míra socializace nebude u všech 

jedinců s postižením stejná (Novosad, 1998). 

Novosad (1998) rozlišuje čtyři základní stupně socializačního procesu:  

 Integraci jako plné začlenění a splynutí postiženého do společnosti za předpokladu 

samostatnosti a nezávislosti jedince, jenž nevyžaduje zvláštní ohledy a přístupy ze 

strany přirozeného prostředí. 

 Adaptaci jako nižší fázi či stupeň socializace charakterizovanou schopností 

handicapovaného jedince přizpůsobovat se sociálnímu prostředí, komunitě a 

společenských podmínkám. 

 Utilitu označující sociální upotřebitelnost postiženého jedince se značně omezeným 

vývojem, který není samostatný a je v mnoha oblastech závislý na ostatních lidech. 

 Inferioritu charakterizovanou jako nejnižší stupeň socializace označující sociální 

nepouživatelnost a vyčlenění jedince ze společnosti, který je nesamostatný a tudíž 
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odkázán na ošetřovatelskou péči a pomoc při uspokojování základních životních 

potřeb. 

U předcházejících tří stupňů socializace můžeme mluvit o určité poruše sociálních vztahů, 

ale u inferiority se sociální vztahy nevytvářejí vůbec (Novosad, 1998). Podle Novosada 

(1998) je ve výchovně vzdělávacím procesu nezbytná kombinace porozumění, taktu, 

pozitivní motivace a systematického rozvoje zachovaných nebo kompenzujících funkcí, 

schopností a dovedností, jejichž cílem je dosažení optimální míry sociální samostatnosti. 

 

2.1.4 Formy speciálního vzdělávání 

Mezi možnosti týkající se vzdělávání žáků se zdravotním postižením patří individuální 

integrace, skupinová integrace a umístění do speciálních škol. 

Individuální integrace může probíhat v běžných školách, které nejsou samostatně určeny 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami za podmínky zajištění odpovídajících 

vzdělávacích podmínek a poskytování speciálně pedagogické nebo psychologické péče, a 

také ve třídách speciálních škol samostatně určených pro žáky s jiným druhem či stupněm 

postižení. Při výběru formy vzdělávání žáka vždy rozhoduje vyjádření rodičů. V tomto 

případě se žáci, kteří jsou integrováni do běžné třídy vzdělávací podle individuálního 

vzdělávacího plánu (IVP). Skupinová integrace se realizuje ve speciálních třídách 

zřizovaných pro žáky se zdravotním postižením v běžných školách. Žáci, kteří jsou 

vzděláváni, mají možnost se vzdělávat spolu s ostatními žáky školy v některých 

vyučovacích předmětech nebo jsou zapojeni do aktivit mimo vyučování. Speciální školy 

jsou samostatně zřizovány pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, kteří mají 

upravený vzdělávací program. Tyto školy vzdělávají především žáky s těžšími formami 

zdravotního postižení, jako jsou např. žáci s těžkým zrakovým postižením, těžkým 

sluchovým postižením, těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, žáci se 

souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra, s těžkým tělesným 

nebo těžkým a hlubokým mentálním postižením. Těmto žákům je poskytována nejvyšší 

možná míra podpůrných služeb vzhledem k rozsahu jejich speciálních vzdělávacích potřeb 

(Kendíková, Vosmik, 2013). 
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2.1.5 Práva žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Efektivní výkon poradenských služeb ve vztahu k žákům, zákonným zástupcům a 

k ostatním pedagogickým pracovníkům školy není možný bez toho, aby měl poradenský 

pracovník povědomí o základních právech a povinnostech při vzdělávání žáků ve škole 

(Mertin, Krejčová, 2013).  

Mezi základní práva žáků patří právo na vzdělávání a školské služby podle školského 

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

vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 

V tomto zákonu jsou vymezena základní práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných 

zástupců dětí a nezletilých žáků. 

Mezi základní práva dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami patří 

právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám 

a možnostem, právo na vytvoření nezbytných podmínek umožňujících toto vzdělávání a na 

poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Tito žáci a studenti mají 

také právo na bezplatné využívání speciálních učebnic a speciálních didaktických a 

kompenzačních učebních pomůcek poskytované školou pro jejich vzdělávání. V souladu s 

povahou zdravotního postižení se pro děti, žáky a studenty zřizují školy, jednotlivé třídy v 

rámci školy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy. Ředitel 

má možnost zřídit funkci asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se 

vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami (Zákon č. 561/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, §16). 
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2.2 Poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních 

Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo 

školského poradenského zařízení.  Tato pomoc se týká záležitostí ve výchově a vzdělávání, 

které zahrnují možnosti různých forem vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním či 

postižením, řešení šikany nebo jiného problémového chování dítěte ve škole a také 

poskytování informací o možnostech využití odborných poradenských služeb školských či 

jiných zařízením v dané oblasti (Mertin, Krejčová, 2013). 

V České republice existuje systém poradenství, který se na základě vyhlášky č. 72/2005 

Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 

ve znění pozdějších předpisů člení na služby poskytované pedagogicko-psychologickou 

poradnou, speciálně pedagogickým centrem a dále školním poradenským pracovištěm při 

základních a středních školách (Pešová, Šamalík, 2006). 

Poskytování poradenských služeb upravuje vyhláška č. 72/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Podle této vyhlášky jsou poradenské služby poskytované ve školách a školských 

poradenských zařízeních určeny dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, 

školám a školským zařízením. Standardní poradenské služby jsou poskytovány školami a 

školskými poradenskými zařízeními na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo 

školských zařízení. Využívání poradenských služeb je podmíněno písemným souhlasem 

žáka, nebo v případě jeho nezletilosti souhlasem jeho zákonného zástupce. Žák, v případě, 

kdy je žák nezletilý, jeho zákonný zástupce, by měl být předem informován o povaze, 

rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech 

předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské 

služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následků toho, když poradenská 

služba nebude poskytnuta (vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů). 
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2.2.1 Cíle poradenských služeb 

Poradenské služby mají za cíl přispívat zejména k: 

 zajištění vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj 

žáků 

 naplňování vzdělávacích potřeb žáků, rozvíjení jejich osobnosti, schopností, 

dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání 

 předcházení a řešení výukových obtíží, projevů různých forem rizikového 

chování, které mohou předcházet vzniku sociálně patologických jevů a dalším 

problémům souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání 

problémových situací 

 vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů pro vzdělávání žáků se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním 

znevýhodněním, příslušníkům národnostních menšin nebo etnických menšin, a 

také pro žáky nadané a mimořádně nadané 

 vhodné volbě vzdělávací cesty a výběru pozdějšího profesního uplatnění 

 rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a 

profesních dovedností pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 

 zmírňování důsledků vyplývajících ze zdravotního postižení, zdravotního 

znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevenci jeho vzniku 

(Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, §2) 

Výše zmíněné poradenské služby jsou poskytovány především pedagogicko-

psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem, jejichž činnosti jsou právně 

podloženy vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 



15 

 

2.2.2 Školská poradenská zařízení (ŠPZ) a jejich typy 

V současné době je poradenský systém tvoří tři typy poradenských pracovišť, které 

v případě vývojových, výukových a výchovných obtíží zajišťují odbornou poradenskou 

pomoc pro děti, žáky a studenty. Prvním typem poradenských pracovišť je škola. V tomto 

případě se jedná o tzv. školní poradenské pracoviště. Druhým poradenským pracovištěm je 

školské poradenské zařízení, které stojí mimo školu, ale spadá do resortu školství. Třetím 

typem poradenských pracovišť jsou střediska výchovné péče, které spadají pod 

diagnostické ústavy (Valentová a kol., 2013). 

Modely poradenských služeb na našich školách tvoří model základní, ve kterém 

poradenské služby zajišťují především výchovný poradce, školní metodik prevence a podle 

potřeb je doplněn třídním učitelem a dalšími učiteli. V rozšířeném modelu se zapojují další 

odborníci jako je školní psycholog nebo školní speciální pedagog (Valentová a kol., 2013). 

Pedagogicko-psychologická poradna PPP 

Poradna zajišťuje poskytování služeb pedagogicko-psychologického a speciálně 

pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a 

vzdělávání žáků (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů § 1). 

 Jejich činnost je široce zaměřena na problematiku dětí a mládeže od 3 let až do ukončení 

jejich vzdělávání na vyšších odborných školách. Zabývá se oblastmi, jako jsou výchovné 

problémy, obtíže ve vzdělávání nebo ve vyučovacím procesu a různými skutečnostmi se, 

kterými se můžeme setkat při výchově a vzdělávání. Tyto služby jsou poskytovány 

psychologem, speciálním pedagogem, metodikem prevence a sociálním pracovníkem 

(Pešová, Šamalík, 2006). 

Činnosti poradny jsou následující: 

 Spolupracuje při přijímání žáků do škol. Zjišťuje pedagogicko-psychologickou 

připravenost žáků na povinnou školní docházku a vypracovává o ní odborný 

posudek. Zákonným zástupcům a řediteli školy dává doporučení o zařazení žáka do 

příslušné školy, třídy a vhodné formě jeho vzdělávání. Provádí psychologická a 

speciálně pedagogická vyšetření pro zařazení žáků do škol, tříd, oddělení a 
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studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy určené pro žáky se 

zdravotním postižením. 

 Zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků ve školách, které nejsou samostatně 

zřízené pro žáky se zdravotním postižením a na základě výsledků z psychologické a 

speciálně pedagogické diagnostiky vypracovává odborné posudky a návrhy 

opatření pro školy a školský zařízení. 

 Poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo 

vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji. Jejich zákonným zástupcům a 

pedagogickým pracovníkům poskytuje poradenské služby zaměřené na vyjasňování 

osobních perspektiv těchto žáků. 

 Poskytuje metodickou podporu škole a prostřednictvím metodika prevence 

zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů a realizaci preventivních opatření. 

Součástí činnosti je také koordinace školních metodiků prevence (Vyhláška č. 

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

poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, § 5, ods.3). 

Speciálně pedagogické centrum SPC 

Speciálně pedagogické centrum se zabývá poskytováním poradenských služeb žákům se 

zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou integrováni do 

škol a školských zařízení, žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním 

znevýhodněním vzdělávaných ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách 

s upravenými vzdělávacími programy, žákům se zdravotním postižením v základních 

školách speciálních a dětem s hlubokým mentálním postižením (Vyhláška č. 72/2005 Sb., 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve 

znění pozdějších předpisů, § 6). 

Poradenské služby centra jsou poskytovány žákům základních škol speciálních a školských 

zařízením pouze v rámci diagnostiky a kontrolní diagnostiky, v některých případech i 

v rámci speciální nebo skupinové péče, kterou nezajišťuje škola nebo školské zařízením, 

ve kterém je žák zařazen (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, § 6). 
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Pracovníky ve speciálně pedagogickém centru jsou psychologové, speciální pedagogové se 

zaměřením na příslušnou oblast problémů a sociální pracovnice (Pešová, Šamalík, 2006). 

Včasná odborná péče poskytovaná dětem odborníky center je důležitá nejen pro jejich 

vzdělávání a osobnostní rozvoj, ale má i velký společenský a sociální význam pro rodiče 

těchto dětí, kteří jsou neustále vystaveni náročným životním situacím spojeným s péčí a 

výchovou dětí s postižením (Kubová, 1995). 

Tato spolupráce je opřená o pravidelnou a dlouhodobou přímou práci s dítětem a jeho 

rodiči zajištující reedukaci, kompenzaci a další formy speciálně pedagogické péče, které 

mohou být poskytované ambulantně v centru, návštěvami ve škole nebo v rodině dítěte 

(Kubová, 1995). 

Jednotlivá centra mají svou specializaci na danou oblast. Jsou to centra poskytující služby 

žákům s vadami řeči, centrum poskytující služby žákům se zrakovým postižením, centrum 

poskytující služby žákům se sluchovým postižením, centrum poskytující služby žákům se 

tělesným postižením, centrum poskytující služby žákům s mentálním postižením, centrum 

poskytující služby žákům s poruchami autistického spektra a centrum poskytující služby 

žákům s více vadami. 

Činnost center spočívá především v poskytování včasné péče a rané podpory dětem s 

postižením a jejich rodinám, protože právě toto rané období má velký význam pro celkový 

vývoj dítěte. Pracovníci SPC by si měli získat důvěru rodičů a navázat s nimi takový 

kontakt, aby je mohli naučit vychovávat dítě k co nejpřirozenějšímu a nejšťastnějšímu 

(Kubová, 1995). 

Činnosti speciálně pedagogického centra jsou následující: 

 Zjišťuje speciální připravenost žáků se zdravotním postižením na povinnou školní 

docházku a speciální vzdělávací potřeby žáků se zdravotním postižením a 

zdravotním znevýhodněním. Zpracovává odborné podklady pro integraci těchto 

žáků, jejich zařazení a přeřazení do škol a školských zařízení a pro jejich další 

vzdělávací opatření. 

 Žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, kteří jsou 

integrováni nebo žákům, kterým je stanoven jiný způsob plnění povinné školní 
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docházky, zajišťuje speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické 

vzdělávání. 

 Provádí speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku, poskytuje 

poradenské služby pro žáky se zdravotním postižením a se zdravotním 

znevýhodněním zaměřené na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, 

v psychickém a sociálním vývoji těchto žáků. Zjišťuje individuální předpoklady a 

vytváří podmínky pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování 

do společnosti. 

 Poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství 

zaměřené na vzdělávání žáků se zdravotním postižením a se zdravotním 

znevýhodněním 

 Poskytuje metodickou podporu škole 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, § 6, odst. 4). 

Michalík a kol. (2013) podle přílohy č. 2 Vyhlášky 72/2005 Sb. charakterizuje činnosti 

jednotlivých speciálně pedagogických center: 

 Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené se zaměřuje především na 

vývojový screening a metodiku cvičení pro děti raného věku, dále na smyslovou 

výchovu dětí předškolního věku, rozvíjení hrubé a jemné motoriky, nácvik 

sebeobsluhy a sociálních vztahů. Připravuje děti a žáky na zařazení do výchovně 

vzdělávacího procesu. S tím souvisí rozvíjení grafomotoriky, slovní zásoby a 

rozvíjení dílčích výukových funkcí. Dětem a žákům je poskytována logopedická 

péče zaměřená na alternativní a augmentativní komunikaci, jako jsou piktogramy, 

znak do řeči, komunikační tabulky a sociální čtení (Michalík a kol., 2013).  

 Speciálně pedagogické centrum pro PAS se zaměřuje především na rozvíjení 

funkční komunikace, nácvik sociálních dovedností, osvojování pracovních návyků 

a nácvik sebeobsluhy. Dále pomáhají eliminovat problémové chování a pracují 

s rodinou. Připravuje děti a žáky na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu, 

kde se uplatňuje metoda strukturovaného učení, aplikovaná behaviorální analýza a 

další. SPC také poskytuje konzultace pedagogickým i nepedagogickým 
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pracovníkům ve školství a rodinám a podílí se na řešení výchovných problémů 

(Michalík a kol., 2013). 

 Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené se zaměřuje na rozvíjení 

komunikativních, lokomočních, manipulačních a dalších dovedností. Součástí 

jejich činnosti je vývojový screening, diagnostika zrání centrálního nervového 

systému a včasná diagnostika organického poškození centrálního nervového 

systému u dětí raného věku. U dětí školního věku se věnují metodám nácviku čtení 

a psaní. Součástí činnosti centra je také logopedická péče (Michalík a kol., 2013). 

 Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené je zaměřeno na rozvíjení 

komunikačních dovedností, jako je orální komunikace a vizuálně motorická 

komunikace.  Pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky školy a školská 

zařízení nabízí kurzy znakového jazyka. Důležitá je spolupráce s odbornými 

zdravotními zařízeními před operací kochleárního implantátu a také příprava na 

audiometrické vyšetření. SPC se dále zaměřuje na posilování nepostižených 

smyslových funkcí a nácvik používání kompenzačních pomůcek (Michalík a kol., 

2013) 

 Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené se zaměřuje na nácvik 

specifických činností a používání kompenzačních pomůcek. Důležitá je také 

smyslová výchova, rozvoj zrakových funkcí a zraková stimulace. Součástí činnosti 

SPC je propedeutika čtení a psaní bodového písma a zvětšeného černotisku, nácvik 

podpisu, práce se speciálními pomůckami a nácvik orientace a samostatného 

pohybu (Michalík a kol., 2013) 

 Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči se zaměřuje především na 

logopedickou diagnostiku a depistáž poruch komunikace. Vytvářejí programy 

logopedické intervence a využívají logopedických terapeutických postupů pro 

edukaci a reedukaci řeči. Součástí jejich činnosti je také vytváření didaktických a 

metodických materiálů a pracovních listů pro rozvoj komunikace (Michalík a kol., 

2013). 

 



20 

 

Škola 

Podpůrný poradenský systém u nás začal vznikat v 60. letech 20. století tím, že na našich 

středních školách začali pracovat výchovní poradci. V návaznosti na proces 

institucionalizace poradenských pracovišť se rozsah poradenských služeb zvětšoval. V 90. 

letech 20. století se posilovaly poradenské služby přímo na pracovišti školy. Na našich 

školách začali působit školní psychologové v souvislosti s integrací žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a jejich činnost doplňovali školní speciální pedagogové. Školní 

metodici prevence se ve školách zapojili do poradenského procesu v návaznosti na cíl 

školské politiky pomoci předcházení sociálně nežádoucích jevů, tzv. primární prevence 

(Kucharská a kol., 2013). 

Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských 

služeb ve škole činností výchovného poradce a školního metodika prevence. Ti 

spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, ale také s dalšími pedagogickými 

pracovníky školy. Tyto služby mohou být doplněny působností školního psychologa nebo 

školního speciálního pedagoga (Kendíková, Vosmik, 2013). 

Kvalita péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se odráží ve spolupráci rodiče 

žáka (se speciálními vzdělávacími potřebami) s učiteli, výchovným poradcem školy, 

školním speciálním pedagogem a školním psychologem nebo speciálním pedagogem a 

psychologem poradenského zařízení, lékařem, sociálním pracovníkem a dalšími 

(Kendíková, Vosmik, 2013). 

Ve škole jsou poskytovány poradenské služby, které odpovídají počtu a vzdělávacím 

potřebám žáků. 

Jsou zaměřené na: 

 Zajišťování prevence školní neúspěšnosti 

 Primární prevence týkající se sociálně patologických jevů 

 Oblast kariérového poradenství integrující vzdělávací, informační a 

poradenskou podporu ve vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího 

profesního uplatnění 
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 Poskytování odborné podpory při integraci a vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se 

sociálním znevýhodněním 

 Péči ve vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků 

 Průběžnou a dlouhodobou péči o neprospívající žáky a vytváření 

předpokladů pro snižování neúspěchů 

 Metodickou podporu pedagogům při aplikaci psychologických a speciálně 

pedagogických znalostí a dovedností do vzdělávacích činností školy  

(Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, § 7). 

 

2.2.3 Pracovníci poskytující poradenské služby 

Informace týkající se standardních činností výchovného poradce, metodika prevence, 

školního psychologa a speciálního pedagoga jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve 

znění pozdějších předpisů., v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

Výchovný poradce 

Standardní činnosti výchovného poradce podle přílohy č. 3 k Vyhlášce č. 72/2005 Sb., lze 

rozčlenit na poradenské činnosti a metodické a informační činnosti. 

Opekarová (2007) podle platné vyhlášky shrnuje tyto činnosti výchovného poradce: 

a) poradenské činnosti zahrnují kariérové poradenství a poradenskou pomoc žákům při 

rozhodování o dalším vzdělávání a jejich profesní cestě; vyhledávání a orientační 

šetření žáků, pro jejichž vývoj a vzdělávání je nutná zvláštní pozornost a příprava 

návrhů na další péči o tyto žáky; zajišťování nebo zprostředkování vstupní a průběžné 

diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami a příprava podmínek pro integraci žáků se 
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zdravotním postižením do škol, koordinace poskytování poradenských služeb školou a 

školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 

b) Součástí metodické a informační činnosti je zprostředkování nových metod 

pedagogické diagnostiky a intervence, metodická pomoc poskytovaná pedagogickým 

pracovníků školy v oblasti kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních 

vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky, poskytování informací o činnosti školy, 

školských a dalších poradenských zařízeních v daném regionu, o jejich zaměření, 

kompetencích a o možnostech využití jejich služeb pro žáky a jejich zákonné zástupce, 

shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v péči poradenského zařízení a 

jejich zajištění v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a vedení 

písemných záznamů, které umožňují doložit rozsah a obsah činnosti výchovného 

poradce, jeho navržená a realizovaná opatření (Opekarová, 2010). 

Metodik prevence 

Školní metodik prevence je pedagog, který je odborně připraven pro výchovné poradenství 

v oblasti prevence, zvláštní pozornost věnuje prevenci a sledování chování dětí a mládeže z 

hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, zjišťování negativních jevů, poruch 

a jejich napravování (Tyšer, 2006). 

Standardní činnosti metodika prevence, jenž jsou zakotveny ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 

v příloze č. 3 se rozdělují na tři typy, jsou to: metodické a koordinační činnosti, informační 

činnosti a poradenskou činnost. 

Standardní činnosti metodika prevence shrnuje Kendíková a Vosmik (2013) dle platné 

vyhlášky: 

 metodické a koordinační činnosti:  

o koordinace a kontrola realizace preventivního programu školy 

o koordinace a participace na realizaci školních aktivit 

o metodické vedení činností pedagogických pracovníků a jejich koordinace 

vzdělávání zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů 
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o koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování 

multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců 

o spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy 

o kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště 

o shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 

specializovaných poradenských zařízení a vedení písemných záznamů 

umožňujících doložit obsah, rozsah činnosti školního metodika prevence a 

jeho navržená a realizovaná opatření 

 Informační činnosti: 

o  zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně 

patologických jevů, nabídce programů, projektů, metodách a formách 

specifické primární prevence pedagogických pracovníků školy 

o prezentace výsledků preventivní práce školy 

o získávání nových odborných informací a zkušeností 

o vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast 

prevence sociálně patologických jevů  

 Poradenské činnosti: 

o vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem nebo projevy sociálně 

patologického chování 

o poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným 

zástupcům, v určitých případech zajišťování péče odpovídajícího odborného 

pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli při zachycování varovných 

signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů ve škole 

o příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování 

ve škole a koordinaci poskytování poradenských a preventivních služeb 

těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními  
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Školní psycholog 

Standardní činnosti školního psychologa podle přílohy č. 3 ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 

obsahují tři oblasti, a to diagnostiku, depistáž; konzultační, poradenské a intervenční práce; 

metodickou práci a vzdělávací činnost. 

Opekarová (2007) shrnuje podle platné legislativy činnosti školního psychologa 

následovně: 

 Diagnostika, depistáž 

Jedná se o spolupráci při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání, depistáž a 

diagnostiku specifických poruch učení a nadaných žáků, diagnostiku při výukových a 

výchovných problémech žáků, zjišťování klimatu ve třídě a screening, ankety a dotazníky 

ve škole. 

 Konzultační, poradenské a intervenční práce 

Součástí je péče o integrované žáky, individuální případová práce se žáky, krizová 

intervence, prevence školního neúspěchu žáků, kariérové poradenství žáků, techniky a 

hygiena učení, skupinová a komunitní práce s žáky, koordinace preventivní práce ve třídě a 

programů, podpora spolupráce třídy a třídního učitele, individuální konzultace jak pro 

pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání tak konzultace se zákonnými 

zástupci při výukových a výchovných problémech dětí, žáků a studentů a pomoc při řešení 

multikulturní problematiky ve školním prostředí. 

 Metodická práce a vzdělávací činnost 

Tato činnost zahrnuje participaci na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního 

vzdělávání, metodickou pomoc třídním učitelům, pracovní semináře pro pedagogické 

pracovníky, účast na pracovních poradách školy, koordinaci poradenských služeb 

poskytovaných ve škole, mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými, 

zdravotnickými a dalšími zařízeními, metodickou intervenci z psychodidaktiky pro učitele, 

besedy a osvěta, prezentační a informační činnost a participace na přípravě přijímacího 

řízení ke vzdělávání na střední. 
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Školní speciální pedagog 

V každé škole, která má více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bývá zaměstnán 

speciální pedagog a to buď pouze jen na částečný úvazek, nebo práci speciálního pedagoga 

vykonává učitel s rozšířenou aprobací. Činnost speciálního pedagoga na škole je užitečná 

díky speciálně pedagogické péči poskytované přímo na škole. Výhodou přítomnosti 

speciálního pedagoga ve škole je konkrétní a praktická pomoc, která může být poskytnuta 

okamžitě a není třeba čekat na vyšetření v poradně (Kendíková, Vosmik, 2013). 

Shrnutí standardních činností školního speciálního pedagoga podle vyhlášky č. 72/2005 

Sb., v příloze č. 3: 

 Depistážní činnosti, jako je vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. 

 Diagnostické a intervenční činnosti v péči o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

o diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka 

o určení hlavních problémů žáka a stanovení individuálního plánu podpory v 

rámci školy a mimo ni, určuje se druh, rozsah, frekvence a trvání 

intervenčních činností 

o intervenční činnosti, které se realizují prostřednictvím zajištění a provedení 

krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem, zajištění speciálně 

pedagogických vzdělávacích činností, reedukačních, kompenzačních a 

stimulačních činností se skupinou žáků, účast na vytvoření individuálního 

vzdělávacího plánu v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného 

předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a 

ostatními členy podpůrného týmu uvnitř i vně školy, průběžného 

vyhodnocování činností navržených podle potřeby navržení a realizace 

úprav, úpravy prostředí školy, zajištění speciálních pomůcek a didaktických 

materiálů, zabezpečování průběžné komunikace a kontaktů se zákonným 

zástupcem žáka, speciálně pedagogické poradenské intervence a služeb pro 

žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, participace na 
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kariérovém poradenství, konzultace a spolupráce s pracovníky dalších 

poradenských zařízení 

 Metodické a koordinační činnosti 

o příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním 

postižením zajišťována koordinací speciálně pedagogických služeb ve škole 

o spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, dalšími institucemi a 

odborníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

o participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních 

vzdělávacích plánů, jejichž cílem je rozšíření služeb a zkvalitnění péče o 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

o metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy zaměřené na 

specifika výuky využívání možností žáků dle druhu a stupně jejich 

zdravotního postižení, návrhy metody a formy práce se žáky a jejich 

zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a 

didaktických materiálů a na koordinaci a metodické vedení asistentů 

pedagoga ve škole 

 

2.3 Žák s poruchou autistického spektra (PAS) 

Porucha autistického spektra je pervazivní vývojová porucha, která patří mezi 

nejzávažnější poruchy dětského mentálního vývoje. Vývoj dítěte je do hloubky narušen 

v mnoha směrech v důsledku vrozeného postižení mozkových funkcí. To způsobuje 

deficity v komunikaci, sociální interakci a symbolickém myšlení (fantazii). Pro syndromy 

spadající do kategorie poruch autistického spektra je charakteristická značná variabilita 

symptomů (Thorová, 2006). Variabilita symptomů, různá míra a problematičnost projevů 

se mění v průběhu vývoje dítěte, proto patrně nikdy nenajdeme dva jedince se zcela 

identickými projevy této poruchy (Opekarová, Šedivá, 2006). 

V současné době existují dva klasifikační systémy používané k diagnostice poruch 

autistického spektra. V Evropě jsou používána kritéria MKN-10 vydaná Světovou 

zdravotnickou organizací v roce 1992 s účinností od roku 1993, která mají platnost 
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v České Republice od roku 1994. Ve Spojených státech amerických jsou používána kritéria 

vydaná Americkou psychiatrickou asociací DSM-V z roku 2013. 

MKN-10 dělí poruchy autistického spektra na: 

F84.0 Dětský autismus 

F84.1 Atypický autismus 

F84.2 Rettův syndrom 

F84.3 Jinou dětskou dezintegrační poruchu 

F84.4 Hyperaktivní poruchu sdruženou s mentální retardací a stereotypními pohyby 

F84.5 Aspergerův syndrom 

F84.8 Jiné pervazivní vývojové poruchy 

F84.9 Pervazivní vývojové poruchy nespecifikované (NS) 

(www.uzis.cz, [b.r.]) 

 

2.3.1 Triáda postižených oblastí vývoje u poruch autistického spektra 

Komunikace 

Problémy v komunikaci u dětí s poruchou autistického spektra se mohou projevovat 

různými způsoby. V řeči se objevují určité abnormality. Problémy se mohou pohybovat od 

totálního mutismu, kdy dítě nemluví až po stav, kdy dítě má bohatou slovní zásobu a mluví 

téměř bez přerušení, ale jeho řeč není smysluplná (Jelínková, 2008). 

V případě, že dítě verbálně komunikuje, se často vyskytují artikulační problémy 

projevující se setřelou až nesrozumitelnou řečí. Při vyjadřování bývá také příliš vysoko 

nebo příliš nízko posazený hlas a při projevu nejsou někdy schopni ztišit či zesílit hlas v 

konkrétní situaci či na požádání.  Rytmus řeči je nepřirozený, dítě mluví krátce a úsečně 

(vyštěkává slova) nebo naopak mluví velmi pomalu, dlouze a rozvlekle. Potíže nastávají 

v situaci, kdy dítě není schopno porozumět prozodickým signálům, jako je zabarvení hlasu. 

Dítě následně nechápe význam sděleného a může si informace vykládat dvojím způsobem, 

http://www.uzis.cz,/
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proto mu dělá potíže porozumět sociálnímu kontextu situace. V řeči jsou patrné 

agramatismy, potíže v používání zájmen, obtíže s přivlastňovacími zájmeny, s rody, časy a 

skloňováním. Velmi pomalu si osvojují gramatická pravidla mateřského jazyka. Slovní 

zásoba je nedostatečná a při vyjadřování je patrné mechanické skládání slov do vět 

(Thorová, 2006). 

Technická schopnost mluvit a dobrá paměť často jsou často na vyšší úrovni a překonávají 

schopnost porozumět a pochopit smysl používaných slov, což může vytvářet falešný dojem 

o komunikačních schopnostech (Jelínková, 2008). 

Děti s těžší formou PAS mají problémy s pochopením významu funkcí komunikace a 

pochopením, k čemu slova slouží a že mohou existovat slova, která mají obecný význam a 

mohou tak označovat více věcí. Typickými abnormalitami u dětí s těžším typem poruchy 

jsou logorea a echolálie. Logorea je změť volně vyslovovaných slov, básniček, reklam 

apod., které nemají žádný nebo minimální komunikační význam. Echolalie se projevuje 

opakováním slyšeného. Může být odložená, kdy dítě opakuje slova či věty po delším čase, 

nebo může být bezprostřední a dítě opakuje okamžitě to, co právě slyšelo. Hraní si se 

slovy, slovními spojeními a používání verbálních rituálů označujeme jako verbální 

autostimulace. Dalšími problémy v komunikaci jsou nepochopení společenského významu 

konverzace, nepřiměřená spontaneita konverzace, společenská nepřiměřenost (nevhodné 

otázky, používání vulgarit, potíže s tykáním a vykáním), potíže s procesem konverzace 

(zahájení, plynulost, ukončení) a verbální dezinhibice bez ohledu na zájem a reakci 

posluchače (např. ulpívání na tématech) (Thorová, 2006). 

Neverbální komunikace u dětí s poruchou autistického spektra je typická omezením gest 

v ukazování vyjadřující zájem nebo k upoutání pozornosti. Běžná gesta v průběhu 

konverzace nejsou využívána nebo jen výjimečně, nejsou spontánní a využívají jich spíše 

v naučených situacích nebo na vyzvání. Mimika je málo výrazná a neinformuje nás o 

pocitech dítěte nebo může být živá, ale neodpovídající situaci. Při komunikaci je poloha 

těla abnormní. Dítě stojí velice blízko k posluchači, přibližuje příliš blízko obličej, nebo 

naopak komunikuje bez natočení těla a obličeje. Někdy mají svůj obvyklý postoj při 

konverzaci, např. schoulení, skloněná hlava, poskakování apod. Při komunikaci se často 

vyhýbají očnímu kontaktu nebo je jejich pohled příliš ulpívavý, tzv. „pohled skrz“. Dále 
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zde může být nedostatečná schopnost zkoordinovat oční kontakt s ukazováním (narušená 

schopnost sdílené pozornosti), (ne)schopnost sledovat směr pohybu jiné osoby mimo 

vlastní zorné pole apod. Některé děti své přání vyjadřují vedením ne postrkováním druhé 

ruky nebo využívají dospělého jako nástroje k ukázání nějaké věci či provedení nějakého 

úkonu, ale bez prostředků neverbální komunikace. Destruktivní chování, agresivita a 

sebezraňování může být komunikačním záměrem. Toto chování se často důsledkem 

neschopnosti dorozumět se, požádat o pomoc, získat pozornost nebo vyjádřit své základní 

pocity jiným sociálně přijatelným, konvenčním způsobem. Děti s poruchou autistického 

spektra si vytváří posunky nebo vlastní znaky, které nahrazují chybějící řeč jen zřídka. Je 

možné děti naučit několik výrazů ve znakové řeči nebo např. v Makatonu, ale jejich 

omezená schopnost vizuálně-motorické imitace nebo chybějící vývojově mladší sociálně 

komunikační dovednosti, stejně jako problém v pochopení symboličnosti jednotlivých 

znaků přispívají k potížím s osvojováním si znakového jazyka (Thorová, 2006). 

Sociální interakce 

Porucha sociální interakce se výrazně liší u jednotlivých dětí s PAS (některé děti mají 

potíže se základními sociálními dovednostmi, které jsou vlastní dětem v kojeneckém věku, 

u jiných sociální chování odpovídá tříletému dítěti a někteří chápou sociální problémy na 

úrovni dětí šestiletých) (Thorová, 2006). 

Problémy v sociálních vztazích se mohou projevovat různými způsoby. Dítě může být 

uzavřené, samotářské, nenavazuje kontakt s vrstevníky ani dospělými, vyhýbá se očnímu a 

tělesnému kontaktu a nemazlí se. V oblasti sociálních vztahů jsou problémy v sociálním 

chování důsledkem vrozených nedostatků, podobně jako je tomu u komunikace. Dětem 

s poruchou autistického spektra chybí vrozená schopnost sociálního porozumění. Snaží se 

zapojit do společenského života a upoutat pozornost, ale jinými prostředky odlišnými od 

našich (Jelínková, 2008). 

Thorová (2006) popisuje volně podle L. Wingové tři typy sociálního chování u PAS: 

 Typ sociální je typický minimální nebo žádnou snahou o fyzický kontakt, 

vyhýbáním se fyzickému kontaktu, ale některé fyzické kontakty mohou mít rádi. 

Většinou nemají zájem o sociální kontakt, nevyhledávají společnost, nestojí o 
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přátele a společnou hru a ani nemá zájem o komunikaci. Vyhýbá se očnímu 

kontaktu nebo naváže vágní (neurčitý) oční kontakt bez komunikačního záměru. 

V raném věku se neprojevuje separační úzkost, jak tomu bývá u zdravých dětí a 

nedrží se blízkosti rodičů. Dítě může být také velmi aktivní a bez schopnosti 

empatie, ničí hračky a je agresivní, a ani reakce dospělých nemá na jeho chování 

vliv. S věkem se však většinou kontakt s blízkými osobami zlepšuje. 

 Typ pasivní se charakteristický omezenou spontaneitou v sociální interakci, 

kontaktu se nevyhýbají, ale ani ho často neiniciují. Jejich sociální chování je méně 

diferencované. Kontakt si většinou musí řídit, ale je i hodně dětí, kteří mají rádi 

fyzický kontakt. Schopnost sdílet radost s ostatními je omezená a mají malé 

potěšení ze sociálního kontaktu (např. konverzace, společenské akce, styk s novými 

lidmi). Omezená je také schopnost poskytovat útěchu, podělit se a poprosit o 

pomoc. Mohou se pasivně účastnit hry s vrstevníky, projevují o vrstevníky zájem, 

ale neví jak se do hry účelně zapojit. Sociální komunikace je nespontánní nebo 

chybí. Komunikaci využívají především k uspokojení základních potřeb. Poruchy 

chování jsou méně časté, děti jsou spíše hypoaktivní. 

 Typ aktivní – zvláštní je projevuje přílišnou spontaneitou v sociální interakci, 

sociální dezinhibicí (dotýkání, hlazení cizích lidí) a nedodržováním intimní 

vzdálenosti. Gestikulace a mimika může být přehnaná. Při komunikaci převažují 

řečové a myšlenkové perseverace, které se týkají většinou oblastí vlastních zájmů a 

jsou doplněné pervazivními a ulpívanými otázkami. Sociální chování je často velmi 

problematické. Mají v oblibě jednoduché sociální rituály (např. pozdrav) a obtížně 

chápou pravidla sociálního chování, spojené s kontextem sociální situace. Oční 

kontakt je často ulpívaný nebo je bez komunikační funkce. Častá je také 

hyperaktivita. 

 Typ formální, afektovaný je typickým pro děti s vyšším IQ. Mají dobré vyjadřovací 

schopnosti, ale řeč je příliš formální a působí strojeně. Chování je velmi 

konzervativní a často dělá chladný dojem. Chovají se k ostatním odtažitě a to i 

k rodinným příslušníkům. Rádi vykovávají společenské rituály a kladou důraz na 

jejich dodržování. Pedantické dodržování pravidel může vést až k afektům při 

jejich nedodržení. Některé výrazy dospělých často imitují, ale uniká jim jejich 
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význam. Nechápou ironii, nadsázku nebo žert a vše řečené berou vážně. Jsou 

pravdomluvní a to může vést až k šokujícím výrokům. Jejich zájmy jsou většinou 

encyklopedického charakteru. 

 Typ smíšený – zvláštní se projevuje prvky osamělosti, pasivity a aktivního a 

formálního přístupu. Jejich sociální chování je velmi různorodé, kdy záleží na 

prostředí, situaci a osobě, se kterou je v kontaktu. V kvalitě kontaktu jsou velké 

výkyvy a může se objevit i problémové chování vůči rodičům. Často imitují prvky 

chování a některé slovní výrazy dospělých a tím budí dojem falešné sociální 

zdatnosti. Mezi pasivní prvky patří pěkný sociální úsměv, zdvořilé chování a časté 

vyjadřování souhlasu. Aktivní – zvláštní prvky se projevují živým zájmem o úzce 

vyhraněná témata, která dítě zajímají. Osamělý prvky se projevují nezájmem a 

snahou být o samotě. Formální prvky jsou patrné v naučených frázích, mentorování 

a v pedantickém dodržování pravidel. 

Představivost 

Pro rozvoj představivosti je důležitý rozvoj nápodoby, který je podstatnou součástí tohoto 

vývoje. S věkem se tato schopnost rozvíjí a představivost je více komplexní. Výsledkem 

toho pak je schopnost plánování. Narušení představivosti (imaginace) má na mentální 

vývoj dítěte negativní vliv. V důsledku narušení imitace a symbolického myšlení se 

dostatečně nerozvíjí hra, která je důležitá pro učení a pro celý vývoj dítěte. Při 

nedostatečné představivosti dítě dává přednost aktivitám a činnostem, které obvykle 

preferují mladší děti. Vyhledává v činnostech předvídatelnost a tím se upíná na jednoduché 

stereotypní činnosti. Jejich forma hry a trávení volného času jsou značně odlišné od jejich 

vrstevníků. Vývoj hry a její kvalita závisí na schopnosti představivosti (zapojení fantazie), 

motoriky, úrovni myšlení a sociálních dovednostech jako je nápodoba a sdílení pozornosti 

(Thorová, 2006). 

Úroveň celkové adaptability dítěte se odvíjí od tíže symptomaticky. Hodnotí se kvalita hry, 

její spontánnost, pestrost, radost ze sociální interakce, míra zapojení dítěte a schopnost se 

na ni soustředit (Thorová, 2006). 

U volnočasových aktivit se hodnotí celková kvalita hry, její vyzrálost vzhledem k věku 

dítěte a hledá se výskyt abnormních projevů, které jsou pro poruchy autistického spektra 
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typické. Abnormními projevy zde máme na mysli repetitivní aktivity (opakující se v čase), 

stereotypní (stejné, neměnné) modely chování a příliš silné myšlenkové zaujetí pro nějaké 

téma nebo činnosti doprovázené ulpíváním a nesklonitelností. Představivost a kvalita hry je 

u každého dítěte s poruchou autistického spektra porušena do jiné míry a různým 

způsobem stejně tak jako je tomu u sociální interakce a komunikace (Thorová, 2006). 

 

2.3.2 Včasná intervence 

V současné době přibývá odborníků, kteří se věnují problematice poruch autistického 

spektra. Tím se zkvalitňuje diagnostika a věková hranice pro určení diagnózy se snižuje. 

Rozhodujícím faktorem pro další vývoj dítěte s PAS je zařazení rodiny s dítětem do včasné 

péče. Základní cíle včasné intervence spočívají v poskytnutí péče rodině a dítěti s PAS, dát 

jim dostatečnou podporu, poskytnout jim důležité informace potřebné pro zajištění péče o 

dítě a usnadnit fungování rodiny. Tyto služby jsou poskytovány různými státními i 

nestátními organizace, přičemž se tato péče může lišit v závislosti na možnostech 

poskytovatele a místě, kde se uskutečňuje. Včasná intervence by měla obsahovat podporu 

rodiny, resp. zákonných zástupců dítěte. Tato podpora spočívá v úzké spolupráci a 

kontaktu s rodinou, ve vyslechnutí rodin o problémech a diskusích o tom. Pracovníci by 

měli rodiče seznámit s poruchou autistického spektra tak, aby pochopili handicap svého 

dítěte a byli informováni o možnostech péče. Součástí včasné intervence dále speciálně 

pedagogická diagnostika, nastavení přiměřené intervence, půjčování pomůcek, náměty a 

pomoc při tvorbě pomůcek, pomoc při zařazení dítěte do předškolního zařízení, sociálně-

právní poradenství a seznámení zákonných zástupců s jinými rodiči a organizacemi 

podporujícími rodiny dětí s PAS (Čadilová, Žampachová, 2008). 

2.3.3 Možnosti vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra 

Předškolní péče 

Na včasnou intervenci navazuje předškolní péče o děti s PAS, která ji pak dále rozvíjí a 

rozšiřuje. Včasná intervence tím ale nekončí a dítě je stále v péči terapeuta. Předškolní 

vzdělávání je legitimní součástí vzdělávacího systému a představuje počáteční stupeň 

veřejného vzdělávání. Cíle předškolního vzdělávání tvoří doplňování rodinné výchovy a 
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pomoc při zajištění prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů 

k aktivnímu rozvoji a učení dítěte. Důležitý je rozvoj osobnosti dítěte, podpora jeho 

tělesného rozvoje a zdraví, jeho osobní spokojenosti a pohody, pomáhat mu v pochopení 

okolního světa a motivovat ho k poznávání a učení, stejně tak jako ho učit žít ve 

společnosti ostatních. Do předškolních zařízení nastupují nejen děti, které prošly včasnou 

intervencí, ale také ti, komu byla stanovena diagnóza těsně před nástupem a také ti, kteří 

diagnózu nemají a jejich zvláštnosti v chování vyplynou až z kontaktu s vrstevníky. Děti 

s PAS mohou být zařazeni do mateřské školy samostatně zřízené pro děti se zdravotním 

postižením (tj. pro děti se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s tělesným 

postižením, mateřská škola logopedická a mateřská škola speciální) nebo do mateřské 

školy běžného typu a zde mohou být podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, 

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

nadaných (§3) vzděláváni formou individuální integrace, formou skupinové integrace, 

v mateřských školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením nebo 

kombinací těchto forem (Čadilová, Žampachová, 2008). 

Základní a střední vzdělávání 

Možnosti vzdělávání definuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

Žáci s poruchou autistického spektra plnící povinnou školní docházku mohou být 

vzděláváni v běžné základní škole, základní škole praktické a základní škole speciální, a to 

jak formou individuální integrace do tříd těchto škol, nebo mohou být zařazeni do 

specializovaných tříd pro žáky s autismem, jsou-li v těchto školách zřízeny. Co se týče 

střední školy, je zde jediná forma vzdělávání formou integrace (Čadilová, Žampachová, 

2008). 
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3 Praktická část 

Hlavním cílem práce je popsat a zhodnotit spolupráci mezi speciálně pedagogickými 

centry, školami a zákonnými zástupci žáků s poruchou autistického spektra. Součástí 

praktické části je zodpovězení výzkumných otázek: Jaká je spolupráce SPC se školami, 

v nichž se vzdělávají žáci s PAS? Jaká je spolupráce SPC a škol s rodiči žáků s PAS? 

 

3.1 Metodika 

Praktická část práce je založena na kvalitativním výzkumu. Pro samotný výzkum byla 

zvolena metoda rozhovoru. Příprava rozhovoru byla rozčleněna do několika kroků. V první 

řadě byly zvoleny objekty rozhovoru, počet rozhovorů, dále byl stanoven typ rozhovoru, 

následovalo sestavení otázek a poté samotné provedení rozhovorů. Rozhovory byly 

uskutečněny s pracovníky speciálně pedagogických center působícími na území 

Jihočeského kraje a Hlavního města Prahy, s pedagogy základních škol speciálních a s 

rodiči žáků s poruchou autistického spektra. Celkem bylo provedeno 10 rozhovorů. 

Rozhovory byly provedeny v období od února do června 2015. Rozhovor s jednotlivými 

respondenty byl vždy zahájen vysvětlením cíle výzkumu a zdůvodněním samotné realizace 

rozhovoru. Na závěr byla všem účastníkům rozhovorů nabídnuta pozdější prezentace 

výsledků. Podle míry závaznosti pokynů byl zvolen typ polostrukturovaného osobního 

rozhovoru. Průběh rozhovorů byl zaznamenán na diktafon k pozdějšímu zpracování 

odpovědí.  

Poté následovala syntéza výsledků celého výzkumu, kdy byla na základě získaných 

informací celkově zhodnocena spolupráce mezi speciálně pedagogickými centry, školami a 

zákonnými zástupci žáků s poruchou autistického spektra. 
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3.2 Spolupráce školských poradenských zařízení se školou a zákonnými 

zástupci žáků na území Jihočeského kraje 

3.2.1 SPC v Jihočeském kraji 

První rozhovor proběhl s pracovníkem speciálně pedagogického centra. Toto SPC sídlí 

v ulici Štítného 3 v Českých Budějovicích a je součástí Mateřské školy, Základní školy a 

Praktické školy. Na péči o své klienty se podílejí tři speciální pedagogové, jeden psycholog 

a jedna sociální pracovnice. Jejich klienti jsou děti, žáci a studenti s mentálním postižením 

z okresu Českých Budějovic, Českého Krumlova a Jindřichova Hradce a děti, žáci a 

studenti s poruchou autistického spektra z celých Jižních Čech.  To celkem tvoří necelých 

500 klientů zařazených do mateřských škol, mateřských škol speciálních, základních škol, 

základních škol praktických, základních speciálních a středních škol. 

Součástí nabídky služeb centra je: 

- Včasná intervence 

- Poradenská a metodická pomoc rodičům při výchově a všestranné stimulaci dítěte 

- Komplexní diagnostika dětí 

- Konzultace pro zákonné zástupce a pro pedagogické pracovníky 

- Krizové intervence 

- Pomoc při integraci žáků 

- Podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP) 

- Kariérové poradenství 

- Doporučení a pomoc při zajištění dalších odborných vyšetření a péče dalších 

speciálních pracovišť 

- Ucelená rehabilitace 

- Sociálně právní poradenství 

- Zapůjčování odborné literatury 

- Zapůjčování stimulačních hraček 

- Vyjádření k odkladu povinné školní docházky a k jiným způsobům plnění povinné 

školní docházky (stitneho-cb.cz, 2015) 

 

http://www.stitneho-cb.cz/
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Spolupráce SPC se školou 

Pracovníci SPC se osobně setkávají s pedagogy škol minimálně dvakrát ročně. Tyto 

návštěvy se nejčastěji týkají speciálně pedagogického vyšetření, které probíhá přímo ve 

školním prostředí.  Při tomto vyšetření mohou být přítomni i rodiče, ale není to podmínka. 

Na základě tohoto vyšetření vypracují zprávu, kterou osobně předávají rodičům 

k podepsání. Může být předána i listovní zásilkou, ale zákonní zástupci musejí vždy po 

vyšetření hovořit s pracovníkem SPC o výsledcích diagnostiky. Poté rodiče tuto zprávu 

předávají škole. Dále se řeší problémy žáků, kteří nezvládají osnovy daného ročníku a 

konzultují se úpravy vzdělávacích programů. Poměrně často se na SPC telefonicky 

obracejí pedagogové škol s prosbou o pomoc a rady týkající se problémového chování 

žáků s poruchou autistického spektra, které je u nich velmi časté. V takovémto případě 

mají pracovníci škol možnost se kdykoli na pracovníky SPC obrátit s prosbou o radu či 

pomoc, které se většinou řeší pouze telefonicky. Jelikož jsou pracovníci SPC velmi časově 

vytíženi, nemají tolik možností se s nimi setkávat a konzultovat tyto problémy při osobním 

setkání. V některých případech se centra setkávají s nerespektováním jejich doporučení 

školami. Je to velmi individuální. Pracovník SPC uvádí, že „s některými školami je 

spolupráce velmi dobrá, ale najdou se i takové, které doporučení nerespektují a s dětmi 

pracují podle svého uvážení.“ 

 

Spolupráce SPC s klientem a jeho rodiči 

Setkávání pracovníků SPC s rodiči je velmi individuální. Jsou pravidelně v osobním 

 kontaktu minimálně jednou ročně při vyšetření dítěte. Pokud není potřeba častější 

spolupráce tak tímto spolupráce mezi nimi končí. V případě, že se jedná o rodinu 

s klientem, který je integrován, tak je tato spolupráce intenzivnější a jsou v kontaktu 

s klientem alespoň dvakrát ročně, tzn. jednou během školního pololetí ve školním 

prostředí. První setkání se týká tvorby individuálního vzdělávacího plánu a při druhém 

setkání jde o kontrolu tohoto plánu. Na SPC se rodiče nejčastěji obracejí v případě 

problémového chování dítěte stejně tak jako školy. V takovýchto případech jsou prý 

v častějším kontaktu s rodiči. Tito žáci mají mnoho obtíží, které se snaží zvládat rodiče 

většinou sami nebo s pomocí školy, ale pokud se na SPC obracejí, je to spíše z důvodu 
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problémů s adaptací, vycházení s ostatními vrstevníky v třídním či jiném kolektivu. 

Rodiče, kteří se s nějakými problémy obracejí na SPC, se zpravidla řídí jejich 

doporučeními. Někteří rodiče se také doporučeními pracovníků ŠPZ neřídí, častěji se jedná 

o rodiče, se kterými se setkávají pouze při každoročním vyšetření. 

 

3.2.2 Výsledky rozhovorů s pedagogy škol vzdělávajících žáky s poruchou 

autistického spektra v Jihočeském kraji 

Rozhovory byly provedeny s pedagogy škol zaměřených mimo jiné na vzdělávání žáků 

s poruchami autistického spektra v Jindřichově Hradci a Soběslavi. 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola v Jindřichově Hradci poskytuje vzdělání 

pro žáky s lehkým až těžkým mentálním postižením, pro žáky s kombinovaným 

postižením a také pro žáky s autismem, kteří jsou vzděláváni v autistické třídě. Rozhovor 

byl proveden s třídní učitelkou autistické třídy. Do této třídy dochází šest dětí, přičemž 

jedno je integrované. Na naplňování vzdělávacích potřeb těchto žáků se podílí jeden 

pedagog s pomocí dvou asistentek pedagoga. Tato škola spadá pod působnost speciálně 

pedagogického centra v Českých Budějovicích. 

Druhý rozhovor byl proveden s pracovnicí Mateřské školy, Základní školy speciální a 

Praktické školy Diakonie ČCE Rolnička v Soběslavi pracující se žáky s poruchou 

autistického spektra v základní škole speciální. V této škole je vzděláváno 7 dětí 

s poruchou autistického spektra, ale ne v jedné třídě jak je tomu v Jindřichově Hradci. Zde 

jsou žáci rozděleni do různých tříd a jejich vzdělávací potřeby zajišťuje jeden pedagog, 

asistent pedagoga a osobní asistent. Tato škola je také v péči speciálně pedagogického 

centra v Českých Budějovicích. 

 

Spolupráce škol se speciálně pedagogickým centrem 

Četnost kontaktu škol se SPC a forma komunikace 

Školy jsou v osobním kontaktu se speciálně pedagogickým minimálně jednou ročně, kdy 

poradenský pracovník dojíždí přímo do škol. Z výpovědi pedagoga z Jindřichova Hradce 
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vyplývá, že jsou v kontaktu se SPC pouze jednou ročně ve školním prostředí a dále s nimi 

příliš nespolupracují. Rozdílná je však situace ve škole v Soběslavi, kdy pedagog uvádí, že 

v případě potřeby kontaktují SPC telefonicky nebo e-mailem a projednávají s nimi různá 

doporučení. Četnost kontaktu je však individuální a nedá se přesně stanovit, jak často se 

škola na SPC obrací. 

Oba pedagogové uvádějí, že preferují osobní setkání. Záleží také na situaci, a čeho se daná 

spolupráce týká. Některé záležitosti se dají probrat po telefonu a vzhledem k vytíženosti 

pracovníků SPC je to nejrychlejší řešení. V případě, že se jedná například o problémy 

v chování žáka, je nutné si vyžádat osobní konzultaci. 

 

Nejčastější obsah spolupráce mezi školou a SPC 

V případě osobní návštěvy pracovníka SPC ve školním prostředí se spolupráce týká 

především toho, že pracovník SPC jednou za rok vypracovává zprávu o každém dítěti. Oba 

pedagogové uvádí, že během této návštěvy se pracovník SPC může věnovat více dětem. 

Většinou tedy své klienty vyšetří během jedné nebo dvou návštěv školy. 

Tato návštěva probíhá tím způsobem, že pracovník SPC přijede ráno na osmou hodinu do 

školy, kde se zdrží jednu až dvě hodiny a pozorují žáky ve výuce a hodnotí, jak s nimi 

pedagog pracuje. Ve škole v Soběslavi se poté diskutuje o přístupu k dítěti s třídní 

učitelkou, ředitelkou a s rodiči. Účast rodičů však není nutností. Na základě toho je 

sepsána zpráva, která je předána rodičům, kteří ji následně poskytují škole. Spolupráce 

školy v Soběslavi se SPC se nejčastěji týká doporučení např. k zařazení nebo přeřazení 

žáka, doporučení ohledně individuálního vzdělávacího plánu nebo doporučení ke zřízení 

funkce asistenta pedagoga. Dále jsou také velmi časté výchovné problémy u žáků, o 

kterých je třeba s pracovníky SPC jednat.  

Pedagog z Jindřichova Hradce uvádí, že v jiných situacích, než při diagnostické návštěvě 

pracovníků SPC ve škole, se SPC v kontaktu nejsou. V případech, kdy škola v minulosti 

pracovníky SPC kontaktovala, se jejím pracovníků údajně nedostalo dostatečné podpory či 

doporučení a od té doby s nimi v případě řešení problémů se žáky nespolupracují. 
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Spokojenost školy se spoluprácí se SPC 

Pedagožka z Jindřichova Hradce uvádí, že příliš spokojena není. Ocenila by, „kdyby 

obzvlášť paní psycholožka ze SPC byla vstřícnější a někdy přijela do školy“. Jako problém 

vnímá to, že do školy nejezdí a neustále si zve rodiče do Českých Budějovic „třeba jenom 

i kvůli podpisu“, ale také kvůli vyšetření. To odůvodňuje příkladem chlapečka, který je ve 

školním prostředí a doma velmi šikovný, ale při vyšetření v SPC nespolupracuje a vzteká 

se. Pracovnice školy klade důraz na požadavek vyšetření dítěte v prostředí pro něj 

přirozeném, příjemném a uklidňujícím a ne sepsání zprávy o dítěti na základě jednoho 

krátkého setkání, které je pro dítě stresující. Dále by potřebovala a ocenila poskytování 

více informací a služeb od speciálně pedagogického centra, uvítali by větší pomoc. Při 

setkání ve škole jsou pracovníky chváleni, jak s dětmi pracují a jaké vytvořili ve škole 

příjemné prostředí, ale pro pedagogy je určitá podpora velmi důležitá. Informace 

nezískávají od SPC, ale spíše je získávají vlastními silami a ve spolupráci s APLou. 

Pedagožka ze školy v Soběslavi má na tuto spolupráci odlišný názor. Se speciálně 

pedagogickým centrem je celkem spokojena. Chápe, že jsou pracovníci SPC časově velmi 

vytíženi a je velmi obtížné dojíždět do všech škol. Je ráda když jim vyjdou vstříc a jsou 

ochotní pomoci. Pedagogové uvítají každý nový nápad a přístup jak s žákem pracovat. 

Tato pedagožka uvádí, že by uvítali více podpory zaměřené na poruchy chování a 

agresivitu, která je u žáků s poruchou autistického spektra častá. „SPC jsou spíše zaměřena 

na zařazování dětí do vzdělávání, předají škole psychologické vyšetření a speciálně 

pedagogické přístupy ve výuce, ale právě problémy v chování, se kterými se setkáváme, 

mnohokrát musíme konzultovat především s Aplou.“ 

 

Spolupráce škol se zákonnými zástupci žáků s poruchami autistického spektra 

Četnost a forma komunikace s rodiči 

Pracovníci školy v Jindřichově Hradci se s rodiči osobně setkávají každý den. Především 

ráno, když rodiče přivedou své děti do školy, si s pedagogy promluví o tom, jak probíhá 

výchova doma, jestli dítě nebylo nějak rozrušené. To je důležité k navázání kontaktu s 

dítětem na začátku daného dne.  Osobní komunikaci s rodiči pedagogové pokládají za 
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velmi důležitou k navázání dobrého vztahu mezi rodiči a jimi a zvyšování důvěry v ně. 

Také mají určený notýsek k tomu, aby rodičům mohli sdělit, jak probíhal den ve škole, jak 

dítě pracovalo, jestli bylo šikovné, snažilo se, nebo naopak nechtělo spolupracovat a jaká 

toho byla možná příčina. Rodiče do tohoto notýsku mohou také psát informace o tom, jak 

s dítětem pracovali doma. Tato komunikace probíhá často, obzvlášť v případech kdy rodiče 

ráno spěchají do práce a nemají čas si s učitelkou popovídat, když se někdy doprovod 

dítěte do školy změní, do školy ho přivede např. prarodič nebo děti zůstávají odpoledne 

nějaký čas v družině. Telefonicky jsou v kontaktu pouze v krajních situacích, které se 

stávají velmi zřídka či vůbec. Čas od času si pedagogové přeposílají s rodiči formou e-

mailu nějaké informace týkající se problematiky poruch autistického spektra nebo 

informace týkající se školy, například plánování a přípravy nějaké školní akce. 

Pedagogové školy v Soběslavi jsou s většinou rodičů v osobním kontaktu alespoň jednou 

denně. Polovina žáků nemá bydliště v Soběslavi a je jim poskytována sociální doprava do 

školy. Proto také komunikují s rodiči prostřednictvím komunikačního sešitu, kam píší co se 

dělo ve škole a rodiče zase podávají informace o tom co se děje mimo školu. Také ke 

komunikaci s rodiči používají iPady. Nahrávají děti, jak pracují a jak komunikují (většina 

z nich verbálně nekomunikuje). Mimo to se s nimi setkávají v rámci třídních schůzek 

třikrát do roka. Rodiče mohou vždy, když je potřeba přijet na konzultace. Učitelé preferují 

jako formu komunikace osobní setkání. „Problém je, že žáci s četnějšími potížemi a 

poruchami chování jsou většinou dojíždějící a tak je osobní setkání s rodiči méně časté než 

je tomu u jiných žáků.“ 

 

Předmět spolupráce škol se zákonnými zástupci 

Rodiče z Jihočeského kraje i ze Soběslavi se v případě potřeby získání informací či rady 

obracejí na školu a APLu, se kterou spolupracují. Vzniklé problémy řeší společnými 

silami, každý navrhne nějaké řešení a z toho udělají nějaký závěr. Rodiče, kteří se na školu 

obracejí v případě nějakého problému, se řídí doporučením od pedagogů. V některých 

případech mohou vznikat mírné rozpory v tom, že to nejlepší pro dítě si rodiče a učitelé 

představují trochu jinak. Ve většině případů probíhá spolupráce mezi pedagogy a rodiči 

velmi dobře. Poskytují si navzájem informace a rady jak s dítětem pracovat. Každé dítě je 
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jiné a volí se odlišný přístup k němu než u ostatních žáků, proto je důležité propojit školu a 

rodinu, protože rodiče škole předávají velmi cenné informace o dítěti (např. jak ho 

motivovat ke spolupráci). 

 

3.2.3 Spolupráce se speciálně pedagogickým centrem a školou z pohledu zákonných 

zástupců 

Dotazovaní rodiče spolupracují se speciálně pedagogickým centrem v Českých 

Budějovicích. Rozhovory byly provedeny s rodičem z Jindřichova Hradce a s rodičem ze 

Soběslavi. 

 

Rodič z JH 

Speciálně pedagogické centrum v Českých Budějovicích se svou dcerou poprvé navštívili 

v jejích třech letech před nástupem do školky a od té doby je SPC vždy jednou ročně 

kontaktovalo. Potřebovali potvrzení o zařazení do mateřské školy pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami a také žádali o asistenta pedagoga, který jim nebyl přidělen. Ve 

třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami byl sice menší počet dětí, ale dohled 

dvou pedagogů nad patnácti dětmi nebyl dostačující. V této třídě byl zařazen pouze jeden 

chlapeček s poruchou autistického spektra, který měl přiřazeného asistenta pedagoga a ten 

se věnoval oběma dětem. Asistent pedagoga byl dívce přidělen až po potvrzení autismu ve 

čtyřech letech. Od té doby se SPC nejsou v kontaktu příliš často. Pracovníci SPC dojíždějí 

jednou za rok do školy a rodiče pouze odsouhlasí vyjádření, které jim pošlou. Návštěv 

pracovníků SPC ve škole se rodiče neúčastní z důvodu pracovní vytíženosti. SPC 

nekontaktují ani v případě řešení nějakých obtíží. V takových situacích se obracejí na školu 

a APLu. Dceru charakterizují jako celkem klidné dítě, ale i tak se téměř každý den potýkají 

se specifickými problémy. Ty se týkají především určitých stereotypů, odmítáním činností, 

se snášenlivostí s ostatními v kolektivu apod.  Při návštěvě ve speciálně pedagogickém 

centru nebyli příliš spokojeni s přístupem pracovníků, chyběla jim vstřícnost. Nevěděli, co 

od nich mohou požadovat, pracovníci centra rodičům dle jejich sdělení příliš informací 

neposkytli, nepromluvili si o tom, co bude následovat. Pracovnice při vyšetření na 
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pracovišti SPC po dceři chtěla vykonat nějaké úkoly. Ta se ale necítila v tomto prostředí 

dobře, nespolupracovala a navíc verbálně nekomunikuje, proto s ní údajně pracovnice 

nedokázala navázat správný kontakt a neměla s ní dostatek trpělivosti. To je jedním 

z důvodů, proč rodiče nebyli s touto návštěvou spokojeni. S doporučeními které dostali, 

také nejsou příliš spokojeni. Nesdělili jim nic nového, pouze základní informace které si už 

získali sami. Tak to vnímají i ve spolupráci SPC se školou. „Pouze vše odsouhlasí, postup 

práce s dítětem, obsah vzdělávání, IVP, ale s ničím novým pracovníci centra nepřicházejí.“ 

Spolupráci se školou si naopak velmi chválí. Rodiče jsou spokojeni s přístupem 

 pedagožky i asistentek pedagoga. Dostává se jim od nich velké podpory a toho si velmi 

cení. 

 

Rodič ze Soběslavi 

Matka se svým synem poprvé navštívila v jeho třech letech SPC ve Strakonicích, které je 

zaměřené na péči o děti pouze s mentálním postižením a ne autismem. Do tohoto SPC 

docházeli dva roky. Ve čtyřech letech mu byl diagnostikován autismus, a proto museli 

přestoupit ze SPC ve Strakonicích do SPC v Českých Budějovicích. Spolupráce s tímto 

SPC není nijak intenzivní. V SPC byli pouze dvakrát a tyto návštěvy probíhali pouze na 

základě žádosti o odklad školní docházky, jinak s nimi v kontaktu nejsou. „Paní 

psycholožka tvrdila, že více od nich nepotřebujeme.“ Problémy týkající se výchovy a 

vzdělávání syna řeší jako ostatní rodiče se školou a s APLou. APLA jim především 

pomáhá s nácvikem komunikačního systému, se kterým jsou největší potíže. Jsou s nimi 

v kontaktu přibližně jednou za tři měsíce a v případě potřeby jim mohou kdykoli zavolat a 

domluvit se na schůzce. Přístup pracovníků SPC hodnotí spíše jako odměřený a práce 

s dítětem nebyla dobrá, za to s doporučeními, která jsou jim poskytována, jsou spokojeni. 

Spolupráci se školou si velmi chválí. Denně jsou v osobním kontaktu, a tak zde 

komunikace probíhá na dobré úrovni. Mluví spolu o tom, jak dítě pracovalo ve škole i jak 

zvládá určité situace mimo školu. Jsou velmi rádi za vstřícný přístup pracovníků jak 

k dítěti, tak k nim. Poradenství v tomto případě je zakládáno především na spolupráci se 

školou a s APLou, případně si navzájem poskytují podporu s ostatními rodiči v okolí a 

snaží se o vyhledávání a poskytování informací ohledně této problematiky. 
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3.3 Spolupráce školských poradenských zařízení se školou a zákonnými 

zástupci žáků na území Hlavního města Prahy 

3.3.1 SPC na území Hlavního města Prahy 

Další rozhovor probíhal na pracovišti speciálně pedagogického centra Vertikála v ulici Pod 

Marjánkou na Praze 2, které je součástí Základní školy speciální a Praktické školy 

Rooseveltova. Toto SPC je zaměřeno především na děti, žáky a studenty s poruchami 

autistického spektra a mentální retardací, kterých je zde v současné době zaregistrováno 

okolo 360. Péči svým klientům zařazeným do mateřských škol, základních škol, 

základních škol speciálních, základních škol praktických a také praktických škol zajišťuje 

7 speciálních pedagogů v celkovém rozsahu 4,75 úvazku. 

Mezi poskytované služby SPC Vertikála patří: 

- Speciálně pedagogické vyšetření: posouzení úrovně v jednotlivých vývojových 

oblastech jako podklad pro vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, 

poradenství při volbě zařazení do výchovně vzdělávací instituce a vypracování 

doporučení pro školy (např. odklad školní docházky, doporučení k integraci, ke 

zřízení funkce asistenta pedagoga apod.) 

- Návštěvy ve školách, kam jsou klienti zařazeni 

- Konzultace s rodiči, učiteli a asistenty v SPC 

- Sestavování individuálních plánů 

- Úpravy školních vzdělávacích programů 

- Vytváření pomůcek a učebních materiálů (www.skolaroos.cz, 2015) 

 

Spolupráce SPC se školou 

Pracovníci docházejí ke klientovi do školního prostředí většinou dvakrát ročně. Liší se to 

případ od případu. Práce s klienty je intenzivnější především u žáků, kteří jsou integrováni 

na běžné základní škole. Při návštěvách škol se zaměřují zejména na konzultace týkající se 

práce asistenta pedagoga, kontrolu plnění individuálního vzdělávacího plánu, řešení 

konkrétních problémů dětí týkajících se především problémů v chování a také učebních 

problémů. Když se naskytnou nějaké potíže, tak učitelé škol volají do SPC a aktuální 

http://www.skolaroos.cz/
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problém se okamžitě řeší. Pracovníci SPC jsou tedy v osobním kontaktu s pedagogy ve 

školním prostředí. V některých případech však i pedagogové škol docházejí do SPC. To je 

však méně časté, spíše ve výjimečných případech. Tyto schůzky se domlouvají v případě, 

že má k nějakému žákovi nastoupit nový asistent pedagoga a je to složitější případ, ale také 

když sami učitelé mají o tyto konzultace zájem. Školy se na SPC obracejí telefonicky nebo 

prostřednictvím e-mailu s žádostí o pomoc. Tato četnost kontaktů zprostředkovaných 

školami je však individuální. Některé školy v případě vzniku nějakého problému SPC 

vůbec nekontaktují a jiné koly se naopak obracejí vždy, když je potřeba něco projednat. 

Spolupráce SPC se školami je do jisté míry intenzivnější při integraci dítěte do běžné 

základní školy, kdy se musejí zaměřit na IVP, metody práce a způsob dodržování plnění 

učebních osnov. Učitelé se drží doporučeními od SPC, ale to se musí neustále měnit a 

přizpůsobovat pro začlenění žáka do školy, proto jsou pracovníci SPC s pracovníky škol 

většinou častěji ve vzájemném kontaktu. Záleží na tom, jakou podporu žák potřebuje. 

Největším problémem pro ně je, že se setkávají s tím, že „některé školy jsou stále ještě 

nedostatečně připravené na integraci, nejsou schopni přijmout dítě, které nezapadá do 

nějakých jejich představ žáka.“ Pak je nutné, aby žák přešel na jinou školu, pro něj 

vhodnou, zároveň se však vystavuje často i opakovaně změně prostředí, na kterou se 

obtížně adaptuje. Tyto situace nejsou časté, ale setkávají se s nimi a je obtížné je řešit. Dle 

sdělení pracovníka SPC je řada škol výborných, umějí s dětmi dobře pracovat a nepotřebují 

velkou podporu z vnějšku. 

 

Spolupráce s klientem a jeho rodiči 

Mimo školu se pracovníci SPC setkávají s klientem jednou za rok nebo za dva roky na 

speciálně pedagogickém vyšetření na pracovišti SPC. Na základě tohoto vyšetření se 

vypracovává zpráva a doporučení ke vzdělávání na dobu jednoho nebo dvou let. Záleží na 

speciálně pedagogickém centru, jakou platnost zpráva bude mít. Většinou se toto vyšetření 

dělá jednou za dva roky. Doba platnosti zprávy na jeden rok se stanovuje, pokud se 

očekává nějaká změna, např. dítě přechází na druhý stupeň základní školy, nebo na střední 

školu a počítá se s tím, že se bude snižovat podpora asistenta pedagoga. Pracovníci SPC 

jsou s rodiči nejčastěji v kontaktu právě kvůli speciálně pedagogickému vyšetření. Toto 
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speciálně pedagogické vyšetření je podmínkou vystavení doporučení pro školy např. 

podkladem jak vypracovat IVP apod. Dále také pokud si rodiče nevědí s něčím rady, tak 

mají možnost s pracovníky SPC konzultovat dané problémy, ale tyto situace nejsou tak 

časté. Rodiče se na SPC nejčastěji obracejí, když potřebují doporučení pro školu, aby dítě 

mělo nějaké zohlednění, kvůli IVP, pak je to dále kvůli přístupu k dítěti a výběru škol 

vhodných pro vzdělávání jejich dětí. Ti rodiče, kteří se na SPC obracejí v určitých 

situacích, kladou velký důraz na doporučení, které se jim dostává a řídí se jimi. Vzniká 

mezi nimi vztah důvěry a spolupráce je dobrá. Setkávají se ale také s rodiči, kteří berou 

výchovu a vzdělávání svých dětí do vlastních rukou a s nikým se příliš neradí. Při 

spolupráci je velmi důležitý již zmíněný vztah důvěry, rodiče musí být schopni 

poslechnout si nějaké návrhy, zvažovat věci a nějak se domluvit. To ve většině případů 

naštěstí funguje. 

 

3.3.2 Výsledky rozhovorů s pedagogy škol vzdělávajících žáky s poruchou 

autistického spektra na území Hlavního města Prahy 

První rozhovor byl proveden s pedagogem Základní školy speciální Rooseveltova se 

sídlem Rooseveltova 8 na Praze 6. Na této škole je vzděláváno 20 žáků s poruchou 

autistického spektra rozdělených do 3 tříd, přičemž v každé třídě se na vzdělávání podílejí 

2 pedagogové a jeden asistent pedagoga. 

Druhý rozhovor byl uskutečněn s pedagogem Základní školy speciální se sídlem 

V Cibulkách, kde je vzděláváno 17 žáků rozdělených do 4 tříd. Vzdělávání žáků v jedné 

třídě zabezpečují dva pedagogové a asistent pedagoga. 

 

Spolupráce škol se speciálně pedagogickým centrem 

Četnost kontaktu škol se SPC a forma komunikace 

Základní škola speciální V Cibulkách spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem 

Vertikála, s nimiž jsou v osobním kontaktu přibližně 4x za rok jak je tomu i u jiných škol 

nebo také telefonicky a e-mailem. SPC pracovníci školy kontaktují podle potřeby, 

například v době, kdy se dělají posudky, se stává, že pracovníci centra docházejí do škol 
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každý týden. Pedagogové se také ve výjimečných případech setkávají s pracovníky v SPC. 

Spolupráce musí být intenzivnější, když nastupuje do školy nové dítě a žádá se o asistenta 

pedagoga. V tu chvíli jsou do této spolupráce zahrnuti i rodiče, kteří se dítětem přijedou 

podívat do školy, než nastoupí do výuky za přítomnosti pracovníka SPC a konzultují se 

věci ohledně začlenění dítěte do třídního kolektivu.  

Základní škola speciální Rooseveltova spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, 

jehož jsou součástí a jsou umístěni ve stejné budově. Díky tomu jsou pedagogové 

s pracovníky SPC pouze v osobním kontaktu a to 2x týdně, kdy se setkávají ve výuce. 

Obě ZŠ speciální preferují osobní setkání, které vyhovuje jak pedagogům, tak i 

pracovníkům SPC. 

 

Nejčastější obsah spolupráce mezi školou a SPC 

Komunikace mezi oběma školami a SPC se nejčastěji týká konzultací, které jsou důležité 

pro pedagogy. Každé dítě je v něčem odlišné a postupem času vyvstávají další problémy, 

které se musí neustále řešit. Proto pedagogové vyžadují tyto konzultace a jsou rádi za 

každou radu, která je jim poskytnuta. Návštěvy ve školách se týkají především kontroly 

individuálních vzdělávacích plánů, kontroly způsobu vzdělávání a dodržování stanovených 

postupů při vzdělávání žáka.  

Při návštěvě školy V Cibulkách pracovníci SPC stráví ve třídách celý školní den a pozorují 

žáky ve výuce. Jejich pozorování bývá doplněno případně nějakou dokumentací, zprávami 

a rozhovorem s pedagogy. Na základě toho se vypracuje zpráva, která je předána rodičům. 

Obsahem návštěv pracovníků SPC ve škole Rooseveltova je nejčastěji konzultace nad 

pomůckami, které používají ve své práci a předání informací z absolvovaných školení. Do 

nabytého programu pracovníků SPC se ještě také vejde práce s dětmi, která zatím 

neprobíhá pravidelně ale nárazově. 

 

 

 



47 

 

Spokojenost školy se spoluprací se SPC 

Pedagogové ze ZŠ V Cibulkách jsou se speciálně pedagogickým centrem celkem 

spokojeni. Kladou důraz pouze na to, „aby psychologové nevypracovávali zprávu pouze na 

základě interakce s dítětem v krátkém časovém úseku. Měli by rozlišovat to, jak dítě 

pracuje v klidném v prostředí, a jak se chová ve třídě, kde je vyrušováno ostatními 

spolužáky.“ Děti mají nastavené různé spouštěče vedoucí k nevhodnému chování a jejich 

soužití ve školním kolektivu je proto velmi problematické. S tímto SPC spolupracují už 

poměrně dlouho, a tak vzniklé nesrovnalosti za tu doby vyřešili a nyní není nic vážného, 

s čím by nebyli spokojeni. Chápou, že jsou pracovníci velmi vytíženi a není možné jejich 

školu navštěvovat častěji. Přesto by byli rádi, kdyby se navýšila kapacita úvazků v SPC a 

možnost častějších návštěv pracovníků SPC jim byla dostupná. Mnoho pedagogů považuje 

tato setkání za určitou supervizi, která je pro ně velmi důležitá. Uvítali by častější kontakt 

s pracovníky a mít možnost si s nimi popovídat, o tom co se děje, ne jen pouze v případě, 

kdy je to opravdu nutné. 

Ačkoli je SPC Vertikála součástí základní školy speciální Rooseveltova, neustále hledají 

formu spolupráce. SPC se zaměřuje především na děti, žáky a studenty integrované do 

běžných škol, radí s výukou a IVP, pomáhají řešit situace, které nastávají a vypracovávají 

poměrně rozsáhlou dokumentaci o každém žákovi. Tímto jsou pracovnice velmi vytížené a 

pedagogové této školy hledají způsob, jak by mohlo SPC prospívat i jim. Respektují, že 

s jinými školami je práce intenzivnější a pomáhají tolika lidem v těžké situaci a snaží se 

spolupráci s pracovníky centra do budoucna vyladit. Jelikož je spolupráce s nimi spíše 

nárazová než pravidelná, je neustále co zlepšovat. Do příštího roku by si přáli větší kontakt 

se SPC ve škole. 

 

Spolupráce škol se zákonnými zástupci žáků s poruchami autistického spektra 

Četnost a forma komunikace s rodiči 

Pedagogové obou škol jsou s větší částí rodičů v osobním kontaktu každý den, a tak mají 

možnost si promluvit o záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání. Ti rodiče, kteří 

kvůli zaměstnání nemohou doprovázet své děti do školy a vyzvedávat je ze školy, mohou 
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za třídním učitelem přijít na konzultaci kdykoli mimo vyučování. Škola je pro rodiče vždy 

první možností na koho se obrátit. 

 

Předmět spolupráce škol se zákonnými zástupci 

Pokud rodiče potřebují získat nějaké informace nebo s něčím poradit, obracejí se vždy na 

školu.  

Na základní škole speciální V Cibulkách se zřídka ale přeci jen setkávají se situacemi, kdy 

se problém řeší současně s rodiči, a také s SPC. Pedagogové rodičům vždy rádi pomůžou a 

poradí. „Ale jak se rodiče těmito radami řídí záletí na tom, nakolik je odpověď rodiči 

očekávaná a nakolik jim vyhovuje.“ Většinou se ale pracovníci školy s rodiči domluví tak, 

aby to vyhovovalo všem, takže spolupráce je dobrá. Pedagogové požadují od rodičů, aby 

s dětmi doma ve volném čase dodržovali režim, který je jim doporučen, a vypracovávali 

s nimi úkoly uložené školou. Co se týče dodržování určitého režimu v odpoledních 

hodinách mimo školu, bývá občas problém a pedagogové se poté s ním potýkají ve škole. 

Žák je potom nesoustředěný, nechce spolupracovat a chová se tak, jak je zvyklý se chovat 

doma k rodičům, kteří mu leccos tolerují. Rodiče se mimoškolních aktivit organizovaných 

školou neúčastní. Je to nežádoucí, protože by někteří žáci mohli špatně reagovat na to, že 

někteří žáci jsou s rodiči a jiní ne. Pedagog této školy také uvádí, že by prý některým 

rodičům nemusel vyhovovat jejich přístup k žákům. Neradi si nechávají vidět pod prsty, 

pokud škola nedělá něco, co není v zájmu dítěte. Minulý rok se uskutečnil výlet k moři i za 

účasti rodičů. Vše probíhalo bez problémů a všichni účastníci byli spokojeni. 

Pedagogové školy Rooseveltova jsou s rodiči v osobním kontaktu každý den při příchodu a 

odchodu žáka ze školy. Na začátku roku mají s rodiči individuální konzultaci nad IVP a o 

tom, co bude daný rok obsahem výuky, mluví ale také o situaci v rodině, jak se jim celkově 

daří. Rodiče jsou se školou ve velmi důvěrném spojení. Většina rodičů není zapojena do 

organizací zabývajících se touto problematikou, a tak mají potřebu si otevřeně s někým 

v okolí popovídat. Hodně mluví o tom, jak vše začalo narozením jejich dítěte, čím vším si 

prošli a jak může vypadat jejich budoucnost a hlavně budoucnost jejich dítěte. Tím jim 

poskytují jakousi psychologickou podporu. Komunikace s rodiči je na vysoké úrovni, 
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hovoří spolu o všem co se jich a jejich dítěte týká. Snaží se je podporovat a povzbuzovat, 

když vidí, v jak náročné situaci se nacházejí. Rodiče často nemají energii se s dětmi 

připravovat na druhý den do školy a pedagogové to od nich ani nepožadují. Rodiče někdy 

přinášejí návrhy, jak dítě motivovat a pracovat s ním, ale to je výjimečné. Občas to vedlo 

k situacím, kdy měli rodiče přehnaná očekávání, a dítě začalo být přetěžované. Rodiče se 

zúčastňují mimoškolních akcí, kdy si mezi sebou rozdělí úkoly na jejich uskutečnění, 

například šijí dětem kostýmy na divadlo. Každý rok škola pořádá letní tábor pro děti 

s poruchou autistického spektra a pro jejich zdravé sourozence. Těchto táborů se rodiče 

neúčastní, ale pomáhají s přípravou. 

 

3.3.3 Spolupráce se speciálně pedagogickým centrem a školou z pohledu zákonných 

zástupců 

Následující rozhovory byly provedeny s rodiči dětí s poruchou autistického spektra na 

území Hlavního města Prahy. 

První rozhovor je s rodičem, jehož dítě dochází do Základní školy praktické a speciální 

Lužiny se sídlem v ulici Trávníčkova na Praze 5. Speciálně pedagogické centrum se svým 

synem navštívili poprvé v jeho 5 letech na základě doporučení ze speciální školy kvůli 

posudku a žádosti o přidělení asistenta pedagoga. Při prvních setkání v SPC probíhala 

návštěva za přítomnosti rodičů. Syn nebyl schopen odpovídat na dotazy a dlouho odmítal 

spolupracovat. Nyní probíhají vyšetření bez přítomnosti rodičů ve škole, jehož součástí je 

právě toto speciálně pedagogické centrum. Pracovníci SPC chodí pozorovat žáky do hodin 

a poté probíhá vyšetření individuálně s každým žákem. Po tomto vyšetření rodiče pozvou 

na konzultaci, aby jim sdělily výsledky. Tato vyšetření probíhají 2x ročně a jejich obsahem 

je zhodnocení aktuálního stavu podle kterého jsou upravena opatření pro vyučování. Na 

základě toho se upravuje IVP, podpůrná opatření, návrhy asistence apod. O výsledku jsou 

rodiče vždy informováni osobně v SPC, případně jsou kontaktováni telefonicky nebo 

prostřednictvím třídního učitele. S největšími problémy se potýkají ve výuce. Syn nezvládá 

učivo ani s IVP, bez podpory učitele často nepochopí zadání a nedokáže pracovat sám bez 

pomoci. Stále u něj musí někdo být a podporovat ho v práci, jinak sedí a nedělá nic. Dále 

se potýkají s potížemi v sociálním chování, které jsou vzhledem k autismu časté. Nechápe 
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řadu sociálních situací a s tím souvisí i občasné výchovné problémy. Někdy je agresivní 

vůči dětem pokud mu narušují jeho zaběhnuté zvyky nebo osobní prostor, sahají na jeho 

věci nebo na něj apod. Na SPC se nejčastěji obrací ohledně potíží ve vzdělávání, které 

souvisí s vypracováním IVP, návrhů dalších podpůrných opatření a zpracování posudku, 

aby syn mohl dostat asistenta pedagoga. S doporučeními k výuce, které jsou jim 

poskytovány, jsou celkem spokojeni. Otázkou je však, jak se daří je dodržovat při výuce. 

S doporučením k asistenci opakovaně spokojeni nejsou. Přestože mají lékařské zprávy, že 

syn potřebuje asistenci neustále a to včetně přestávek, obědů apod. je jim již několikátým 

rokem asistent pedagoga přiznán na cca 6 hodin týdně, což je zcela nedostačující. 

S přístupem pracovníků SPC je matka poměrně spokojena, i když by uvítali „více 

pochopení pro odlišnosti jednotlivých dětí a tudíž to, že co jeden autista nepotřebuje, druhý 

třeba ano.“ Požadují přihlížet ke každému dítěti individuálně a ne jen porovnat výsledky 

podle nějakých tabulek, to ne vždy zcela funguje. Od SPC dále více podpory nepotřebují. 

Je pro ně vhodnější obracet se přímo na odborníky, kteří se specializují na dané postižení. 

V současné době spolupracují s APLou. S pedagogy školy jsou v osobním kontaktu 4x 

ročně při třídních schůzkách. Dále spolu komunikují podle potřeby, kdykoli je třeba něco 

řešit, to bývá přibližně 1x do měsíce. Se spoluprácí se školou jsou spokojeni. S přístupem 

většiny pedagogů jsou také spokojeni. Někteří učitelé berou ohledy na handicap jejich 

syna, jiní méně. Od školy nepotřebují více podpory či poradenství. Byli by rádi, kdyby 

škola pomáhala synovi zvládat určité situace, vysvětlit mu proč něco má nebo nemá dělat a 

jak se zachovat v dané situaci, jak ji řešit. To jim často chybí. Děti jsou jen běžně 

napomenuty a nikdo jim už nevysvětlí proč. Vzhledem k tomu, že škola i SPC sídlí v jedné 

budově, tak jim spolupráce s nimi přijde dobrá. Pracovníci SPC se chodí na děti dívat do 

vyučovacích hodin a tak mají o nich přehled. 

 

Druhý rozhovor je s rodiči, jejichž syn dochází do Základní školy speciální Rooseveltova. 

Po stanovení diagnózy byl jejich syn kolem 4 roku zařazen do mateřské školy speciální 

Štíbrova, jejíž součástí je také speciálně pedagogické centrum. Zde docházel do třídy 

určené pro děti s poruchou autistického spektra. Před nástupem do školy jim nebyla 

doporučena integrace do běžné základní školy, a tak přešli do základní školy speciální 
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Rooseveltova, jejíž součástí je speciálně pedagogické centrum Vertikála. Podle výpovědi 

rodiče se speciálně pedagogickým centrem v kontaktu nejsou. Tato spolupráce funguje prý 

v rámci školy, kterou považují za dostačující, a tak jsou v kontaktu pouze s pedagogy 

školy. Kontakt s pracovníky SPC nevyžadují. Se školou a jejími pracovníky jsou velmi 

spokojeni. Vztah mezi nimi je velmi přátelský. Mohou si s nimi promluvit jak o věcech 

týkající se výchovy a vzdělávání jejich syna, tak i o věcech které se toho netýkají. O žádné 

zprávy a doporučení nestojí. V případě dřívějších vyšetření nikdy podrobně nečetli zprávu, 

kterou obdrželi. Je to pro ně velmi náročné a nedělá jim to dobře. Vědí, jak na tom jejich 

syn je, ale nesnesou číst zprávy, kde je vše napsané černé na bílém. S jinými organizacemi 

nespolupracují, pouze jsou čas od času v kontaktu s ostatními rodiči žáků této školy. 

Maminka nepracuje a tráví se synem veškerý volný čas. Je s pokojena s tím, jak to nyní 

funguje a od ostatních nepotřebují s ničím pomoci, poradit a nestojí o žádné služby jim 

určené. 
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4 Shrnutí výsledků 

Školy v Jihočeském kraji i školy na území Hlavního města Prahy požadují intenzivnější 

spolupráci se speciálně pedagogickým centrem, které je kvůli pracovní vytíženosti 

zaměstnanců SPC značně omezena.  

Jelikož je SPC v Českých Budějovicích jako jediné zaměřené na žáky s poruchami 

autistického spektra v celém Jihočeském kraji, jsou rodiče i školy znevýhodněni 

dojezdovou vzdáleností. Rodiče jsou pracovně vytíženi a dojíždění do SPC je pro ně 

náročné. Proto jeden z pedagogů zmínil potřebu návštěvy psychologa ve školním prostředí 

a vypracování zprávy o dítěti na základě delšího pozorování dítěte, protože každé dítě 

pracuje jinak v klidném prostředí a jinak v prostředí, kde je rušeno okolím. Zatímco škola 

v Soběslavi je se SPC vzhledem k jejich vytíženosti spokojena a pedagogové jsou rádi za 

jakoukoli pomoc od tohoto SPC, tak škola v Jindřichově Hradci spokojena není. 

Pedagogové této školy by uvítali poskytování více informací, služeb a větší podpory. 

Nejčastěji se potýkají s problémy v chování a agresivitou, která je u žáků s poruchou 

autistického spektra velmi častá, kterou je potřeba se SPC řešit. 

Školy na území Hlavního města Prahy se většinou potýkají se stejnými potížemi jako školy 

v Jihočeském kraji. Pedagog školy V Cibulkách klade důraz na to, aby se zpráva o žákovi 

nevypracovávala na základě posouzení žáka v krátkém čase. Dále by především uvítali 

častější návštěvy pracovníků SPC ve školách, které by měly také preventivní charakter. 

Rádi by s pracovníky centra byli v pravidelném kontaktu, a to ne jen v případech, kdy 

pracovníci SPC navštěvují školu 2x do roka nebo je potřeba řešit nějaký problém. 

Vzhledem k tomu že škola Rooseveltova je součástí SPC, neustále hledá formu spolupráce 

a do budoucnosti si přeji větší kontakt s pracovníky, který by zahrnoval i pravidelnou 

individuální práci se žáky. 

Rodiče z Jihočeského kraje se speciálně pedagogickým centrem v Českých Budějovicích 

spíše nejsou spokojeni. Požadují vstřícnější přístup pracovníků a větší trpělivost s dětmi 

během vyšetření.  Na SPC se z vlastní iniciativy neobrací v případě, kdy potřebují nějakou 

pomoc či podporu. V takových situacích se obracejí vždy na školu a na APLu, se kterou 

spolupracují. Doporučení poskytované SPC hodnotí rozdílně. Jeden z rodičů uvádí, že 
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doporučení není ničím jak pro ně, tak pro školu přínosné. Dále jim v předškolním období 

jejich dítěte nebyl přidělen asistent, na kterého museli dlouho čekat. Druhý rodič však 

uvádí, že je s poskytovanými doporučeními spokojen. Co se týče spolupráce se školou, tak 

jsou dotazovaní rodiče velmi spokojeni. Chválí si přístup pedagogů jak k nim, tak i k jejich 

dětem a jsou rádi za podporu, kterou jim poskytují. 

Jeden z dotazovaných rodičů z Prahy se potýká s problémy s přidělením asistenta 

pedagoga na více než 6 hodin denně, na kterého podle SPC nemají nárok. Požadují větší 

pochopení odlišností jednotlivých dětí s poruchou autistického spektra. Kromě této 

záležitosti jsou se SPC spokojeni. Jelikož je škola součástí speciálně pedagogického centra, 

je zde spolupráce velmi dobrá jsou s SPC spokojeni. Opačným případem je rodič, jehož 

syn dochází do školy Rooseveltova. Ačkoli je součástí této školy SPC, tak s nimi rodiče 

údajně nikdy nebyli v kontaktu a ani spolupráci s nimi nevyžadují. Jeden z rodičů uvádí, že 

by byli rádi, kdyby pedagogové školy Lužiny trochu více pomáhali dětem zvládat určité 

situace, které nedokážou pochopit. Od některých pedagogů požadují větší ohled na 

handicap jejich dítěte. Ve všem ostatním jsou oba rodiče se spoluprácí se školou spokojeni.  
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5 Závěr 

Téma bakalářské práce se zabývá spoluprácí školských poradenských zařízení se školou a 

zákonnými zástupci žáků. 

V teoretické části jsou zahrnuty informace týkající se vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, kdo je považován za žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, 

definování podpůrných, a vyrovnávacích opatření na které mají tito žáci nárok a jakou 

formou mohou být vzděláváni.  Jsou zde představena jednotlivá školská poradenská 

zařízení, která se podílejí na výchově a vzdělávání žáků, jejichž spolupráce s rodiči žáků a 

pedagogy doplňuje komplexní péči o žáky s PAS. V poslední kapitole teoretické části jsou 

shrnuty základní informace týkající se poruchy autistického spektra. Na tuto kapitolu dále 

navazuje praktická část. 

Cílem praktické části bylo popsat a zhodnotit spolupráci mezi speciálně pedagogickými 

centry, školami a zákonnými zástupci žáků s poruchou autistického spektra na území 

Jihočeského kraje a Hlavního města Prahy z pohledu jednotlivých respondentů. Cílem 

výzkumu bylo také zjištění, jak jsou pedagogové škol a především rodiče s touto 

spoluprácí spokojeni, v čem by potřebovali více podpory a co by očekávali, aby tato 

spolupráce byla co nejefektivnější. Cíl práce byl naplněn a stanovené otázky byly 

zodpovězeny. Výsledky rozhovorů s rodiči jsou rozdílné z důvodu individuálních 

problémů jejich dětí s poruchou autistického spektra, které jsou pro ně typické. Obecně z 

 rozhovorů vyplývá, že vzájemná spolupráce by mohla přinášet větší prospěch v případě 

intenzivnější spolupráce speciálně pedagogických center se školami, které jsou s rodiči 

většinou v každodenním kontaktu, a spolupráce mezi nimi a rodiči žáků je dostatečná a ze 

strany rodičů pozitivně hodnocená. 
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Příloha č. 1 

Otázky pro pracovníky SPC 

1. Jak často jste v kontaktu s pracovníky školy, do které žák, který je v péči vašeho 

centra a jakou formou komunikace probíhá? 

2. Čeho se spolupráce se školou nejčastěji týká? 

3. Jak často jste průměrně ročně v kontaktu s klientem a jeho rodiči a jakou formou 

mezi vámi komunikace probíhá? 

4. co bývá předmětem schůzky s rodiči nejčastěji 

5. řídí se rodiče vašimi doporučeními? 

6. kolik u vás nyní v péči klientů (žáků)? 

7. S jakými školami nyní spolupracujete? 

8. Jaký je celkový počet úvazků pracovníků? 

9. S jakými problémy se nejčastěji potýkáte, pokud nějaké jsou? 

10. Jste spokojeni s touto spoluprácí mezi vámi a školami, mezi vámi a rodiči? 
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Příloha č. 2 

Otázky pro pedagogy škol 

1. Kolik žáků s pas dochází do vaší školy? 

2. Kolik pedagogů a asistentů pedagogů působí v této třídě ve vzdělávání žáků s pas? 

3. S jakým SPC spolupracujete? 

4. Jak často jste v kontaktu se SPC a jakou formou komunikace probíhá? 

5. Jakou formu komunikace preferujete?  

6. Čeho se spolupráce mezi vámi a SPC nejčastěji týká? 

7. probíhají návštěvy pracovníků SPC ve vaší škole? 

8. Jak jste spokojeni s touto spoluprácí? 

9. V čem bývají nejčastější problémy? 

10. Co byste změnily? 

11. V čem byste potřebovali více podpory? 

12. V případě příchodu nového žáka, dostáváte dokumenty o žákovi z předchozí školy 

a zprávy ze SPC, a informace od rodičů? 

13. Jak probíhá mezi vámi a rodiči komunikace o vzdělávacích potřebách jejich dítěte a 

jakou formou komunikace probíhá? 

14. Jakou formou komunikace s rodiči preferujete?  

15. Řídí se rodiče vašimi doporučeními, které se týkají vzdělávání jejich dětí?  

16. Jak se rodiče podílejí na výchově a vzdělávání jejich dětí ve spolupráci s Vaší 

školou? 

17. V případě potřeby získání nějakých informací nebo rady, obracejí se rodiče 

nejdříve na vás nebo na SPC? 
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Příloha č. 3 

Otázky pro zákonné zástupce 

1. V kolika letech dítěte jste poprvé navštívili SPC? 

2. Jak často jste v kontaktu se SPC a jakou formou komunikace probíhá? 

3. Jak často se potýkáte s vybranými problémy?  

4. S jakými problémy, žádostmi, prosbami o informace se na SPC nejčastěji obracíte?  

5. S jakým SPC nyní spolupracujete? 

6. Jak jste spokojeni s doporučeními, které jsou Vám ze SPC poskytovány?(jak pro 

školu, tak pro podporu vašeho dítěte v domácím prostředí)  

7. V jakých oblastech poradenství byste ze strany SPC potřebovali více podpory či 

informací? 

8. V jakých oblastech poradenství byste ze strany školy potřebovali více podpory i 

informací? 

9. Jak jste spokojený(á) s kvalitou spolupráce mezi školou, do které Vaše dítě dochází 

a SPC? 

 

 

 

 

 

 

 


