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Příloha 1 – Otázky k rozhovoru  

1) Jak dlouho pracujete jako pedagog?  

2) Jak dlouho již pracujete s dětmi s poruchou autistického spektra?  

3) Jaké předměty vyučujete?  

4) Kde jste získala vzdělání? 

5) Jaké byly Vaše první zkušenosti s žáky s PAS?  

 Objevily se ve třídě nějaké složitější situace, které jste musel/a řešit?  

 Měl/a jste k dispozici dostatečné informace?  

 Zajistila Vám škola nějaký kurz nebo materiály týkající se poruch autistického 

spektra?  

 Zjišťoval/a jste si informace i sám/sama nebo byly poskytnuty pouze ze strany 

školy?  

 

6) Jakým způsobem probíhá příprava na příchod nového žáka s PAS do běžné třídy?  

 Jak jsou do této přípravy zapojeni rodiče, učitelé, budoucí spolužáci, škola?  

 

7) Jaké jsou dle Vaší zkušenosti klady a zápory integrace dětí s PAS v běžné škole? Jaká 

opatřená by podle Vás mohla lepší integraci napomoci?  

 

8) Které metody se při práci s dětmi s PAS nejvíce osvědčily Vám osobně?  

            Využíváte více zaběhlé metody práce s dětmi s PAS nebo upřednostňujete spíše  

             intuitivní přístup k dítěti na základě Vašich předchozích zkušeností s konkrétním  

             dítětem?  

 

9) Jsou ve Vaší škole zavedeny nějaké speciální aktivity, opatření nebo podpora 

(psychologická, speciálně-pedagogická) pro integrované děti s PAS?  

 

10) Jak se dítě obvykle projevuje během výuky?  

 Jaké jsou jeho specifické projevy?  

 Začleňuje se do kolektivu?  

 Komunikuje se spolužáky?  

 Sledujete u něj nějaké pokroky (ve výuce, v sociálních dovednostech)?  
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 Změnil se nějak prospěch dítěte?  

 Co je podle Vás příčinou tohoto rozvoje?  

 

11) Změnilo se nějak chování dítěte s PAS, vztah k Vám či spolužákům v průběhu času?  

Dokáže navázat specifický vztah s konkrétním dítětem?  

 

12) Které problémy u dětí s PAS nejčastěji sledujete (vzdělávací, komunikační, psychické, 

sociální)?  

Jak ovlivňují jeho fungování? 

 

13) Jakým způsobem se spolužáci chovají k dítěti s PAS?  

 Vidíte ve třídě snahu spolužákovi s PAS pomáhat, komunikovat s ním, či 

spolupracovat?  

 Dochází k nějakým změnám ve struktuře třídy po příchodu nového žáka s PAS? 

 

14) Setkal/a jste se s různými žáky s PAS?  

 V čem se lišili?  

 Je něco důležitého, co jste se v průběhu práce s dětmi s PAS naučil/a, co jste 

zařadil/a do svého pojetí vyučování, co se Vám osvědčilo? 

 

15) Pokud byste to měl/a shrnout, jaký žák je podle Vás dítě s poruchou autistického spektra? 

 

 

Příloha 2 – Rozhovor č. 1  

 

Já: Jaké byly Vaše první zkušenosti s žáky s poruchou autistického spektra? Jak jste je vnímala? Objevovaly 

se Vám ve třídě třeba nějaké složitější situace, které jste na začátku musela řešit? 

U: Dostala jsem Honzu v 6. třídě jako třídní, právě před 5 lety, protože loni absolvoval. Byl samozřejmě 

úplně jiný než ostatní děti i ve smyslu tom, že já jsem se s tím seznamovala vlastně poprvé, já jsem s tím dřív 

žádný zkušenosti neměla. Takže jsem to hodně sledovala, bavilo mě si i o tom číst i jsem byla na nějakým 

školení a tak, takže on měl nějaký ty typický rysy. Jak seděl třeba v růžku ve třídě, jo ostatní děti normálně 

seděly ve třídě a on chtěl mít svůj prostor. Nikdo se mu nesměl dotýkat jeho věcí, což samozřejmě ty děti 

v šestý třídě nerespektovaly, protože naopak je to lákalo právě ho otravovat a von se pak zlobil, že jo a někdy 

měl i takový záchvaty všelijaký.  

Já: A jak jste potom řešila ty záchvaty?  

U: No tak jako spíš jsem mluvila s tou skupinou těch dětí, který ho otravovaly, ať si ho nevšímaj. Musim říct, 

že to pak pokračovalo skoro až do půlky devítky asi nebo určitě do osmičky, protože ty děti měly radost, 

nebo ty kluci nějaký, prostě, když on řval, že jo.  

Já: Ještě k těm informacím, týkajícím se poruch autistického spektra. Tak ze začátku jste měla dostatečné 

informace, poskytovala Vám je škola, nebo jste si je potom ještě sama zjišťovala individuálně?  
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U: Jako o tom klukovi nebo vůbec?  

Já: Obecně o těch poruchách. 

U: Všechno dohromady. Něco jsem si i o tom četla, pak jsem byla tušim, když byli v osmičce, von tenhleten 

chlapec, ten tam byl natolik nešťastný, takhle byla to třída s malým počtem dětí, jo malý kolektiv, rovnou 

děti s různejma, začalo jich myslim patnáct a končily na 10 v devítce. Byly to děti, kterým bylo jako 

doporučeno mít menší kolektiv, byly to děti s všelijakejma specifickejma poruchama učení a tak, plus třeba 

Honza. Ale on tam byl natolik nešťastnej, že do sedmičky potom šel do normální třídy, kde jich bylo třicet a 

tam vlastně nejdřív teda fungoval, a pak to zřejmě bylo trochu podobný. Jako nejdřív tam byl spokojenej, tam 

byly výběrový děti, to byla výběrová třída, výtvarná, která je na naší škole, takže přece jenom ty děti byly 

jako inteligentnější jo, že ho nevotravovaly. Ale prostě naskytlo s to tam taky, takže on se pak vrátil, do 

osmičky, do devítky. A byly chvíle, kdy von s těma klukama taky kamarádil, tak jako prostě, že se s nima 

bavil, no ale pak zase si třeba rejpli a tak. Ale jinak von se dobře učil, byl dobrej žák a spíš tak jako, bych 

řekla, že kamarádil v uvozovkách s učitelema. Že chodil vo přestávkách, byl tady vždycky s dozorama celou 

dobu. Chodil, prostě něco vykládal, co ho zajímalo z historie nebo z dopravy, to byly ty jeho oblíbený témata 

a bavil se teda spíš s učitely. Nebo s holkama. Že ty jsou asi mírnější nebo tak.  

Já: Takže obecně spíše vyhledával dospělé, upřednostňoval je před vrstevníky? 

U: Asi bych to tak řekla.  

Já: Dobře. A jak probíhá příprava na příchod žáka s PAS do běžné třídy, když se dozvíte, že se do třídy 

zařadí žák s poruchou autistického spektra? Jak to probíhá, zapojují se do toho třeba rodiče, škola nebo 

spolužáci?  

U: Tak rodiče asi, oni jak teď přišli ty nový autisti, tak přišly ty jejich zprávy, mluvili jsme o nich s jejich 

loňskou třídní a s rodičema a to je asi všechno.  

Já: Takže přijdou jejich zprávy z pedagogicko-psychologické poradny?  

U: Nejdřív na to asi upozorní jejich rodiče a pak přijdou s papírama.  

Já: A vytváří se potom nějaký speciální vzdělávací plán nebo program? 

U: Pokud jako rodiče chtěj. Ale oni zatím tyhle, co jsem měla tu zkušenost, ty nechtěli speciální plán – to 

ívépéčko, individuální vzdělávací plán, takže ne.  Oni to jako nejsou těžký případy, asi takový ty vopravdu 

těžký by takhle nemohly. To co jsem třeba viděla na tom školení, to je v tý Liboci, já teď nevim, jak se to 

přesně jmenuje, tam nám promítali filmy se strašně težkejma případama, že jo, kde ty děti jsou úplně mimo. 

Ale eště jsem chtěla říct k tomu Honzovi, že vlastně se mi zdálo za ty 4 roky, že se jako zlepšoval v tom 

sociálnim kontaktu a ve všem. Dokonce ta třída potom, v podstatě to končilo, že k sobě byly hodný, 

kamarádský a von dokonce napsal takovou oslavnou báseň, jak prostě, že budou vo sobě vědět a tak, takže 

bych řekla, že se to strašně zlepšilo a měl taky vedení doma teda. Měl inteligentní rodiče, který ho prostě 

vedli učení a vysvětlovali mu, ty byli fakt dobrý no. Hodně mu pomáhali.  
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Já: Jaké jsou podle Vaší zkušenosti klady a zápory integrace dětí s PAS, její výhody a nevýhody? Vnímáte ji 

jako přínos? 

U: Že je žák ve třídě?  

Já: že je žák integrován v běžné škole, ano.  Že není zařazen třeba do speciální školy. 

U: Tak tohleto nebyl tak těžkej případ, myslim, že to bylo v pohodě. Nevim, jestli to je klad nebo zápor, 

prostě tam byl a zvládl to.  

Já: A které metody se Vám při práci s dětmi s PAS osvědčily? Vám osobně. Využíváte nějaké zaběhlé 

metody nebo spíš intuitivně přistupujete k dítěti na základě té konkrétní zkušenosti s daným dítětem?  

U: Asi intuitivně a často individuálně, ale já právěže třeba i ve třídě teď letošní, zase ta malá, malý kolektiv, 

si to můžu dovolit, že při tý hodině se prostě téměř každýmu dítěti chvilku věnuju, třeba když něco dělaj, tak 

mu to vopravim. U třeba třicetičlenný třídy bych nemohla. Ale takhle s tim mám asi nejlepší zkušenost, 

protože třeba teďka, co tam má, jak řikám, toho, jak je takovej jako smutnej, tak ten se vůbec neprojevuje, 

prostě si vůbec jako neškrtne ve třídě. A když něco děláme, tak má všechno v pořádku, ale prostě se jako 

neprojeví.  

Já: A to tedy nemluvíte o Honzovi, mluvíte o současném žákovi s PAS v současné třídě, kterou učíte letos, 

ano?  

U: Ano to teďka mám šesťáka. Mám tam dva s PAS, řikám ten jeden se mi tak jako nezdá, že by měl 

autismus, protože ten normálně komunikuje, tak nevim, ale má to v papírech. Von je spíš takovej zlobivej jo.  

Já: A všichni tři žáci mají tedy diagnostikovaný Aspergerův syndrom?  

U: Ano jako Asperger, ano. Oni maj někdy ty děti právě problémy v tom většim kolektivu se prosadit.  

Já: Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli jsou ve vaší škole zavedena nějaká speciální opatření nebo aktivity pro 

děti s PAS? Jestli jsou tu třeba nějaké speciálně-pedagogické nebo psychologické přístupy k těmto žákům? 

U: Ne, vůbec.  

Já: Dobře, tak teď bych se chtěla dostat k tomu, jak se obvykle děti s PAS typicky projevují? Jestli mají 

nějaké specifické projevy? Čeho si na nich všímáte?  

U: No tak to jsem říkala, že von chtěl sedět úplně zvlášť, což třeba tenhle, já budu mluvit asi jenom o těhlech 

dvou, tenhleten je zapojenej, sedí mezi dětma, kdežto tamten chtěl bejt úplně mimo, vyčleněnej. Jako mít 

takovej přehled, svůj prostor, svoje místo. Ten oční kontakt, to je u vobou teda, plus mluvěj teda takhle 

stranou, že jo, jenom letmo kouknou. Já si myslim, že tady je na škole víc dětí, co maj takhle problémy 

s očnim kontaktem. Co si vzpomenu ještě…  

Já: Začleňují se do kolektivu nebo oba dva vůbec nevyhledávají spolužáky?  
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U: Ne, moc ne. To je vo tom, že právě moc ne. Ale přitom to vnímaj, jak Honza napsal tu voslavnou báseň, 

že von je vlastně měl rád nakonec v tý devítce.  

Já: a snaží se aspoň nějakým způsobem komunikovat s ostatními, třeba i neverbálně?  

U: S ostatníma? No to asi jo. 

Já: No a bavily jsme se o tom, jak vy jste vyprávěla, že to na konci dopadlo dobře s Honzou a se spolužáky, 

viděla jste tam kromě pokroků v sociální oblasti i pokroky třeba ve výuce nebo v jiných dovednostech? 

Změnil se nějak v průběhu času prospěch?  

U: Von se učil dobře teda. Řikám, tak měl podporu z domova a třeba v dějepisu byl výbornej i v rámci školy, 

chodil na olympiády, ten se učil vopravdu dobře a tenhle Michal, kterýho mám teďka, ten, já je mám zatím 

tři měsíce jo, v těch vostatních předmětech si myslim, že je tak jako průměrnej, spíš lepší, má taky podporu 

z domova. Maminka je taky, jako že se zajímá a třeba v angličtině je úplně vynikající, dokonce nejlepší v tý 

třídě. Což mám velkou radost, protože, mám tu hodně slabou třídu právě a tak bych měla pocit velký 

frustrace, jo. A ten Honza se určitě sociálně zlepšil, dokonce sem pořád chodí zpátky do školy, vlastně bych 

řekla nejčastejš z těch dětí, takže vlastně to tady měl rád a navštěvuje teď učitele a chodí do klubu, kde jsou 

teda učitelé i děti. Máme tu školní klub. Takže sociálně se mi zdá, že se vopravdu hodně vylepšil.  

Já: Honza teď už tedy chodí na střední školu?  

U: Chodí na střední školu. Vybírali školu, aby tam měl asistenta. Což asi se trošku báli tý střední školy, přece 

jenom jako, jak to tam bude. Von totiž původně měl snad slíbenýho asistenta i tady v tý šestce, ale nějak ho 

škola nedostala, nedostala na něj peníze, takže ho neměl a ze začátku to bylo těžší no, ale potom už to bylo 

v pohodě, takže hrozně jako vyzrál.   

Já: A v prospěchu byl vynikající už od začátku nebo se ve výuce nějak zlepšoval?  

U: Já bych řekla, že se zlepšoval. Ten Honza třeba nebyl tak vynikající v tý angličtině, ale relativně měl 

vyznamenání, měl nějaká tři, čtyři dvojky, což bylo velmi dobrý, v rámci tamtý třídy, kde byly čtyrky a tak. 

Tam byly ty dyslektici, dysgrafici.  

Já: Takže Honza v rámci třídy prospěchově vynikal?  

U: No to určitě, to určitě.  

Já: To byla tedy hodně specifická třída ta, v které byl Honza?  

U: Ano, to byla právě tahle malá třída, kde byly všechny děti se specifickejma poruchama. Takže je to pro 

učitele hodně náročný tam učit.  

Já: To chápu. A třída, kterou učíte v současné době je tedy taky takto specificky zaměřená?  

U: To je taky tahle speciálka.  
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Já: Co si myslíte, že bylo příčinou toho sociálního rozvoje žáků s PAS, že se časem zlepšili a sblížili se 

spolužáky?  

U: To nevim, prostě vyzrál, měl dobrý vedení v rodině, jednali s nim normálně, do všeho ho zapojovali, my 

tady ve škole taky. To nevim, prostě se zlepšil. Když jsem sem nastoupila před těma 8 lety skoro, tak tady byl 

devítce takovej chlapec, to sem se s tim setkala možná úplně poprvé, ale to jako vzdáleně, protože jsem ho 

učila jenom anglickou konverzaci, a t byl taky autista, ale ten bych řekla,že měl to nižší IQ, dost nízký. Takže 

ten byl hodně zvláštní v tý komunikaci as těma učitelema taky chodil po chodbě. Taky něco povídal, taky 

tramvaje a zastávky a tak, ale když to řeknu natvrdo, tak nebyl chytrej, takže to bylo celkově takový nízký a 

pak šel do praktický školy, jo, neuměl si ani zavázat tkaničku v devítce a tak. Ale tam  nebyla podpora 

z rodiny vůbec, maminka byla ze zvláštní školy, tatínek nebyl vůbec, takže tohleto jsem si říkala, jak je to 

dítě s tim stejnym problémem, když vyrůstá jako v rodině, kde byli vysokoškoláci, kde teda se mu věnovali a 

tadyten, kde se mu nevěnovala maminka nebo ani nemohla, snad babička trošku, jak je vidět, jak se to úplně 

rozvírá, každej jde jinam. 

Já: Takže rodiče podle Vás i jinak spolupracovali se školou nebo s Vámi, že podle Vás měli o syna větší 

zájem Honzovi rodiče?  

U: To určitě. Chodili na třídní schůzky třeba, což není tak běžný bohužel. Jako že by všichni rodiče chodili. 

Ale ne že by je nějak rozmazlovali nebo…takový prostě normální se snim jednali, mluvili o něm kriticky i 

pochvalně, cokoliv. Prostě normální rodiče, takže já si myslim, že to je ta nejlepší cesta. Tohle třeba nebyl 

tak těžkej případ.  

Já: Ještě jsem se chtěla vrátit k tomu, jestli a jak se změnilo to chování žáka s PAS nejen ke spolužákům ale i 

k Vám v průběhu času? Jestli se to lišilo od počátečního stavu, kdy přišel do třídy, jaké měl vztahy se 

spolužáky a s Vámi? 

U: No tak to už jsem říkala víceméně, že se zlepšoval. Ze začátku byl vopravdu sám a ke konci, von taky měl 

jednu dobu problém, že třeba jakoby chtěl s nima kamarádit a voni ho nechtěli. Že trošku byl takovej divnej, 

třeba pořád mluvil jo, to jako bylo takový jeho specifický, hned jak dostal slovo, tak ho člověk musel natvrdo 

zastavit, jinak by furt mluvil, to řikali i vostatní kantoři. A takhle to bylo i s těma dětma. Pak prostě já nevim 

no, pak jsme, s učitelema měl vždycky bych řekla korektní vztahy, měl k nim větší důvěru, nestyděl se. 

Já: Takže i k Vám měl od začátku důvěru?  

U: Já myslim, že jo.  

Já: Neměla jste s ním nějaké osobní nebo kázeňské problémy?  

U: ne, ne.  

Já: Co myslíte, že přispělo ke zlepšení sociálních vztahů ve třídě? 

U: Nevim, to je všechno jak řikám, že vyzrál, zlepšil se, bylo to tak jako postupně. Jako odborně nevim.  
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Já: Začali pak i spolužáci vyhledávat kontakt s ním?  

U: No to nevim, jestli ho spolužáci vyhledávali. Ale myslim, že se pak už bavili úplně normálně. Což ze 

začátku ho vysloveně odmítali. Buď se mu posmívali, nebo tam byl takovej jako takovej velikánskej kluk, 

kterej mu vždycky ze začátku zabuchoval, a to bylo takový vošklivý, že mu zabouchl dveře, držel je, ten 

Honza byl ještě navíc malinkej, byl po mamince prostě malej vzrůstem, takže to ještě přispívalo k tomu, že 

byl jako zvláštní, malej a zvláštní a to děti provokuje, tak tam byl takovej grázl, ten do něj vždycky strčil 

nebo zabouchl dveře atak. Ale já bych řekla, že se to pak všechno zlepšilo, nebo jak už se možná těšili, že 

pudou ze školy, nevim, prostě to pak už bylo dobrý.  

Já: Takže by se dalo říct, že byl ze začátku Honza šikanovaný?  

U: No to jo, to určitě. Já myslím, že to trochu přispělo i k tomu, že šel na tu sedmičku, do tý vedlejší třídy, 

jenže tam byly taky právě podobný děti, vždycky se najdou nějaký, který ho votravujou, týraj nebo 

šikanujou. Tak pak se zase vrátil.  

Já: Které problémy nejčastěji pozorujete u dětí s poruchami autistického spektra? Co se týče nějakých 

vzdělávacích, komunikačních nebo psychologických problémů? Jak ovlivňují třeba fungování dítěte během 

výuky nebo o přestávku?  

U: No většinou vo přestávkách jsou samy a ve vyučování každej byl jinej. A ten Honza když se pustil ke 

slovu, tak se musel zastavit a tady ten druhej kluk, co mám teďka se vůbec skoro nehlásí. Vlastně si jako ani 

neškrtne, abych tak řekla. Ale to je proto, že je v kolektivu těhletěch specifických, který pořád hlučej nebo 

vykřikujou a jemu je to prostě asi nepříjemný nebo prostě neslyší nebo já nevim jo. Ale ten se málo 

projevuje. Ten co ho mám teďka v tý šestce, ten má, nevim, jestli je to porucha k tomu, to já zas nejsem 

takovej odborník, ale dost špatně mluví. Tak jestli to je jako tim, nevim. Ty všichni, co tu jako byli, ty 

mluvili dobře, to bude možná něco asi navíc. Mluvili normálně, tenhle má prostě vadu řeči. Ale možná, že to 

je navíc, to fakt nevim.  

Já: A viděla jste ve třídě snahu pomáhat těmto integrovaným dětem s PAS? Že by se spolužáci snažili těmto 

dětem něco ulehčit?  

U: Ne, ne. To ne, spíš naopak. Možná pak, ale voni si ani neřikali.  

Já: Ani třeba potom, v té deváté třídě, že by spolu spolupracovali?  

U: Tak spolupracovali, možná že jedna holka, taková jako Matka Tereza, voni spolu tak jako kamarádili, 

měli k sobě důvěru, takže takový kamarádi, možná že i teď, že si vobčas píšou na facebooku, taková hodná 

holka. Ale jako jinak vůbec ne. Ale voni jako taky, von by spíš mohl pomáhat, co se týče učení jim, protože 

von byl jakoby chytřejší. Takže to ne, to bohužel.  

Já: Vy jste říkala, že tady Honza měl lepší vztahy s děvčaty, bavil se s nimi tedy třeba o přestávkách? 
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U:  Myslím, že jo, ale vůbec ne jako, že by se mu líbily jako holky klukovi, ale možná, že byly třeba jakoby 

mírnější, tak že se jich třeba nebál a bavil se s nima, asi takhle.  

Já: Dělal s nimi třeba nějaké společné aktivity o přestávku?  

U: Myslím, že ne. Von vopravdu co se pamatuju, tak jenom chodil po chodbách s učitelkama, kdo měl  

dozor, to s nima, to už tak bylo běžný, že prostě přijde Honza a doprovází celou přestávku. A von taky pořád 

kreslil nějaký plánky nádraží a těch zvláštních zemí, ale hlavně tam vždycky byl ty dopravní systémy, a to 

byly strašně složitý takový plánky, to mě docela fascinovalo, vždycky jako vo tý přestávce, ne vždycky, to 

mi to ukazoval, vysvětloval. Teď samozřejmě některý učitelky jsou jako víc trpělivější, některý míň a to byl 

jeho svět.  

Já: Dochází k nějakým změnám ve struktuře třídy, když tam přijdou děti s PAS, mění se nějak ta třída, 

vytváří se například nějaká spojenectví?  

U: Ne, tak u tý šestky to byla celkově nová třída, takže to bylo pořád to stejný a tady taky zatím, 

zatím nevim no. A tenhle Michal, ten sedí v předposlední lavici, takže ani není nějak stranou, takže 

nic zvláštního.  

Já: Takže teď máte vlastně třetího žáka s poruchou autistického spektra?  

U: Dejme tomu.  

Já: V čem se lišili ti jednotliví žáci, ve kterých projevech jste viděla mezi nimi rozdíl?  

U: No tak to už jsem víceméně říkala. Voba se držej stranou kolektivu, ale třeba Honza byl výřečnější, ten 

Michal je tichej vysloveně, ale ten za mnou přijde třeba s něčim po hodině, jako že to neřeší před třídou. Oba 

maj bližší vztah k dospělejm. Asi jo, než k dětem, tenhle taky že by tam měl některý kamarády, to jsem si 

vůbec nevšimla. Ale má taky z psychologický poradny, že je takovej jako až melancholickej, že je to takovej 

smutnej kluk. A přitom je milej teda jo. Takže tam jsou třeba ještě nějaký jiný věci jo, nebo osobnostní věci, 

to nevim, víc vám asi neřeknu.  

Já: A snažíte se ho nějak víc vtáhnout do výuky?  

U: Tak snažim se ho víc vyvolávat samozřejmě, no a tak vodpoví. To bylo i třeba teďka, že byly nějaký 

rozhovory, samozřejmě,  že dělá rozhovor a to se jako zapojil v pořádku. Jo ten Honza, ten radši dělal 

vždycky sám, i třeba když byly rozhovory, tak říkal, že to udělá ňák jinak prostě,  dycky radši všechno dělal 

sám.  

Já: Ten kontakt a interakce se spolužáky mu byly vyloženě nepříjemné?  

U: No, no.  

Já: Je něco důležitého, co jste se naučila při práci sdětmi s PAS? Co byste pak třeba zařadila do výuky, že se 

to osvědčilo?  
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U: Ne, ne, nemám nic, co bych zobecnila. Spíš přistupuju individuálně. To je taky tim, že oboje to byly ty 

malý třídy, ty speciálky.  

Já: Takže v případě větší třídy a většího kolektivu byste volila jiný přístup k dětem s PAS ve výuce?  

U: To by vám řekla lépe kolegyně, tam byli dva kluci, v rámci těch třiceti dětí. Já myslim, že taky byl leckdy 

problém, teda.  

Já: Teď Vás poprosím o odpověď na poslední otázku, kdybyste to tedy měla nějak shrnout, jaký je podle Vás 

žák dítě s PAS?  

U: Pořád dokola, protože vám asi nic víc neřeknu, myslím si, že tady na škole je víc, takových dětí, které 

nemají ten oční kontakt, děti, které ani neučim, to bych řekla, že podle toho se to skoro pozná, asi vy máte 

teď ka víc, větší odborný znalosti, nebo nastudováno. Takže když se třeba prostě bavěj se mnou, stojej tak 

jakoby bokem, jo, jenom tak jako občas kouknou. A jinak co se týče těch interakcí tak to asi nezáleží na 

týdletý poruše, teda to je můj názor, já nevim, ale vopravdu, na intelektu a z jaký rodiny jsou, jak jsou 

podporovaný, jo. Nemůžu říct, že by třeba všichni autisti byli strašně chytrý nebo všichni hloupý nebo tak, 

takže jak řikám, byly chvíle, kdy, jak jsem měla tamtoho kluka, to byla teda bída, ten byl úplně mimo teda. 

Ale vim, že jsem tam třeba jednou dávala slovíčka a že se ty slovíčka naučil nazpaměť výborně, třeba nějaký 

gramatický souvislosti absolutně nechápal, takový to jako krátkodobě se naučit dvacet slovíček, to nebyl 

problém, ale jinak to bylo špatný, asi i ve všech jiných předmětech. Jak to s ním dopadlo, nevim, docela by 

mě to zajímalo. No a tadyten, ten řikám měl dobrý vedení, měl spoustu takových svejch specifických zájmů, 

který si myslim, že když bude rozvíjet, tak prostě se normálně začlení do společnosti.  

Já: Honza?  

U: Honza no, von měl mladší sestru a to vim, že říkal, maminka i von vo ní vobčas tak nehezky mluvil, 

prostě to mi přišlo, jako všichni sourozenci se že jo nějakou době škorpěj, ale asi mu nějak vadila no. Takže a 

asi to byly takový ty pubertální ňáký záchvaty.  

Já: A to jste se dozvěděla od rodičů nebo Vám to řekl přímo Honza? 

U: I von i od rodičů.  

Já: Učí se vám děti s PAS dobře nebo vám to přijde komplikovanější?  

U: Mně se učej stejně jako ty …, to vám prostě nemůžu říct, že by ty autisti byli nějak vo moc jiný, tim že 

jsou to tyhle speciálky.  Že jako třídní teda, teď vlastně jsem dostala podruhý třídnictví, s kterym začínám a 

obě ty třídy byly ty, kde jsou prostě ty problematický děti. Mně to vlastně nepřijde tak velkej rozdíl oproti 

nějakejm jinejm. Tyhle jsou jako svým způsobem zvláštní, že jo. A nebyly to zřejmě, nebo nejsou to tak 

těžký případy autistů.  

Já: A když byste to tedy porovnala s běžnou třídou, kde nejsou děti s poruchami učení, když byste vyučovala 

běžné děti?  
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U: Jenom ty jednotlivý žáky? Nebo myslíte tu třídu?  

Já: spíš ty jednotlivé žáky 

U: Tak to asi, to prostě řikám celá ta třída, dostávali menší úseky na učení, nezvládali větší celky, ale to 

prostě není vůči těmhletěm autistům. Je to prostě celá ta třída, takže to vám asi neporadim, protože jsem měla 

vždycky ty třídy zvláštní no, ty menší. A samozřejmě, že je to rozdíl, když máte na ty jazyky, to je třída na 

poloviny, než když mám nějakou výbornou třídu půlku, tak samozřejmě je to jiná práce, jo. Ale není to 

jenom ten autista, ale celá ta třída, že to má nižší a pomalejší úroveň.  

Já: Takže se přizpůsobujete vlastně tempu všech a nejenom potřebám žáků s PAS? 

U: No, no. Přesně. Ale voni jako řikám znova, i ten současnej i ten minulej, byli vlastně jako dobrý v tý 

angličtině, rozhodně to jako netáhnou dolu, ale táhnou to spíš nahoru.  

Já: Ještě Vás k tomu něco napadá, co byste chtěla dodat? Nějaký zážitek, příběh? 

U: Třeba máme vždycky vánoční trhy tady v prosinci jedno vodpoledne a každej rok jsme se teda účastnili a 

to musim říct, že ten Honza se chtěl účastnit, ale zase si jakoby dělal něco svého, sice vařil nějakej svůj 

speciální čaj ovocnej, to se domluvil s kuchařkama, prostě takovej obrovitánskej hrnec a ten tam potom 

prodával, říkal tomu nějak ypsilonsikola, ypsilonsikola se to menovalo, ale jakoby byl s tou třídou, u toho 

stánku, kterej tam byl, voni tam měli nějaký chlebíčky, nebo prostě každej nějaký výrobky, tak vlastně 

jakoby toužil po tom, jakoby se zapojit, jo, ale udělal si tam ten čaj, a tak no, takže jakože nebyl vyčleněnej, 

teďka co mám toho nového Michala, ten nevim, jestli příde, ten se mi zdá víc eště jako uzavřenej nebo, vo 

tom skoro ani nic nevim no, zatím. Ani nebyl třeba na adaptačnim kurzu, jo ten je takovej, řikám zatím ho 

neznám no, protože se vlastně neprojevuje, ani mu ty děti neubližujou, jako tam jsem ze začátku musela řešit, 

že furt tam něco takovýho bylo, lezli za nim, nebi se ho dotýkali, to von taky nesnášel, takový ty blbosti, jak 

ho ty děti provokovaly, tak tady to zatím není, ale tim pádem vim vo tomhle Michalovi mnohem míň, asi tak.  

Já: Ani o přestávku se neprojevuje?  

U: No já taky s nima nejsem pořád že jo. To byste se na něj musela ještě zeptat jeho třídní z loňska, ta ho 

měla v pátý, takže ho měla pořád, že jo. Tak já nevim, jestli jsem vám pomohla.  

Já: Určitě, moc děkuji za rozhovor.  

 

Příloha 3 – Rozhovor č. 2   

 

Já: Jaké byly Vaše první zkušenosti s žáky s poruchou autistického spektra? 

U: Já to vezmu teda tady na té škole, kde škola tyto žáky přijímá, tak už přijdou a jsou diagnostikovaní, takže 

my už víme, už to víme, že jo, takže už jsme si o tom něco přečetli. Tak už víme, jak s nima máme zacházet. 

Tak hned jak přišel třeba ten první žák, toho jsem měla na češtinu a měla jsem ho teda vlastně každý den 
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hodinu, tak pět let, tam byla ta otázka jak dlouho, že jo? Tak jsem ho měla vlastně čtyři roky, teď je to pátý 

rok, takže pět let.  

Já: Měl z počátku nějaké problémy třeba se spolužáky? Jak to tam fungovalo, když přišel na začátku do 

třídy?  

U: Když přišel do té třídy, tak ho předcházela taková hrozná pověst, docela jsme se děsili, byl umístěný na 

Zličíně, jestli víte, to je takový to zařízení pro ty hodně náročný děti, tak jsme se báli, co nás čeká. Byla to 

teda jako menší třída, nicméně to byla taková komplikovaná třída, protože každé dítě tam mělo nějaký jako 

problém, až některé mělo až jako poruchy chování, jo plus třeba ještě nějaký ty dys, takže ten Honza, tak ten 

tam ze začátku byl předmětem šikany trošku, ale to jsme korigovali. Chvilku šel do mý třídy, ale tam bylo 

těch dětí přes třicet, takže zase von špatně vnímal hluk, takže von byl takovej ten typ, on o tom i věděl, on to 

každýmu hlásil, že je autista, chodil té Apply, do té organizace a dost o tom sám věděl, sám o tom měl 

nastudováno, takže on si to hlídal to svoje. On byl takový ten typický autista, takže chtěl sedět sám, měl sám 

stoleček, takže to bylo třeba v téhleté třídě a on si dal ten stoleček támhle dozadu před ty skříňky. A to dělalo 

problém, protože děti si chodily do těch skříněk a von mi každou přestávku chodil hlásit, že mu narušují jeho 

osobní prostor, že jo. Tak jsem mu to vysvětlovala, že aby se, že von taky musí ubrat, aby si nemyslel, že 

jenom on má pravdu. Tak chvilku byl v té třídě, než se stabilizovala ta situace v té jeho třídě, v té mikro třídě, 

která se teda do roka stabilizovala, tak se vrátil zase do té mikro třídy, a tam vydržel do devítky, a tam už mu 

to vyhovovalo, a tam už to bylo v pořádku.  

Já: Měla jste pocit, že se choval lépe v té menší nebo větší třídě? Který kolektiv byl pro něj lepší z hlediska 

vztahů a prospěchu?  

U: Líp mu to vyhovovalo v té menší, protože tohle byla taková, to byla výtvarná třída, samé holky, oni byly 

takové uječené. Teď tady bylo to piano, von nesnášel hudbu, a když si brnkly na piano, tak to mu taky 

nedělalo dobře, takže pak se víc zklidnil v tom áčku.  

Já: Dobře. A co se týče těch informací o poruchách autistického spektra, měla jste k dispozici dostatečné 

informace? Dodala Vám je škola, nebo jste si je potom zjišťovala sama?  

U: No ona se tím dost zabývala i jeho paní učitelka třídní, takže chodila na různé i školení, takže vždycky nás 

o tom informovala. Něco nám poslali, tak jsme si o tom něco přečetli, jako, takže různě no. Něco 

v časopisech, co jsem takhle viděla, tak jsme si přečetla.  

Já: Takže jste si i sama informace dohledávala, že Vás to zajímalo. A škola zajišťovala i Vám konkrétně 

třeba nějaký kurs nebo dodávala materiály? 

U: Kurs ne, ale jako materiály občas, když nějaký přišly, tak se vždycky pošlou na mail a my si to přečteme.  

Já: Jak probíhá příprava na příchod takového žáka, když má přijít nově do třídy? Jsou do přípravy zapojeni i 

rodiče, škola a spolužáci, připravují se na to nějak dopředu?  
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U: Dopředu bych řekla, že ne. Nicméně, asi, známe ty výsledky z toho vyšetření. Nevim, to byste se musela 

zeptat paní ředitelky, jestli má pozvané rodiče nebo přes toho třídního, ale jako víme o tom, že přijde dítě 

s poruchou tedy autistickýho spektra, ale rodiče pozvané nemáme dopředu, abychom to konzultovali, to si 

nevzpomínám, to ne.  

Já: A jaké jsou podle Vaší zkušenosti klady a zápory integrace dětí s autismem v běžné škole? Máte pocit, že 

je to pro děti výhodnější způsob vzdělávání než třeba speciální škola?  

U: Jako pro ty ostatní děti, myslíte nebo pro ty autisty?  

Já: Tak pro oboje. Jestli si myslíte, že to děti s PAS dostatečně rozvíjí a jestli tam třeba vidíte i nějaký přínos 

pro kolektiv. 

U: Tak přínos já myslim, že to je, že těch dětí, těch autistů přibývá určitě, že jo? A teď je vopravdu problém, 

kam je dát, protože oni jsou velice inteligentní a chytří a nepatřej do zvláštních škol. Jo, tady buď jsou ty 

zvláštní školy a tam oni nemůžou, protože oni jsou chytrý, jo, vopravdu třeba v matematice, ale i maj třeba 

úzký zájem o něco, ale vopravdu jsou velice inteligentní. Takže voni musej chodit do normálních škol, a 

možná by se mohlo vymyslet i něco dál jako třeba Menza by pro ně mohla něco vymyslet nebo něco 

takového jo. A určitě je to přínos i pro ty ostatní, protože voni se musej naučit spolupracovat, jo? Jak třeba 

s různými handicapy, voni musej umět ty děti zacházet, ať třeba s vozejčkářem nebo s autistou, musej, že jo? 

Musí se to hlídat na obě strany, aby i ten autista si nevyskakoval, že jo? Protože on pak třeba ten Honza, ten 

zase byl takovej jako trošku expanzivní, tak jsme mu museli taky vymezit určitej prostor, ale já myslim, že to 

fungovalo.  

Já: A v jakém smyslu byl expanzivní? Vůči spolužákům nebo vůči Vám v hodině?  

U: Ne, ne, von nebyl agresivní, byl fajn, ale spíš ty děti, tu třídu. Třeba v tom áčku ze začátku to zkoušeli, 

protože tomu nevěřili, že jo? On řekl: „Tohle je můj prostor a tady mám svoje věci.“ A byl háklivej, když mu 

někdo šahal na věci. Tak voni to zkoušeli, třeba mu na tu věc šáhnout, co to udělá, jo? Tak jsme jim to museli 

trpělivě vysvětlovat, že tohle ho vytočilo, jo? To pak ho vopravdu rozčílilo. Tak i ty dozory tam musely třeba 

stát víc, jo a hlídat to. Nebo my jsme pak, já jsem si Honzu brala a chodila jsem s nim, a povídala jsem si 

s nim vo přestávce, a vono je to mezitím přešlo, protože když viděli, že se nerozčiluje, tak je to přešlo no. Ale 

i ty děti, jsou to děti, zvlášť v tý šestce, to zkoušej no. A bylo to pořád o jako vysvětlování, jo? Jako že ne, že 

když mu to není příjemný, jim taky není určitě něco příjemný, co jo? Takže když nemáš něco rád ty, nedělej 

to druhýmu, no. Ale byly to docela takový, bych řekla dva roky práce.  

Já: Než se to ve třídě zajelo?  

U: No než se to zajelo.  

Já: A co myslíte, že by napomohlo, lepší integraci? Jaká opatření by se třeba měla na školách zavést podle 

Vás?  
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U: No tady třeba to zatím funguje, ale nevim, jak dlouho to vydrží, jestli budeme mít prostory. Asi ty 

mikrotřídy, protože oni třeba nemaj rádi velkej počet, málokdy to funguje. Třeba u tohohle typickýho autisty, 

protože zase měli jsme tu víc dětí, ale tenhle byl takový typický, tak určitě mikrotřídy, tak maximálně do těch 

15 dětí, protože teďka jak se hrnou ty děti a ten babyboom a je 32, 30 dětí ve třídě, tak si myslim, že to pro ně 

není dobrý. No a určitě vo tom něco vědět. A i to složení třídy, aby třeba možná i… aby pro ty rodiče nebo i 

pro ty učitele, nebát se měnit ten kolektiv, jo? Třeba když nevyhovuje, tak dobře, zkusíme jinou třídu. Nebo 

klidně i bych zkusila jinou školu, jo? Třeba jednou nebo dvakrát tu školu změnit, aby to dítě bylo vopravdu 

spokojený. Jako když se tam ty děti nesejdou, aby ho braly nebo aby mu i pomohly, tak to nelámat zbytečně.  

Já: Stalo se Vám, že byste musela navrhnout rodičům změnu třídy nebo školy?  

U: Tady jsme toho Honzu jako měnili z toho áčka, než se ty děti prostě vychovaly, sem a pak jsme zase z té 

třídy, když už jsme viděli, že ta třída je stabilizovaná a tady to stoprocentní nebylo. Ty děti byly k němu fajn 

jako, voni mu nijak neubližovaly, ale prostě hluk tu byl při třiceti dětech prostě vo přestávce tu hluk bude, jo? 

Holky na piano brnkat budou, do skříňky si chodit budou. Byly to takový maličkosti, který ty děti už pak 

nechápaly, protože voni řikaly: „My na něj nejsme vošklivý, my na něj nejsme zlý, my mu neděláme 

naschvály.“ Ale jako jo, zase se to stabilizovalo, takže jsme ten přesun udělali. Dvakrát se ten přesun udělal, 

ale myslim si, že to bylo jako k jeho prospěchu.  

Já: Jaké metody využíváte při práci s dětmi s poruchou autistického spektra? Jaké se Vám osobně nejvíc 

osvědčily? Využíváte nějaké zaběhlé metody nebo přistupujete k žákům spíš intuitivně? 

U: V té mikrotřídě na ten individuální přístup trošku čas je, v té velké už moc ne, že jo? Takže tam sem jim, 

třeba ten Honza, zase si vezmu jako příklad, sem mu dala víc prostoru. Von třeba měl zájem vo historii, takže 

si vypracoval referáty. Nechala jsem ho, aby teda je přednášel, dala jsem mu víc prostoru, protože von zase 

docela vyrostl, když mohl té třídě něco předvést, co ví jako navíc, takže jsem mu jako dala víc prostoru. Jemu 

jsem ani nemusela nic moc extra vysvětlovat, protože von chápal, von zvládal, měl tam teda velkou poruchu 

písma, byl těžkej dysgrafik, ale jako naučila jsem se to číst, takže zase jsem ho nechala, ať si to napíše třeba 

na počítači. Bylo mi jedno, jako když jsem to potřebovala přečíst, tak jsem to brala. Měl dokonce jednou i 

jedničku z češtiny nebo dvakrát, párkrát ji měl, protože za ty znalosti a nehodnotila jsem typ písma nebo já 

nevim, jo. Hodnotila jsem prostě znalosti. Třeba jsem ho ústně přezkoušela místo psanýho projevu, jako.  

Já: A existuje něco takového jako jednotný doporučený přístup k těmto dětem? Dostalo se k Vám něco 

takového?  

U: Ne, to jsme nedostali. My tady nemáme na škole ani psychologa, ani speciálního pedagoga, takže my si 

musíme poradit sami.  

Já: Takže nemáte ve škole žádné speciální přístupy nebo třeba místnost pro děti s poruchou autistického 

spektra?  
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U: Ne, nemáme. Jo, to je otázka, kdyby byl někdo opravdu, zatím se mi to tu s nima nestalo, ale kdyby tu 

byly, jsou třeba i agresivní typy, že jo? Takže kdyby byla potřeba je dát do detence, a to tady zatím není. 

Nebo zatím, ani nevim, jestli to tu bude, protože bojujeme s prostorem, jak těch dětí přibejvá.  

Já: Někdy by se těmto dětem mohla hodit nějaká relaxační místnost.  

U: Přesně, no. A třeba vopravdu by byl potřeba nějakej asistent a to tenhle Honza to zvládal i bez asistenta, 

my tady nemáme na druhym stupni ani jednoho asistenta jedinýho. Aby si ho ten asistent vzal a tam aby si 

pracoval třeba sám, když potřebuje klid a tak. To tady chybí. A myslim si, že i na víc školách.  

Já: Jak se dítě obvykle projevuje? Jaké má specifické projevy?  

U: Zase ty děti jsou každý jiný, já jsem tak nějak potkala, ten Honza byl takový typický, ten teda chtěl být 

hodně jako na sebe upozorňoval, protože von měl nastudováno a on to chtěl prodat. Pak třeba já ve svý třídě 

jsem měla chlapce a ten byl zas takový, ten seděl sám a ten nechtěl být rušen. On se naučil na písemku, 

musela jsem mu přesně nebo mamince napsat do notýsku, z čeho ta písemka bude. On se na to připravil, na 

tu jednu, to dal jako vcelku na dvojku, slušně, ale pak už zase vo ničem nevěděl, jo? To bylo zase takový 

úsečný, že jsem musela od do. Teď mám v šestý bé, teda v šestý á chlapce a ten je taky šikovný, všechno, ale 

ten je zase v takový bublině jakoby. Jakoby nevnímá svět, jo? Ale zase, když se ho zeptám, ten zase 

speciálně sedí vepředu v první lavici, zase spolupracuje, komunikuje. Zatím jsem se nesetkala s nějakou 

takovou krajní možností, že by to nešlo. Zatím to jde.  

Já: A všichni tři, co jste učila, měli tedy diagnostikovaný Aspergerův syndrom?  

U: Ano, měli diagnostikovanýho Aspergera. 

Já: Začleňují se děti s PAS do kolektivu? 

U: Ten Honza dělal, jakože o to nestojí, ale my si myslíme, že teda stál, takže já myslím, že v tý devítce se to 

docela povedlo, že už se tam jako začlenil, že ty kluci ho začali brát nebo i ty holky. Filip, ten měl spíš 

jednotlivý kamarádky nebo kamarádky, dokonce s jednou dívkou začal chodit. Ale jako spíš si vybíral takový 

ty jednotlivce, než ten velkej kolektiv, vo ten moc nestál. A ten Michal, co ho mám letos, toho zatím 

poznávám, tak s kolektivem nemá problémy nebo nějaké konflikty, ale je takovej sám no, připadá mi, ale že 

zatím je v takový ty bublině, ale s dětma komunikuje, děti s nim normálně komunikujou, neubližujou mu, ale 

jako není zatím takovej, že by se moc projevoval, nevim.  

Já: A toho Michala máte teď nově od září, ano?  

U: Ano.  

Já: Sledujete nějaké pokroky, zlepšují se nějak sociální vztahy nebo prospěch dětí s PAS? Je tam vidět nějaký 

vývoj v těchto oblastech?  

U: To jsem se setkala, když mluvim u těch tří, ten Honza měl spíš problém v té sociální sféře, jo? S učením 

on problém neměl, on zvládal. On to al na jedničku, na dvojku, v pohodě to dal. Měl vyznamenání, myslím 
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nebo nevím teďka, něco mu to kazilo, nějaká výtvarka možná. Takže tam von podle osnov normálně jel 

úplně stejně, tam jsem ani žádný úlevy mu nedávala, protože zvládal. Ten Filip ten teda měl úlevy, ten měl 

individuál a řikám, s tim jsem pracovala po těch kouskách, nakonec to zvládnul, ale myslim si, že tam 

možná, rodiče chtěj úlevy pořád dneska. Já si myslim, že ty úlevy nejsou, jak pro koho, jo, že některý ty děti 

na to hřešej. Speciálně u těch autistů to nerada vidim, protože oni maj na víc. A jakmile se to hodí do těch 

úlev, tak „já mám úlevy, já mám papíry“ a už jako nechtěj. Takže pozor na ty úlevy. A ten Michal, ten zatím 

zvládá taky. Když teď jsme probírali druhy přídavných jmen, tak má jedničku, protože to zvládl.  

Já: A ten Filip má k autismu přidružené ještě nějaké poruchy učení nebo něco jiného, že má individuální 

studijní plán?  

U: On už vyšel, to byl zase v mý bývalý třídě. Ten to měl složitý, o tom se snad ani nedá mluvit, protože to 

bylo jako psychologický i psychiatrický, ale o tom bych nerada mluvila.  

Já: Chápu, v pořádku. A změnil se tedy nějak prospěch dětí? Když jste s nimi začínala v šesté třídě, jestli se 

to postupem času nějak změnilo?  

U: U toho Honzy se zlepšoval, protože když se pak zklidnil, tak i ten prospěch byl lepší a u toho Michala je 

to tak nějak stabilní. U toho Filipa to bylo takový stejný, von vždycky byl třeba špatnej, když ho nechala 

holka, tak von byl úplně sesypanej, tak se musel dávat dohromady a pak to zase nabral a dal to.  

Já: A ten individuální plán mu nějak pomohl k lepšímu prospěchu?  

U: No, ona se s ním hodně učila maminka, tak průměrně bych řekla, že se učil.  

Já: Co se týče ještě těch změn v průběhu času, změnilo nějak se chování dětí s PAS k Vám nebo ke 

spolužákům nebo i k jiným učitelům?  

U: Jako určitě do tý devítky udělali pokrok ty dva, ty lonští, takže určitě se to chování změnilo a potom i 

k těm spolužákům, že se to ustálilo a pak to bylo lepší.  

Já: Vy jste říkala, že Honza byl šikanovaný, co ti ostatní dva, neměli nějaké problémy se šikanou?  

U: Ten Honza tam si myslím, že von ze začátku se mu zdálo, že mu někdo ubližuje, ale to jako si spíš 

myslím, že ta třída byla fakt hodná. Já jsem v tu dobu měla, ten jeden rok jsem měla oba ty Aspergery ve 

třídě se třiceti, ten z toho áčka odešel ke mně, takže jsem měla Filipa i Honzu. Ještě jsem tam měla s ADHD 

a ještě jsem tam měla jednoho kluka s podezřením na Aspergera, ten teda neměl tu diagnózu, ale já si 

myslím, že tam něco bylo. Takže to už bylo moc jo, takže i z tohohle důvodu. Ale jak Honza odešel, tak se to 

zase zklidnilo, proto já říkám, nebát se a klidně s tou třídou zamíchat a je to určitě ku prospěchu. A pak se to 

zklidnilo. Ten Honza pak už od tý osmičky byl v pohodě. Ona taky tam hrála roli puberta, že jo, on se 

zamiloval do jedný holky, ta ho nechala, tak z toho byl sesypanej, pak zas něž se zklidnil, ale pak zas tu školu 

dal.  

Já: A máte pocit, že dokáží navázat specifický vztah třeba s nějakým kamarádem?  
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U: Já myslím, že jo. Jak ten Honza, ten v tý třídě se tak nějak bavil s těma dětma, ale měl kamarády z jiných 

tříd. Ten Filip měl i kamarády ve třídě a řikám i holku, jedna nechala, tak si našel jinou zase ten další rok. A 

s tim Michalem se děti taky bavěj, to nevim, jestli on má nějakýho konkrétního kamaráda, to fakt nevim, ale 

nepřipadá mi, že by byl úplně sám, že by se s nim nikdo nebavil.  

Já: A vyhledával kontakt i s Vámi?  

U: Jo jako ten Honza, ten když jsem měla dozory o přestávku, tak za mnou chodil, a nejenom za mnou ale i 

za kolegama a povídali jsme si, jsem měla vždycky vyhučenou díru do hlavy, ale jako jo, povídali jsme si 

spolu. A on šel teďka někam na průmyslovku a docela za námi chodí, už asi desetkrát tu za náma byl. Takže 

si myslim, že byl spokojenej, že se mu tu líbilo. A tam má asistentku no, takže říkal, že má takovou taky 

ráznou paní učitelku třídní, takže jako nenechá, aby mu ubližovali, no tak snad se mu tam taky bude líbit.  

Já: Jaké problémy nejčastěji sledujete u těchto dětí, co se týče třeba vzdělávacích, komunikačních nebo 

sociálních, psychických?  

U: Nejvýraznější problémy, asi než si na ně zvykne to okolí, ty sociální problémy. Než oni si navážou ty 

vztahy, než získaj tu jistotu, než se uklidněj. No jak s dospělými, jak s vyučujícími, tak s těmi dětmi, no ono 

když si to osahaj ty vztahy, když se usaděj, tak pak si myslím, že se to zklidní.  

Já: Jak to ovlivňuje potom jejich fungování, promítají se tyto problémy a jak do jejich psychiky a do 

vzdělávací oblasti? 

U: Určitě jo, třeba u toho Honzy jsem to viděla no, že když byl v nějaký tý depresi, tak určitě to mělo na to 

učení vliv.  

Já: Jakým způsobem se spolužáci chovají k dítěti s PAS? Vidíte ze strany spolužáků tendenci dětem s PAS 

pomáhat nebo spolupracovat?  

U: Jako byla určitá část dětí, který jako takový ty hodný děti, ty jo. Ty se s Honzou i bavily, ptaly se, jestli 

nechce s něčím pomoct i třeba na trhy s ním připravovaly nějaký věci a pomáhaly mu. Ale jsou zase lidi, 

který ho nevyhledávaj, ale aspoň mu neubližujou, jo že nemusej se s nim úplně bavit, ale jako bylo to v tý 

sféře, že mu snad neubližovali. Jako zkoušeli to, ale když viděli, že jim to neprojde a byli potrestaní za to, tak 

toho nechali.   

Já: Dochází k nějakým změnám ve struktuře třídy? Když přijde nový žák s PAS do třídy, mění se nějak třídní 

kolektiv?  

U: To se nestalo, protože Honza tu byl od šestky, ten Filip taky a ten Michal taky a že by to s těma třídama 

nějak zamávalo, to ne. Nestalo se, že by sem přišel odjinud autista třeba v osmičce nebo v devítce, to jsem já 

nezažila, vždycky jsem zažila od tý šestky, že měl nějakej ten vývoj.  

Já: Vy jste říkala, že jste se setkala se třemi různými žáky s poruchou autistického spektra, tak jestli byste 

mohla prosím shrnout, v čem se od sebe lišili.  
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U: Ten Honza ten byl takový vopravdu typický, on to o sobě věděl, on to i říkal: „víte, já jsem autista“, takže 

to aby se ti lidi nedivili. Měl takový specifický zájmy, třeba o tramvaje, takže znal všechny typy tramvají a 

dopravu a do dopravního kroužku chodil a každýmu to vykládal. Byl takový hodně navenek, snažil se 

komunikovat jako, takže i za náma hodně chodil. Ten Filip, ten byl zase takovej hodně zakřiknutej, ten seděl 

jako vzadu. Pustil si k sobě jenom takový ty svoje hlavní kamarády, ale třeba o učitele už moc nestál, ani 

nechtěl. Byl problém, vždycky jsem chodila i za kolegama, třeba jim se zdálo, že nedává pozor, takže ho 

chtěli posadit dopředu a už to byl problém, protože on se tam necejtil dobře, nechtěl bejt středem pozornosti. 

Tak jsem říkala, ať ho nechaj prostě, ať mu napíšou to učivo prostě do notýsku a maminka to s ním holt 

dobere. A ten Michal, ten si normálně sedne dopředu a pracuje. 

Já: A Filip s Michalem měli také nějaké specifické zájmy?  

U: Ten Filip, o tom nevím, měl rád počítače strašně, takže hodně počítače a počítačový hry asi. A toho 

Michala zatím moc neznám, to nevim. Ale hezky kreslí ten Michal, to jsem si všimla, hezky jako kreslí.  

Já: A máte pocit, že ho to i baví, že kreslí rád?  

U: Jo, vždycky třeba píše slohovku a udělá mi tam i obrázek. 

Já: Je něco důležitého, co jste se naučila v průběhu práce s dětmi s poruchou autistického spektra? Něco co 

byste pak zařadila do vyučování pro další žáky s PAS?  

U: Já zase nedělám rozdíly, jo, já s nima dělám úplně všechno to, co dělám s normálníma dětma. Já se je 

snažim maximálně jako integrovat. Já jim nedělám zvláštní, řeknu vopičárny, prostě dělaj to, co dělaj 

vostatní. Jenom prostě o tom vědět, jo. Něco si o tom přečíst, vědět, že třeba je nebudu, když on si nepřeje 

sednout si dopředu, tak já nebudu ta údernice, která bude tvrdit: „ale sedneš si tam a hotovo“. To prostě jsem 

nedělala. Tak ho prostě nechám bejt, tak ať tam sedí, prostě mamince napíšu do notýsku, že si nechtěl 

přesednout, takže si nejsem jistá, jestli dával úplně pozor, prostě ho nechám no. Protože je z toho zbytečná 

scéna a on to stejně nepochopí, že je to kvůli tomu, aby dával pozor, jo, on to nepochopí. On se bojí vepředu, 

cítí se tam ohroženej, tak to nebudu roztáčet, tu spirálu takový tý, jako že se to dítě zbytečně pak vytáčí. 

Napomenu ho tak jako vhodně, jako v klidu, ale nekřičim na něj. Nenadávám mu zbytečně, aby neměl pocit 

nespravedlnosti, to taky špatně snášej, jo, že to neuměj tak ze sebe rychle, třeba ten učitel, když má těch dětí 

třicet, tak holt to odnese pár nevinnejch třeba, že jo. Takže na tohle si u nich dávat pozor, protože normální 

dítě se tomu zasměje nebo se oklepe a je mu to jedno, ale tyhle děti to hodně jako řešej, takže abych 

speciálně k nim byla maximálně spravedlivá.  

Já: A pokud byste to měla shrnout, tak jaký žák je podle Vás dítě s poruchou autistického spektra?  

U: Každý ten žák je jiný. Nesetkala jsem se vopravdu, že by byli všichni stejný, to ne. Ale jako společný ten 

znak, když se nerespektujou, tak se jako můžou vytočit a může to dělat problém, jo. Takže hlavní je, si o tom 

něco přečíst, nastudovat, a pak vyzkoušet ty různý typy kolektivů, jo. Třeba když ta některá třída, vopravdu 
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se tam sejdou děti i s poruchama, že taky nejsou schopný si to nechat vysvětlit, tak radši ho dát, třeba i do 

výtvarný třídy, i když tam výtvarně nepatří, jo, ale nějak to kombinovat ty kolektivy.  

Já: V čem se podle Vás žák s PAS nejvíce liší od ostatních žáků?  

U: No asi po té sociální stránce, že úplně, třeba ten Filip, ten měl svoje kamarády, ale ten Honza úplně ty 

absolutní kamarády asi neměl, nevim, ve škole nevim. A ten Michal taky, jako ty děti ho berou, možná se 

s nim bavěj, ale jestli má absolutní nějaký kamarády nebo velkýho jednoho kamaráda třeba mimo školu, 

nevim.  

Já: Dobře, tak ještě něco byste chtěla říct, na co jste si v průběhu rozhovoru třeba vzpomněla? Nebo nějaký 

zážitek, na který si vzpomínáte?  

U: Ani ne, jak řikám, já je moc nerozlišuju, jo jako já se snažim, aby pracovali, já je beru jako fakt šikovný, 

inteligentní a chci, aby využili ten potenciál, kterej maj, jo. Řikám, jsem ten typ, nevim, jestli je to dobře 

nebo špatně, ale jsem proti těm úlevám, který teďka panujou všeobecně, vy budete asi taky v tý poradně 

pracovat, že jo? Takže teďka se hrnou ze strany psychologů ty úlevy, já to zas nevidim ráda, protože vim, že 

to dítě na to má. Já mu zkrátim tu práci, já mu zkrátim ten čas, ale chci, aby pracoval. A tam dojde k takový 

tý třecí ploše, že oni někdy nechtěj pracovat skoro vůbec, jo „já mám prostě úlevy a já to dělat nemusim“. A 

právě vysvětlovat i těm rodičům, jestli potom přijde do práce a bude taky křičet, že má úlevy jo. Nebo i na 

střední škole, u maturity, že má úlevy, jestli to někoho bude zajímat, až si vytáhne maturitní otázku. Tak 

takhle. 

Já: Takže Vám nevadí, když dostanete informaci, že budete učit děti s poruchou autistického spektra?  

U: Ne, ono se to musí vyzkoušet no. Řikám, ono asi jsou ty děti jiný, to samozřejmě, ale oni jsou inteligentní, 

takže oni asi jinam se s nima nemůže jít než do normálních škol. Slyšela jsem nebo i četla názory, že patřej 

do zvláštních škol, že nepatřej mezi normální děti, ale jako já jsem se nesetkala zatím s nějakou velkou 

agresivitou. Ona by tomu asi bránila nějaká agresivita, že jo? Kdybychom se museli bát, aby nějakýmu dítěti 

neublížili a to se zatím nestalo. Speciálně tyhle autisti, když je ta matematická soutěž, ten Klokan, tak oni 

jsou, třeba ten Honza byl první, ten Filip asi druhej nebo třetí, jo, takže oni i tu matematiku dávaj jako hodně. 

Prostě jsou inteligentní no. Někdy i vyčnívaj nad spolužáky, ten Honza, ten vyčníval no. A speciálně 

v nějakejch oborech jo. Měl třeba zájem i o historii, o druhou světovou válku, takže všechni učitelé dějepisu 

se pomalu báli tam něco říct, protože on to měl nastudovaný. Nebo já jsem třeba něco řekla a on: „Néé tak to 

není.“ Tak já jsem vždycky řikála, tak Honza nám to řekne.  

Já: Takže jste mu dávala prostor, aby se projevil, i s těmi referáty a podobně.  

U: No, no on měl pak radost. Tak asi takhle no. Snad jsem Vám pomohla.  

Já: Určitě, moc Vám děkuji za rozhovor.  
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Příloha 4 – Rozhovor č. 3  

 

Já: Jaké byly Vaše první zkušenosti s žáky s poruchou autistického spektra?  

U: Intenzivní, protože my jsme hned v září měli intenzivní kurz, harmonizační, kde tedy jednak má chlapec 

k sobě asistentku, takže pro mě je ta práce prostě jednoduchá, v podstatě. A hrozně spolupracující rodiče, 

takže byť jako by nezvládl pobyt, protože to byl pobytovej kurz, tak rodiče ho vozili každej den a odváželi, 

že tam byl s námi opravdu celej den. Takže intenzivní. Ale dobrý. 

Já: A asistentku pro chlapce zajišťovala škola nebo rodiče?  

U: Asistentku…částečně. On na ní nárok má, ale rodiče si sehnali finanční prostředky na zaplacení 

z nějakého grantu, nevim úplně přesně, ale jako vždycky měl asistentku, je tady normálně od první třídy. A u 

nás tu asistenci dělaj hodně třeba družináři, který vlastně maj to dopoledne relativně volný, takže měl slečnu 

z družiny, ale to pak si tea rodiče v rámci nějakýho grantu sehnali svojí asistentku, takže ta je placená úřadem 

práce a má vyloženě jenom jeho prostě pořád. Protože oni potom maj často nižší úvazky a nejsou s nim celej 

den, a to je pak problém, protože to vidíte přesně na těch předmětech, kde je to potřeba, jako tělocviky a 

podobně.  

Já: Objevily se na začátku nějaké situace, které jste ve třídě musela řešit?  

U: Ne, protože oni jsou spolu jako od první třídy a ta třída je mu hodně navyklá a podle toho se chová. Takže 

se snažej jako minimalizovat nějaký, já nevim, ruchy a tadydle ty věci, který mu jako vaděj. Jsou na něj 

zvyklý a snažej se, ale on má vyloženě takový jako výkyvy, že jakmile třeba někdo o přestávce nebo o 

hodině, a v mejch hodinách teda speciálně. To je fakt jako extrémně hodná třída, že tam prostě by ten 

špendlík fakt slyšet byl. Takže je jako v klidu, ale třeba o přestávce nebo když někdo něco vyvede, tak to 

jako těžce nese, tak jako si to potřebuje projevit a nahlásit.   

Já: A měla jste ze začátku o poruchách autistického spektra dostatečné informace? Zajišťovala Vám škola 

třeba nějaké kurzy nebo materiály?  

U: Ne, to ne, ale zjistila jsem si fakt jenom takový ty obecný informace, možná tak na škole, potom od 

bývalý právě tý asistentky a bývalý paní učitelky. Tak jsme jako měli několik setkání, kde jsme to řešili. A 

navíc já jsem pro tu třídu byla vybraná jako třídní i záměrně kvůli tomu.  

Já: Z jakého důvodu jste byla vybrána právě Vy?  

U: Tak nějak z různých důvodů no, i vzhledem k němu, že on je postavenej na řádu a na režimu a má rád, 

když se ty pravidla dodržujou, ale přitom nemá rád lidi, který ječej a jsou nervózní, takže jako asi cíleně jsem 

byla přidělena, se souhlasem samozřejmě.  

Já: Jakým způsobem probíhá příprava na příchod žáka s PAS do třídy?  
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U: Tak pro něj ta třída jako nebyla nová a on má lehce problém, to co hodnotim já, je to šestka, tak i když 

přijde někdo novej, tak úplně není jako nadšenej. Prostě to zvykání má jako složitější a sama jste slyšela, že 

jenom na něj promluví třeba i někdo jinej, než teda už si zvyknul na to, že na něj mluvěj učitelé, což teda 

z toho tky byla obava, ale já si myslim, že to zvládnul hrozně dobře, takže ho to jako rozhodí, ale zvykne si. 

On je hrozně dobře socializovanej nebo i přizpůsobivej, že si myslim, že jsou mnohem horší případy. Že on 

je dobrá varianta, že asi to může bejt horší, no.  

Já: Jsou do přípravy a do docházky žáka s PAS zapojeni rodiče, spolužáci, škola?  

U: Rodiče extrémně, maminka až moc. Leckdy bych řekla, že sama má jako velkou poruchu. Že mu neustále 

zasahuje do věcí, který si je schopnej v klidu zvládnout sám. A on je z toho zpětně hrozně rozhozenej, 

protože to udělala maminka a ještě nedej bože, když to udělá blbě. To se taky stalo, a pak je z toho celej den 

špatnej. Učitelé, já si myslim, že mu nakládaj všichni v podstatě standardně, že nikdo nemusí dělat výjimku, 

že intelektově to dává. Třeba sloh, když to vztáhnu k té češtině, tak tam je trošku problém, protože sice 

pravopis v podstatě neudělá chybu, protože je to pravidlo a nějak se to vstřebá, takže jako ty věci, kde má 

přemejšlet a dělat sám tak je to těžší a musí se to uzpůsobovat. Já třeba ho z něčeho vynechávám jako 

s přehledem. Ale díky paní asistentce, která je bezvadná, tak jako fakt může dělat všechno. Jako pomáhá mu 

spíš s tim, že dohlídne, jestli si to zapsal a má všechny ty informace, v podstatě v kontaktu s rodičema je ona 

taky.  Já tady to řešim minimálně, řešim věci, který se týkaj třídy a tak, ale ty jeho osobní věci, řeší ona a 

absolutně dokonale.  

Já: Takže se Vám a paní asistentce běžně stává, že Vás maminka žáka kontaktuje, co se týče prospěchu a 

osobních věcí?  

U: Spíš paní asistentku, možná až moc, když jí v pět ráno píše, že ten úkol úplně nezvládli, tak jako já bych 

z toho nadšená nebyla. Ale já s rodičema řešim takový, jako že podepsat, udělat to a co se týká třídy, ale to, 

co je osobní Vlastíkovo, zapsat písemku, tohle jsme udělali, udělejte tohle, výhradně řeší teda s paní 

asistentkou. Protože já bych na to čas ani reálně neměla. Jako bez asistenta si tu výuku vůbec neumim 

představit.  

Já: A ta současná třída je jak velká, kolik v ní máte žáků?  

U: Dvacet. Takže jako i tim počtem je právě uzpůsobená, když přijde někdo novej, tak spíš nejde ke mně, ale 

chodí do paralelky.  

Já: A jak to máte se zasedacím pořádkem? Chce třeba Vlastík sedět stranou od třídy?  

U: Ne, on sedí vepředu s paní asistentkou. S tím, že jsem teda ale paní asistentce, nebo ona si to možná 

udělala trochu sama, že si přibrala ještě jednoho kluka, kterej je lempl a sociálně takovej problematickej. 

Takže tam má Vlastíka, kterej je z tý výukový stránky úplně v pohodě a sebeobslužnej, někdy prostě 

chaosaří, ale to jako dožene tim intelektem, jako běžný děti jsou na tom v leckterých ohledech hůř, takže jako 

vlastně má paní asistentka dva, ale oni si jako pomůžou, takže nám ta spolupráce funguje dobře.  
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Já: Takže tenhle druhý žák chodí taky běžně do stejné třídy jako Vlastík?  

U: Ano. Takže máme uzpůsobeno vepředu, on chce bejt vepředu a mám ho u kraje, protože když třeba o 

přestávce kluci lítaj a zloběj, tak aby byl na kraji nebo může přijít sem do kabinetu, aby měl úplnej klid, 

protože ho potřebuje, to ho jako ruší.  

Já: Vadí mu tedy hluk, nemá ho rád?  

U: Ne. Ale jako dělá obrovský pokroky. Třeba loni o hřebce, nikdy v životě nezpíval a nevydejchal ani 

hudebku a letos třeba i občas zpívá. Takže má jako progres.  

Já: Jaké jsou podle Vaší zkušenosti klady a zápory integrace dětí s PAS? Jak to vnímáte?  

U:  No já s asistentkou nevidim zápor žádnej. Prostě pro děti běžný to má jedině plusy, protože musej bejt 

ohleduplný vůči němu, učí je to prostě něco jinýho. Pro mě osobně to práce navíc není, protože má 

asistentku. A já nemusim řešit ani ty stavy psychický, protože ona to s nim zvládne, ona přesně ví, kdy s nim 

má jako odejít a platí to pro všechny učitele, takže já bych tady vlastně nevýhody neviděla. Ale jako bez 

asistenta by to nešlo, to by podle mě vůbec nebylo možný.  

Já: Takže byste doporučovala, aby na školách byli asistenti k dispozici pro všechny děti s PAS? 

U: Jednoznačně, podle mě to jinak ani nejde. Jako reálně ne, končilo by to scénama a nevim, čim všim. A je 

pravda, že právě na minulý škole, kde jsem učila, kde byl autista, kterej měl asistentku, ale přesně takovou tu 

družinovou, že končila prostě třeba po třetí hodině, tak prostě docházelo k mega excesům, kdy prostě on se 

rozjel jenom proto, že, oni maj ty spínače různý, že jo, on třeba nenáviděl kapesníky, jakmile viděl vyhozenej 

kapesník, a pak prostě rozbořil celou hodinu a pak se nedá nic dělat, chytil tam pak nějakej amok a dělal psí 

kusy. Vlastík, toho, co máme teď, ten vůbec jako, ten nemá tady ty stavy, ani se do nich nedostane díky 

asistentce.  

Já: Takže byste upřednostnila pro vzdělávání dětí s PAS spíše běžnou základní školu?  

U: Já si myslim, že s asistentem není problém. Ale jako řikám,  neumim posoudit tu míru toho postižení jako 

v nějakym horšim případě nebo něco podobnýho, to jako nevim.  

Já: A jaká opatření by mohla podle Vás napomoct ke zlepšení integrace dětí s autismem?  

U: Asistent, stoprocentně. Já si myslim, že tady u těch dětí rodina spolupracuje většinou, pokud jsou na 

běžný základce. Jako jim asi nic jinýho nezbývá a mají je doma, tak jsou prostě navyklý. Já nevim no, podle 

mě je hlavní ten asistent, potom jako ať se to týká výukvých metod nebo čehokoliv, tak to prostě je na 

každym, to se vůbec nedá plošně říct. Každej učí jinak, my jsme digi škola, takže máme všude interaktivní 

tabule, což jako jemu pomáhá, nepomáhá, jestli má rád pracovní listy nebo nemá nebo rád čte, nečte, tak 

třeba s timhle máme problém, tak přesně vim, kdy si to mám upravit, ale to jsou věci individuální. Prostě 

asistent, bez něj to podle mě nemůže fungovat.  

Já: A které metody se nejvíce osvědčily Vám osobně při práci s Vlastíkem?  



22 

 

U: V podstatě, kromě toho čtení a vyloženě otázek otevřenejch, kdy musej vyjadřovat jako názor. Třeba 

v tom dějepise je to jako víc, že jo. „Kdybys byl pračlověk, co bys jako dělal?“, to je mimo, to je prostě 

neřešitelná úloha. Zase si ale bude přesně pamatovat ty miliony let, který já si nikdy pamatovat nebudu. 

Takže tady ty otevřený otázky to jako nejde, to je nesmysl. Problém je ve slohu, jakmile něco napsat nebo 

prostě najít v textu, dneska jsme dělali osnovu, tak byl mimo, prostě nezorientuje se, úplně, podle mě je 

problém trošku i v porozumění textu. No takže ty slohy jsou taky mimo.  

Já: A Vlastík nečte rád?  

U: Tak jako rád… podle mě ještě jako by si četl, jako podle mě obsahově úplně nepobírá, co jako je to 

důležitý nebo když dělá občas nějakou práci ve skupinách, když maj výpisky nebo to, tak se hrozně těžko 

orientuje. Nebo i když má třeba písemný zadání, písemku, tak on prostě nemá to sociální, že by se zeptal 

„paní učitelko, já nerozumim“. Takže v tomhle případě, ale mně tam ta asistentka funguje tak, že tam s nim 

sedí, přečte mu tu otázku a řekne: „no, musíš to udělat takhle, je to tohle“, neodpoví mu a on prostě se 

nakopne a ví. Jakmile je to o takový to mechanický naučení, tak jako není problém. Prostě z češtiny si 

myslim, že jedničku stejně mít bude, jo, pro mě prostě, no tak jako sloh nenapíše, se z toho jako nezbláznim, 

ale, jo jakmile jde vo takový to volnější uvažování, tak se ztrácí, prostě neví.  

Já: A využíváte spíše zaběhlé metody práce pro děti s PAS nebo přistupujete k výuce intuitivně a 

individuálně?  

U: Neměla jsem žádné instrukce ohledně metod a já funguju na intiutivnim přístupu no…, ale zase jako 

prostě takový pokus - omyl, ale zatím jsme jako nenarazili no, tak jako může to přijít. Ale i třeba na tom 

kurzu, kde to vůbec bylo volný, protože se dělaly vyloženě věci na tmelení kolektivu a tak, jakože to není 

úplně na něj, že pro něj ty situace byly jako náročný, tak prostě odešli, odpočinuli si, dvě hodiny se jako 

natáhnul, do něčeho se jako nezapojil, protože to nedá. Nemá rád fyzickej kontakt, že jo to taky není úplně, jo 

sama jste viděla, že jako přijde s tygrem, tak jako ho potřebuje, má ty svoje rituály a někdy jako to potřebuje, 

ale  já řikám, todle jako neřešim a potřebuje, tak potřebuje.  

Já: A existuje vůbec něco takového jako jednotný doporučený přístup k dětem s PAS?  

U: Já nevim, já to jako nevim, hrozně jsem si dělala iluze, že si to jako zjistim, ale jako neni na to reálně čas, 

jo, protože prostě jako, řešim pořád milion věcí, takže jako vycházim tady z toho případu, kdy nám to jde 

hladce a nebyla jsem donucená k tomu, abych se musela někde dovzdělávat. S tim že jsem jako jednak měla 

nějakou spíš jako nepřímou zkušenost, jak to probíhalo třeba právě na mojí bývalý škole, kde jsem teda spíš 

jako dosuplovávala, mělajsem tam jednu hodinu, takže zkušenost-nezkušenost. A teď ka zatím jsem 

nenarazila, že jsem jako nebyla donucená.  

Já: A na téhle škole jste začínala učit až tento rok v září? 

U: Ne, teď už jsem druhej rok, ale jako měnila jsem no.  

Já: A jsou tady ve škole zavedeny nějaké speciální aktivity nebo nějaká podpůrná opatření pro děti s PAS?  
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U: My máme teda jak dva autisty, Vlastík je tady od první třídy, Dan na tom prvním stupni právě taky, na 

druhym stupni nikdo jinej s takovouhle poruchou není, to že maj všechny možný, to jako jo, ale autista je to 

vlastně první, co nám došel až jako takhle daleko. Protože vono dost často to třeba nedaj rodiče nebo někdo, 

takže třeba odcházej už dřív. A myslim si, že neni jako nějakej jednotnej přístup. Já jsem fakt jako dala 

záležet na tom, že jsem se s pani učitelkou hodněkrát sešla a probíraly jsme to, ale řikám, že tam jako 

fungujou všechny ty složky, ať je to rodina, ať  je to jako Vlastík sám o sobě, ať jsou to asistenti, takže jako 

všichni si jdou relativně na ruku a myslim si, že to není to, jako největší problém je to sociálno, ale to je jako 

něco, co dokážeme pokrejt. Nemáme pro něj žádnou třeba relaxační místnost, to vůbec, jako vždycky je 

nějaká místnost, takže každej si to pořeší podle mě s tim asistentem, že jako vyloženě to jede individuálně. A 

já si myslim, že i na druhym stupni to teď funguje, že když nějakej učitel vidí, že Vlastík má problém, tak 

řeknou jo, děte, prostě odpočiňte si, tak oni můžou jít sem do kabinetu, protože my nemáme sborovnu, takže 

trávěj ten čas třeba  potom tady, ale stává se to minimálně. A na prvním stupni nevim, jak to přesně maj, u 

toho kluka, protože ten vyloženě jako má stavy ale jako agresivní a jako útočný, což vůbec není tady. Takže 

tam je to řešení mnohem náročnější.  

Já: A ten chlapec na prvním stupni má taky asistentku nebo jak to tam funguje?  

U: Má asistentku, určitě, to by jako vůbec nešlo. Ale tam je to pro tu třídu nebo já to hodnotim jenom z toho, 

co vidim, protože moje dcera je s jeho ségrou ve třídě, takže ho vidim třeba na besídkách a tak, my tim, že 

máme první stupeň v jiný budově, tak vlastně ani nepřídem do kontaktu nebo na dozoru, když tam jsme 

v jídelně. A ten má přesně ty stavy, kdy je jako agresivní a narušuje prostě jenom z toho, co vidim. Jako pak 

to slyšíme na poradě samozřejmě, takže tam to jako problém bude a je otázka, co to udělá na druhym stupni, 

protože si jako úplně jistá nejsem, že bysme to jako zvládli, i třeba fyzicky potom, nějakou takovouhle agresi. 

A von samozřejmě, že jo, je na tom mnohem hůř, takže už je i starší než ta třetí třída, podle mě, v který je 

teďkon, ale tam to pak zvládat bude hodně obtížný. Takže je i napřed před těma dětma a má ty spády jako 

předpubertální a pubertální a je to určitě jako náročnější. Tady jako já si myslim, že mám úplně 

zjednodušenou práci.  

Já: Jak se Vlastík obvykle projevuje během výuky? Má nějaké specifické projevy nebo zvláštnosti v chování?  

U: To záleží, já tim, že mám češtiny, tak ty mám ráno, tam většinou je to v pohodě, že prostě pracuje s pani 

asistentkou. Je otázka, jako rozhodí ho snadno prostě jenom to, že má jednu chybu v domácím úkolu třeba. 

Pak to jako potřebuje vstřebat. Nebo když se děje něco mezi dětma a já přijdu třeba řešit problém, tak to 

potom jako těžce nese a tak si jako diriguje a potřebuje vidět ten důsledek, že já to nenechám vyšumět, ale že 

jim řeknu: „ne, tohle je pravidlo a vy jste ho porušili“. To jako potřebuje a jakmile asi by k tomu nedošlo, tak 

si myslim, že to bude těžce nýst. Takže on jako by i do toho zasáhl. S těma dětma je natolik sociálně dobře, 

že to i umí sdělit: „jako mně se tohle nelíbí a nedělej to!“. No a ty odpolední tam záleží no. Když se stane 

něco někde jinde, ke mně už dojde třeba už rozhozenej tak já to většinou nechám bejt, neřešim to, nechám ho 

odpočinout a snažim se to… to nejde jako ale řikám on intelektově je na tom líp než většina ve třídě, takže si 

to dožene, jak bude potřebovat.  
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Já: Říkala jste, že špatně nese, kdy má například nějakou chybu v úkolu, jak se to projevuje, jak se 

v takových situacích chová?  

U: No rozčiluje se nebo prostě se zasekne, má blok, on si tadyty svoje pocity vypisuje. A jako půjčí mi to, 

když třeba já bych projevila zájem, že bych se chtěla jako kouknout, tak mi to i půjčí. Paní asistentce teda 

rozhodně a spolu si i hodně píšou, jakože když se něco děje, tak to vypíšou, no když měl chybu, tak si psal 

grrr, grrr, když byl naštvanej (smích). Nebo když jsem ho opravila tak taky jako. Ne, že by mi nadával, že 

jsem blbá, ale potřebuje si tu svojí emoci nějak zpracovat. Takže si pak píše do toho notýsku. A jako 

evidentně mu to pomáhá, jako dost často si píše. Ale řikám, von intelektově, prostě když něco děláme, von si 

stihne napsat to svoje a ještě všechno udělá, co já jako potřebuju.  

Já: A začleňuje se do kolektivu?  

U: Jo. Jako svým způsobem, ale jo. Jako nepude s klukama hrát fotbal, to se jako asi nestane. Třeba na tom 

kurzu, když jsme dělali dotykový hry, kontaktní hry, tak nikdy to nešlo přes to, že by nechtěl, jako že když 

nechtěl, tak já ho nutit nebudu. Má tam svoje děti s kterýma jednoznačně je v kontaktu. Jakože s nima mluví 

a oni se o něj staraj, pomáhaj mu. Jo ale spíš mu pomáhaj sociálně, jako s nějakym vzdělávacim tim, to 

nepotřebuje. A postaraj se o něj, že mu jako pomůžou, poraděj a vlastně fakt jako kdokoliv, jo tam ta třída je 

fakt na něj zvyklá, takže já to hodnotim v podstatě jenom jako přínos. Protože jsou tam samozřejmě sígři, ale 

maj tu míru a a maj jí od první třídy, takže je to pro ně prostě běžný. Jako socializuje se, baví se s nima, jako 

oční kontakt udrží, neudrží, prostě jak kdy. Jo to je, se mnou taky, že jo, má tygra, tak mi to říká Standa, 

kterej teda máme pravidlo, že je o hodinu v baťohu a nechodí ven. Když přijde do kabinetu a má tygra pořád 

na zádech, na hlavě nebo někde, tak je to vtipný, ale co se jako dá dělat, že jo (smích). Takže jako to zvládaj 

třeba prostřednictvím něj. Je to jeho kamarád a ještě kachna, ale kachna ta nechodí do školy.  

Já: A jak fungovaly vztahy ve třídě na začátku, nevyskytovala se tam nějaká forma šikany? 

U: Ne, neřekla bych. Ta třída je extrémně hodná. Neřekla bych, kdo vždycky nadělá paseku, tak jsou ty, co 

přijdou nově. Teď přišli dva, který jako by relativně třeba se mohli o něco pokusit, ale ta třída je nechá, 

nenechá a já rozhodně ne, takže i pro něj takový to… A ne že jako by to bylo vyloženě vůči Vlastíkovi, ale že 

tam narušujou ty vztahy nějak, který se budujou složitě a jako z tý třídy odešlo šest dětí na gympl je to v tý 

šestce takový docela náročný. Ale myslim si, že ne, to prostě si pohlídá ten asistent. A neřekla bych, že  se 

něco dělo i v rámci školy, že by někdo ze starších, který jsou takový jako a nevědí to třeba, tak by se to jako 

mohlo stát, ale tady to všichni vědí a navíc paní asistentka je s nim pořád, to je ta obrovská výhoda, že my 

nemáme tu prodlevu, že by měla úvazek 0,5 a jako pak se tady plácaj. Odvede ho i do jídelny, kde většinou 

už čeká maminka. Na oběd jde normálně s klukama, sedí s nima nebo paní asistentka sedí s nima, ale jako 

sedí s klukama a pak už si to přebíraj rodiče.  

Já: Sledujete u něj nějaké pokroky v sociálních dovednostech nebo ve výuce?  

U: Jo, já bych řekla, že jo, třeba vim, co řikali, že geometrie mu taky nejde z těch věcí, jako geometrii prej 

nenarýsuje a přitom v matematice, tam je král, jo. Tam prostě se na něj nikdo nechytá v žádnym ohledu, ale 
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geometrie prostě nula. Hudebka, výtvarka, tadyhle ty předměty i pohyb, on jako nerad, ale teď na tom kurzu 

furt běhal, možná když vidí ty děti, tak se třeba trochu hecne. Tak určitě se posouvá. Nevim, jestli je to 

věkem, že jako dospívá, třeba pubertální projevy nemá, to vůbec. S holkama se baví normálně, ale nemá jako 

nějaký spády, tendence ke vztahum nemá, leda ke Standovi. Ale určitě si myslim, že se posouvá. V rámci 

toho, jak byl líčenej pani asistentce, že asi se stávaly stavy loni, že měl nějakej exces, výbuch a tak, tak teď 

vůbec. Ale zase je to i tim, že prostě pani asistentka je s nim pořád a umí si to zkorigovat, jako už ví, kdy, no 

už je to půl roku, tak jsou na sebe zvyklý a on na ní reaguje výborně, že si jako sedli. Což kdyby si nesedli, 

tak je to asi taky problém.  

Já: A změnil se nějak i jeho prospěch?  

U: Ne, standartně, standartně dobrej.  

Já: A co je podle Vás příčinou jeho rozvoje?  

U: Asi dozrává, bych řekla taky v něčem. Je zvyklejší a zvyklejší. Protože on taky s tou hlučností měl 

problémy. Doteďka ta hudebka mu vadila, že musí zpívat nebo projevovat. Maminka tomu doteď nevěří, že 

zpívá, protože je to jako nemožný podle ní. Já bych řekla, že dozrál k něčemu, že to prostě není 

problematický. Zvykl si, že prostě čim jsou ty děti starší, tim jsou i hlučnější, takže v tomhle musí nějakej ten 

posun nastat, ale pořádta třída je ve srovnání s jinejma třídama tichá a hodná.  

Já: A změnil se nějak jeho vztah ke spolužákům nebo k Vám v průběhu času?  

U: Já myslim, že ke mně dobrý, protože právě když to řešilo vedení, tak se nejvíc báli, co udělá střídání 

učitelů, co udělá novej třídní učitel, kterej je tam, já jsem ve svý třídě devět hodin tejdně, protože my máme i 

třídnický hodiny, takže co to jako udělá. Já si myslim, že mě vstřebal dobře a že ten cíl byl asi jasnej, že tam 

půjdu já, protože tam jsem hodně, to je jeden důvod, protože mám češtinu, což pro něj je takovej předmět, 

kterej má relativně rád, dějepis je třeba větší problém, má to naopak než všechny ostatní děti. A myslim si, že 

relativně k nám má důvěru, nevim, co jemu se honí hlavou, ale když přijde, tak si popovídáme, nemá 

problém prostě, Standu mi ukázat a tak. Myslim si, že i rodiče to hodnotěj dobře, některý lidi nemá rád, to 

vim jako učitele, protože jsou hlučný a chaotický, tak to mu jako problém dělá prostě. A pak nemá rád, když 

přijde někdo cizí, kdo už je nad nějakej jeho limit. Teď toho vstřebal hodně novýho, myslim si, že hodně 

dobře to vstřebal. Že byla daleko větší obava, si myslim, z toho jak to bude, těžko říct, čim to je. Nevim, to 

jako neumim posoudit.  

Já: A dokáže navázat specifický vztah s nějakým dítětem?  

U: Jo, já si myslim, že vopravdu má svoje kamarády. Mně právě vytanula příhoda, že ten kluk, co ho pani 

asistentka přibrala, protože to jako jde, tak měl jako konflikt s jinym klukem ze třídy. No a Vlastík vystoupil 

na obranu, jako porval se, takže ode mě dostal pochvalu za první rvačku. Nakop ho a šel bránit kamaráda, 

což si myslim, že je hodně specifický a výjimečný, takže jako má kamarády, určitě má vazby. Rozčilujou ho 

takový ty nepráva a tadyhle ty věci, takže tady dokonce zasáhl, nakop ho. Já jsem se ho ptala, kam ho 
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nakopnul a on říkal, že do nohy, tak jsem mu řekla, že dobrý, že nikdy nesmí kopat do hlavy. Byl rád a ta 

třída to jako ocenila, že to všichni vnímaj, že je to posun, že vystoupil takhle a projevil se. Takže jo, má tu 

dobrý vztahy (smích).  

Já: A tráví s dětmi čas i mimo školu?  

U: To si myslim, že spíš ne, ale řekla bych, že je to rodičema. A navíc další věc je, že on je ve vsi za městem, 

takže tu není lokálně, ale spolužačka ze třídy je jeho sousedka, takže tam určitě taky vazba probíhá, že když 

chyběj, tak okamžitě maj všechno doplněný, prostě to určitě jo.  

Já: Jaké problémy u Vlastíka nejčastěji sledujete, co se týká komunikačních, sociálních nebo psychických 

problémů?  

U: Jako já když to vezmu ve vztahu ke mně, tak asi nemáme problém, maximálně si to zapíše do notýsku. 

Ale nedostali jsme se do ňáký patový situace, kdy já bych musela jako couvat nebo něco řešit, fakt ne. Von 

naopak, já se snažim bejt důsledná, což von jako kvituje, takže podle mě to nám jako nastavilo vztah a já to 

mám u něj jako dobrý. On mě asi respektuje, ale řikám, byl to asi cíl, já se snažim bejt relativně důsledná, 

prostě o hodině bude ticho a to von jako kvituje dobře, hrozně dobře, protože to jako potřebuje. A vim, že 

v některých hodinách s tim má problém, protože to tak jako není. Tam má problém a ty předměty pak nemá 

třeba rád, i když dějepis taky moc rád nemá, protože prostě jako mu to asi nesepne, nic mu to něřiká, nebude 

řešit nějakej okolní svět, když to vztahujem na uprchlíky, že jo, tahle sféra je jako úplně mimo. Ale jako jinak 

si myslim, že je to hodně závislý na tý důslednosti, soustavnosti, nevim, jak to jako vyjádřit.  

Já: Takže co podle Vás nejvíce narušuje jeho fungování ve škole?  

U: Hluk je problém, chaos je problém, lítání je problém, cizí element je problém, když nám tam jako 

připadne. I když v průběhu roku třeba přišel novej žák, tak ještě na něj třeba nepromluvil nebo něco 

takovýho, ale neni to tak, že by ho to úplně nějak rozhodilo jako moc. V tý třídě to asi vstřebá víc, než když 

by někdo dospělej by se s nim chtěl jako kontaktovat nebo by ho nutil do něčeho, co von jako nezvládne. Což 

vim, že třeba na výtvarce ňákej takovej exces byl, ale to pak ta pani asitentka umí zkorigovat, už jako 

odhadne, co může zvládnout a co ne.  

Já: A jaké má Vlastík specifické záliby?  

U: Sazka a čísla. Počítá, asi nesází, ale sleduje výsledky a největší zážitek byl v létě výlet s rodičema do 

Sazky. Přesně mi napsal autobusový linky, kterejma tam jeli, z který zastávky, kde přestupovali, všechno a 

Sazka to je dobrý, to sleduje a furt si zapisuje výsledky. No pak kachny, kachny má rád. Právě Adéla byla 

kachna a ta už nesmí do školy. Nejsem si úplně jistá, jestli má rád živý, ale prostě jako kachny obecně, 

nevim, jestli živý, ale čtení o kachnách jako, prostě kachny a ta Sazka. A ty dopravní prostředky. Zase od 

toho bejvalýho autisty si pamatuju, že ten měl vysavač, to jsou ty jejich záhadný druhy zábavy (smích).  

Já: Jakým způsobem se k němu chovají spolužáci?  
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U: Moc dobře, pomáhaj mu, fakt sou jako ohleduplný. Jako samozřejmě nedomyslej všechno, sou to děti, ale 

sou zvyklý na sebe. Myslim si, že se k sobě chovaj hrozně dobře a že to má na něj hrozně dobrej vliv. Že ty 

sígři, který sou sígři, tak se chovaj mnohem líp, než by se chovali ve třídě bez autisty. Má to určitě pozitivní 

vliv i na ty děti. Vono tohle je to nejpozitivnější na tom.  

Já: Dochází tam k nějakým změnám ve struktuře třídy, když je tam dítě s PAS, mění se nějak vztahy nebo 

vazby dětí?  

U: No, tam je to teď složitý z mnoha různejch ohledů. Právě že odešlo šest kluků na gympl, takový ty top. Já 

jsem tu třídu brala i s tim, že tam maj autistu a že je hodně chytrá, jenomže se nedomyslelo, že těch šest je 

pryč a ty dělali tý třídě tu chytrost. Jinak v tý třídě je dalších šest integrovaných dětí, to znamená s těma 

nejvážnějšíma poruchama, kdy prostě v tý češtině je to peklo. Tak nějak dochází k tomu, že na tom prvním 

stupni pro mě se asi dělalo s těma chytrejma a ten chvost neumí základy. Takže tam se to změnilo hodně 

teďkon. Není tam vůdčí osobnost, žádná. Je to fakt jako rozvrstvený, holky jsou štěkavý, je jich míň než 

kluků. Ke klukum tam přišel takovej výraznej, novej, kterej je podle mě skrytě škodlivej, ale nedovolí si to 

tam. Ani vůči tomu Vlastíkovi a tak si ho jako předchází, protože pro tu většinu je Vlastík prostě jejich a voni 

si ho jako chráněj, takže by to asi ani voni nedopustili, aby se jemu něco dělo. A sou tam takový, který by 

prostě dokázali tu hubu rozbít někomu. Takže nevim, tam ty vztahy, ta struktura, vždycky je někde ňákej 

tahoun, alfa, která to táhne, ale tady teď není a je to v takový fázi budování. Hodně se to změnilo a eště si to 

úplně nesedlo. Vlastně šest odešlo, dva nový přišli, ten jeden aspiroval řekněme na ňákou vůdčí roli, 

minimálně prospěchově, ale myslim si, že voni i charakterově už to jako vodhadli, že to není jako takovej 

ňákej idol. Tak nevim, jsme v takový fázi budování, bych řekla. Čekáme, co z toho bude. Ale řikám, podle 

mě se to nerozjede do nějaký, jako obecný školy, protože ta většina je pořád těch, co toho Vlastíka od tý 

první třídy tam maj a jim to nedovolí ten návyk vlastně.  

Já: A tyhle sbližovací kurzy pořádá školy pro třídy každý rok na začátku?  

U: Ne jenom v šestce, kde právě dochází k tý největší změně v těch vztazích, protože pak už… Jako někdo 

může propadnout, ale není to tak asi velký. Navíc dou do tý puberty, že jo. Takže v sedmičce zas maj 

lyžařskej kurz. Tak jako vono se pořád něco  udává a právě maj i třídnický hodiny pravidelně každej tejden. 

Ale myslim si, že Vlastík na ten lyžařskej kurz nepojede, to bych neřekla. Protože to je příští rok a ten sport 

tam jako není, no není jako motoricky moc zdatnej, neovládá to úplně, takže si myslim, že kurz asi nedaj. 

Navíc je pobytovej, takže asi ani rodiče by nechtěli. My sme třeba teď měli výměnný pobyty, sme byli 

v Polsku, v Německu na tři dny s dětma, tak taky nejel. Prostě přeci jenom věci jako nocování a tak 

nezvládne. Na tom kurzu jsme o tom uvažovali, že když se bude cejtit, tak pani asistentka, že by tam s nim 

zůstala, ale nedošlo k tomu, protože von i pak večer, těch aktivit bylo tolik, že byl unavenej, prostě nešlo by 

to.  

Já: Setkala jste se s různými žáky s PAS? V čem se lišili?  
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U: Jako Vlastík je klidnej, ten nemá agresivní projev, žádnej v podstatě. Může mít někdy rozhořčenej projev, 

ale tu agresivitu asi, teda v jedinym případě ji otočil proti někomu, když teda bránil. Ale ten Dan na prvním 

stupni, ten má vyloženě agresivní projevy, ale on to zase nedomejšlí. Já jsem třeba viděla, jak strčil do paní 

učitelky, takže paní učitelka prostě povalila tabuli a to je velkej kluk. Podle mě bude fyzicky problém ho 

zvládnout a má takový ty výpady jako fyzický i vůči dětem, i vůči dospělejm. Ale on má teda medikaci, já si 

nejsem u Vlastíka jistá, ani jsem se po tom nějak nepídila, jestli má nějaký prášky, to fakt nevim teda, ale ve 

škole teda nemá nic. A taky i ten autista na bejvalý škole. Toho vim, že asistentka nějakm Ritalinem nebo 

čim ho prostě mírnili. A ten Dan vim, že je medikovanej. Vlastík je v tomhle ohledu zlatej.  

Já: Je něco, co jste se při práci s dětmi s PAS neučila, co byste zařadila do vyučování, protože se Vám to 

osvědčilo?  

U: To je podle mě hrozně individuální. Jako když srovnám teda ty tři, který znám, Vlastíka samozřejmě 

nejvíc. Nemyslim si, že by to bylo něco, co bych musela měnit ve svym projevu vůči ostatním dětem, že se 

pro ně snažim bejt hlavně jako člověk a přistupovat k nim individuálně, což vypadá hezky řečeno, ale vono to 

fakt funguje. Voni jsou jak psi, že cejtěj, strach i že je nemá někdo rád a vnímaj prostě naprosto všechno. Tak 

jako v tomhle ohledu nevim, asi si hodně fandim, ale řikám, kdybch měla Dana, tak si umim představit 

situaci, že by mě vytočil do nějaký mojí rozhořčenosti, i když já má asi tu výhodu, že jsem relativně laxní ve 

vztahu ke školním dětem, ty mě jako moc nevytočej, eště se mi to moc nestalo, tak dvakrát, třikrát. To sou 

pak ale věci, kdy jsou na sebe nějak osobně zlý a dojde k ňákýmu jako vážnýmu problému, jinak mě vytočej 

jenom ty dvě, co mám doma. Takže nevim, tady v tom to neumim posoudit, protože Vlastík v tomhle není 

problém, já ho vůbec nevnímám jako ňákou zátěž. A to že dobře, musim teda s rodičema víc komunikovat, 

todle bude, nebude, s asistentkou ale to u těch integrovanejch, který sou úplně mimo, tak je mnohem větší 

práce, mnohem psychicky náročnější než u Vlastíka. Navíc ty ostatní integrovaný nemaj asitentku a 

potřebovali by ji a leckdy víc. Protože řikám Vlastík leckdy co se týká učení, tak až na některý dovysvětlení 

to zvládá.  

Já: A z jakého důvodu chybí další asistenti, nejsou na ně finance?  

U: Ne, vůbec. Tak jako to jsou integrovaný, to znamená z poradny sou nějaký peníze na to, že já jim dávám 

tu hodinu navíc, která je stejně zbytečná, protože voni tam se mnou dělaj něco a za tejden to nevědí, nic, jsou 

to ty dis a všechno možný. Takže kdyby u nich seděl ten asistent a říkal jim: „Tohle si napíšeš, tohle uděláš.“ 

Voni seděj, čuměj, že jim je to jedno. A to sou většinou ještě takový ty, že si řeknou, že to prostě nejde. 

Navíc na prvním stupni to rodiče hlídaj mnohem víc, pak na to začnou kašlat, si prostě řeknou, že je blbej a 

že z něj stejně nic nebude.  

Já: A vidíte u spolužáků nebo u Vlastíka snahu o vyhledávání vzájemného kontaktu, komunikaci nebo hru?  

U: Třeba šachy právě s tim jednim hrajou. Na tom kurzu hráli, protože na to tam byl čas. Zase tyhlecty moji 

kluci jsou, fakt je tam šest integrovanejch, takže v celý škole jich je dvanáct, to jsem si jako losla dobře 

(smích), takže voni maj takový, jakože nadskakujou, potřebujou pohyb. Takže já když mám velkou 
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přestávku, tak chodíme ven nebo maj ve třídě plyšovej míč, házej si nebo lítaj, prostě maj svoje potřeby. 

Vlastík jako když je tam příliš rušno, tak jsou tady v kabinetu, ale jako jo někdo si k němu sedne a povídaj si 

a tak, jako určitě jsou v kontaktu, jo. Občas, když ho moc rušej, tak se zvedne a vynadá jim, to von se zase 

umí vozvat, ale řikám ta asistentka tam s nim je.  

Já: A pokud byste to měla shrnout, jaký žák je podle Vás dítě s PAS?  

U: Tenhle je fajn. Ale asi jsou případy, kdy je to jako hodně náročný fyzicky i psychicky, že i ty děti ho 

nemusej brát. Protože Vlastík není agresivní, útočnej, to že jim vynadá, že něco dělaj to jo, ale třeba ve 

srovnání s tim Danem, kterej je agresivní a na někoho hopsne, prostě někoho napadne, tak to je jasný, že ty 

děti si to nenechaj líbit. Prostě Vlastík je jejich hýčkaná součást, která je neomezuje, nenarušuje jim to tam, 

nedělá excesy, on prostě k nim se chová hezky, takže oni se chovaj hezky k němu. Může to bejt problém 

v těch závažnějších případech. A neumim si představit, jak třeba ten Dan jako bude fungovat na druhym 

stupni, protože třeba já ho určitě nepřeperu. To by chtělo, aby měl asistenta chlapa. Jako třeba se ale zase 

dostane tim vývojem do fáze, že se vlastně zklidní, což je asi pravděpodobný, nevim. Nebo holt to nebude na 

běžnou základku. Já si třeba pamatuju na tý bejvalý škole, tam se svlíkal ten autista, to bylo šílený. Třeba o 

hodinu se svlíknul a lítal tam nahej. Nebo fakt začal vyšilovat, když se někdo vysmrkal a hodil kapesník do 

koše, tak začal dělat scény, jo to Vlastík vůbec nemá.  

Já: Moc Vám děkuji za rozhovor.  

 

Příloha 5 – Rozhovor č. 4  

 

Já: Jaké byly Vaše první zkušenosti s žáky s poruchou autistického spektra? 

U: Úplně když já jsem se s nim seznámila na začátku, tak to jsem měla náslechy, což znamená, že jsem ho 

poznávala, protože jsem přebírala tu třídu, takže jsem poznávala, jak se s ním pracuje, jestli má asistenta, co 

zvládá a co nezvládá. Je pravda, že jsem z toho měla obavy na začátku, že nevim, jestli to zvládnu, že asi tam 

ta asistence bude potřeba. Takže jsem z toho měla na začátku obavy. Když jsem nastoupila a nevěděla jsem, 

co mám čekat, co umí, neumí, jak se projevuje, takže asi takhle.  

Já: A vnímala jste u toho žáka s PAS nějaké obtíže, když jste byla na těch násleších?  

U: Já vlastně mám autistu právě ne takovýho toho typickýho, kterej je uzavřenej, ale toho až moc akčního 

autistu, takže ten je hodně slyšet. Že kolikrát právě má období, kdy má zombíky, období, kdy má rostlinky, 

takže se to projevuje právě i v testech, v písemkách. Takže když píšeme nějakou písemku, tak mi spíš do toho 

právě píše: „a zombíci“ a název nějakýho zombíka, protože on to hraje docela dost i na tabletu, takže se to 

projevuje hlavně v těch testech. Jinak, co se týká ústního projevu, tak tam si myslim, že když se ho na něco 

zeptám, tak ví, reaguje.  

Já: Objevily se ve třídě nějaké situace, které jste musela řešit, co se týče třeba vztahů ve třídě?  
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U: Co se týká vztahů, tak musim říct, že jako kolektiv ho vzal opravdu teda skvěle, už od první třídy ho mají. 

Děti mu pomáhají, takže když oni vidí, že nedává pozor, tak mu pomáhají, vyndávají mu pomůcky, říkají mu, 

kde jsme, kde pracujeme. Oni ho tak nějak jakoby kontrolují, aby věděly, že pracuje s náma.  Já ho 

nenechávám sedět samotnýho, on tak seděl ze začátku, což mi nepřišlo dvakrát nejlepší. Takže mu tak jako 

střídám ty sousedy. A vopravdu s nikym, že by tam byl problém, že by „já s nim sedět nechci“, ne, vopravdu 

když s někym sedí, ten druhej mu strašně pomáhá. Je teda pravda, že potom už je to takový, že třeba nestíhá 

ten druhej, ale já se snažim, aby teda stíhali oba dva. Ale má úlevy, určitě má úlevy.  

Já: A jemu nevadí, že sedí s někým v lavici, nevyžaduje, aby seděl sám?  

U: Nevyžaduje. Co mu teda vadí, co mu vadilo a bral to jako trest bylo, když seděl v poslední lavici. On jako 

autista potřebuje mít přehled, protože on nemohl sedět ani v první řadě, protože tím, jak potřebuje mít 

přehled, tak se v první lavici pořád otáčel, koukal se po třídě, takže vlastně tim nedával pozor. V poslední 

lavici to bral jako trest, takže zlatá střední cesta tak sedí uprostřed. A tam on vidí dopředu, občas teda se 

otočí, ale řikám, tam je to spíš o učiteli, jestli to bere nebo ne.  

Já: A jste obeznámena s diagnózou tohohle žáka?  

U: Jsem, mám to, já i vlastně s bývalou pani učitelkou, která ho měla, tak mi říkala, já jsem si to tak trochu i 

nastudovala, abych já věděla, s čim mám počítat, s čim ne. Ale řikám u něho to zvládám úplně v pohodě, 

takže… 

Já: A je to diagnóza Aspergerův syndrom nebo jiný druh ve spektru autismu?  

U: Je to Aspergerův syndrom, je.  

Já: A má k tomu přidruženou i nějakou poruchu pozornosti nebo hyperaktivitu, když jste mluvila o tom, že 

příliš akční?  

U: Má. Je hodně akční, je vopravdu spíš až hodně živej. Že kolikrát já ho pustim na chodbu, aby se trochu 

prolítal, protože on nevydrží jenom sedět a něco dělat. I mu dávám vopravdu úlevy, když třeba dám dvě 

cvičení, tak vim, že on stihne jenom jedno, takže potom to nehodnotim, že by to nestihl, že by dostal blbou 

známku. To určitě ne, že mu hodnotim jenom to, co stihne.  

Já: A co se týče informací o poruchách autistického spektra, měla jste na začátku dostatečné informace? 

Poskytla Vám nějaké materiály škola?  

U: Mám, protože my máme vlastně karty žáků, takže já jsem měla jeho kartu, takže tu já jsem si nastudovala. 

I z těch poraden jsem věděla, jak teda mám postupovat, protože to jsou ty centra, kde vlastně nám sem i jezdí, 

aby viděli, jak teda se mi s nim pracuje, takže my potom dostáváme i tu zpětnou vazbu, kde on má úlevy, kde 

si myslíme, že by měl mít úlevy. Takže já jsem si to nastudovala, abych ho známkovala, tak jak ho 

známkovat mám, to znamená i mírněji. Že když něco opravdu nezvládne, když mi píše kraviny do písemek, 

tak si ho většinou ústně přezkoušim. Takže vopravdu škola mi dala hodně podkladů pro to, abych já věděla, 

jak s tim žákem mám pracovat.  
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Já: Byla tam obsažená i nějaká doporučení od poradny?  

U: Doporučení tam bylo od poradny i od centra SPC, takže vopravdu tam je spousta materiálů, že to nebylo 

tak, že by mě hodili do vody a plav a prostě starej se. Opravdu mi dali k dispozici materiály, takže v tomhle 

úplně v pohodě.  

Já: A výuku mu upravujete sama podle potřeby nebo má IVP?  

U: Von má teda individuální vzdělávací plán, který já mu vždycky v září napíšu, aby teda se vědělo, co a jak, 

ale je pravda, že já se snažim ho moc nevybočovat v tom, co bereme. Snažim se, aby on zvládal to, co my 

probíráme. Tam je hodně dobrá spolupráce i s tou maminkou, s tou rodinou, úplně skvělá, takže když já 

řeknu: „my probíráme tohle, on má třeba nějaký nedostatky“, protože já si myslim, že on to zvládá. 

Individuální plán on má napsaný, takže se podle toho fakt snažím, aby se podle toho jelo, ale on většinou to 

zvládá s náma všechno.  

Já: A maminka Vás i sama kontaktuje?  

U: Maminka mě sama kontaktuje, s maminkou máme každej měsíc jednou schůzku, že vopravdu si sednem a 

říkáme si, jak se chová, jestli zvládá učivo. Maminka mi třeba i řekne, že ho to učí takhle, jestli ho to tak 

může učit, že třeba i dopředu, takže jsem já říkala, že on jako autista, že mi to nevadí, když ho bude dopředu 

učit látku, že pro mě tim líp, že ho to nemusim učit úplně od začátku, že on už bude třeba vědět. Kolikrát se 

mi třeba i stalo, že von řekl: „jo, to mi maminka vysvětlovala“, takže von už jako věděl a počítal s náma a 

uměl to. S něčim má problémy a něco v pohodě.  

Já: Zajišťovala Vám škola i nějaký kurz ohledně PAS nebo jste vycházela jenom z těch materiálů?  

U: Na tohle jsem měla vopravdu jenom ty materiály, kurz žádný, ale určitě nějaký školení si myslim na 

tohleto chodí spoustu nabídek. Ale my tim, že i tady máme to školení a to, ona je to spíš otázka času. Takže 

jsem měla jenom ty materiály. Ale řikám, tam ty materiály stačily, tam toho bylo tolik, že vopravdu jsem 

měla z čeho čerpat.  

Já: A zjišťovala jste si k tomu něco i sama k těm poruchám autistického spektra z vlastních zdrojů?  

U: Já jsem si pořizovala knížku, abych si zjistila, jak s nim třeba, když mi nedává pozor, co mám dělat a tak 

dále, ale je pravda, že knížka je jedna věc a praxe je věc druhá. Takže z tý praxe já už vim, jak na něj, takže 

já za ten rok… Ze začátku jsem z toho měla strašnej strach, říkala jsem si, asistent jo potřebuju, teď já jsem 

nevěděla, co můžu, co nemůžu, ale fakt za ten rok jsem se tak naučila já s nim pracovat tak, ž si vyhovujeme 

i navzájem.  

Já: Takže on nemá k dispozici žádného asistenta?  

U: Takhle, asistenta on má, je mu normálně přidělenej asistent  ale tim, že opravdu na týhle škole je potřeba 

těch asistentů hrozně moc, máme teda dva, tak ty asistenti, když já potřebuju do hodin, tak má asistenta, on 

přijde ten asistent, buď u něho sedí, nebo já mu kolikrát řeknu, tak jděte s nim na chodbu a chodbě spolu 
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pracujou. Takže já dám prostě cvičení, oni ho udělaj, co stihne, nestihne. Je pravda, že třeba co se týká čtení, 

tak jde na chodbu, on ten autista vydrží, pár řádků přečte, ale potom řekne: „dobrý a jdu.“. Takže on u toho 

čtení moc nevydrží, co on strašně rád, tak si strašně rád kreslí a vymýšlí komiksy, protože tim, že má tu 

bujnou fantazii, tak on má komiksy, má sešit, takže on na tohle jo, malování, výtvarka, na to je šikovnej, 

dokonce je i manuálně zručnej. Ale asistenta, když ho potřebuju, tak oficiálně asistenta má, a když je potřeba, 

tak tam je pokaždý ten asistent k ruce, takže to nikdy není, že já bych nezvládala, že tady nemám nikoho.  

Já: Takže asistent není stále přítomen ve třídě, ale přijde jenom v případě potřeby?  

U: Spíš jenom když je potřeba. Tam vopravdu ten asistent je potřebnej ve všech třídách a musel by se 

rozkrájet, aby mohl být všude. Takže, když ho opravdu potřebuju, že je opravdu nezbytnej, tak ho mám ve 

třídě, ale když vim, že ho zvládám a že je to všechno v pohodě, tak tam není. To je právě to, že napřed ho 

měl jenom ten můj žák a potom se to tady rozrůstalo různě, že tady byl další autista na druhym stupni a byla 

tady jenom jedna pani asistentka a všichni ji chtěli všude a ona říkala: „Tak já nevim, kde mám bejt dřív“. A 

já když jsem nastoupila, tak jsem toho asistenta ve třídě opravdu měla, pořád. Měla jsem tam tu pani 

asistentku a ona když chyběla, tak já jsem postupně začínala poznávat, že to zvládám. Protože já si tu hodinu 

opravdu udělám tak, že on jede s náma, když vidim, že nestíhá, tak mu řeknu: „Tak si pracuj, co stihneš, 

stihneš.“ Takže já ho i jinak hodnotim ve známkách, ale na to že je autista si myslim, že to vysvědčení  i ty 

známky tomu odpovídají. Ale řikám, on má asistenta, ale je to spíš podle potřeby.  

Já: Jaká je spolupráce s rodiči?  

U: Spolupráce je opravdu skvělá, ta maminka, na čem se dohodneme, to opravdu dodržuje. Je pravda, že i 

když vidim problémy, tak jí napíšu, že Adámek dělá to a to. On má totiž období, kdy třeba strašně rád 

všechno opakuje po spolužácích, takže co udělá jeden spolužák, tak on to zopakuje. Nebo má období, kdy mi 

třeba řekne: „Pani učitelko, vy ste zombík“ a všichni jsou podle něj ve třídě zombíci. Zas ale von je takovej 

že se mu řekne: „Adámku!“ a von ví a prostě přestane. Já teda tatínka jsem viděla, ale spíš je tam hodně 

spolupráce s tou maminkou. My i když se dohodnem, on totiž spíš než třeba že by nezvládal to učení, tak to 

chování. Von teď poslední dobou strašně vyrušuje, dělaj u něho hodně i nálady, když  mu není dobře, tak je 

to na něm strašně znát. Nebo když je venku hezky nebo třeba sněží, takže u něho vopravdu, pokud se mění 

počasí, pokud mu není dobře. Je teda pravda, že on strašně málo chybí, jestli za školní rok chybí jednou, 

dvakrát. Jinak on strašně rád chodí do školy i do družiny. Teď už teda ve čtvrtý třídě jde dvakrát tejdně 

domů, ale jako s tou maminkou je to úplně skvělý.  

Já: A jak se u něj projevuje, když má tu špatnou náladu?  

U: Když má špatnou náladu, tak je zamračenej, ruce zkřížený na prsou, nebude nic dělat. Já třeba mám u sebe 

ve třídě jako motivaci lístečky, že když oni třeba nosej sběr, tak maj lístečky, když maj 10 lístečků, tak maj 

samolepku do žákovský. Tak to jsem třeba myslela, že jeho chytne, tak on někdy jo a někdy ne. On i třeba 

má špatnou náladu z toho, když my hrajem nějakou hru a on prohraje, tak už má takový tendence, dělá to 

teda i na tělocviku, že se hlavou prostě bouchá do lavice. Jenomže to je to, co maminka říkala, že ho 
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neodnaučí, že to prostě dělá. On i když má i špatnou náladu, tak on brečí, nechce se mu nic, takže já ho třeba 

nechám a maluje si, kreslí si. Když nepracuje, když vopravdu vidim, že to s nim nejde, takže já mamince 

jenom napíšu, co jsme dělali. My máme ty elektronický třídní knihy, takže i rodiče maj přehled, co bereme, 

na jaký stránce jsme. Takže vždycky napíšu mamince, že dneska neměl svůj den, že si maj doma dodělat to a 

to cvičení. Druhej den přijde a má to, takže to funguje.  

Já: Jaké jsou podle Vaší zkušenosti klady a zápory integrace dětí s PAS? V čem vidíte výhody a nevýhody?  

U: No, výhoda jako určitě, co se týká mě, že jsem jako taková de facto absolventka skoro, tak výhoda je 

určitě ta práce s tim, že když to třeba potom vidíte, tak že budete vědět, jak třeba s tim člověkem zácházet. 

Nevýhoda si myslim, protože co jsme se i bavily s paní asistentkou, tak ten autista by spíš potřeboval menší 

kolektiv dětí. Já vlastně mám třiadvacet dětí ve třídě, jemu ty děti nevaděj, ale myslim si, že on by spíš byl 

spokojenější v menšim kolektivu. Samozřejmě jako když to řeknu, není mentálně postiženej, aby jako že tu 

nemá co dělat, určitě jo. Zas jako ta nevýhoda je to, že to občas fakt narušuje ty hodiny. On když fakt nemá 

svůj den, tak celá třída ho napomíná, takže ty děti vůbec, jsou úplně mimo. Když teda viděj, že Adámek je to, 

tak se mě ptaj proč a teď vysvětlovat to. Když je třeba přírodověda probíráme nějaký téma, tak on se věčná 

ptá, proč to tak je, teď on má ty svoje iluze dětský, takže když jsme třeba řešili, jak přicházej děti na svět, tak 

on pořád žije v tom, že děti nosí čáp a prostě přes to nejede vlak. Takže to je taky potom, říct tý mamince, 

aby mu to nějak vysvětlila. Takže určitě je nevýhoda si myslim, že jsou ve velkym kolektivu, určitě by měli 

bejt  v tom menšim kolektivu a myslim si, že by měli bejt i v tom kolektivu, kde jsou děti se stejnou 

poruchou. Jsou děti, který toho autistu třeba nevezmou, tady ta třída je fakt úplně skvělá, že ho berou jako 

normálního spolužáka a neřešej, jestli má autismus nebo nemá autismus. Oni vědí, že má úlevy, ale určitě je 

výhoda, že i ty děti to viděj, jaký jsou děti, že se třeba nesmějou na ulici, když někoho potkaj. Je to určitě 

výhoda, že je to i do budoucna praxe pro ty děti, že měly spolužáka a že věděly, jak s nim pracovat. Ale 

myslim si, že spíš jsou tam ty klady a výhody, než ty nevýhody. Ty nevýhody fakt vidim jenom v tom, že to 

narušuje tu hodinu a že by měl bejt v menšim kolektivu, ale nějak že by měl bejt na úplně jiný škole, kde na 

tý, kde jsou, to si jako nemyslim.  

Já: Takže byste pro vzdělávání dětí s PAS volila spíše běžnou základní školu?  

U: Já si myslim, že ta základka, ono je to spíš o názoru, ale já si myslim, že ta základka. Proč je brát nějak 

jinak, když to není nějak jó extrémní autista, tak spíš si myslim, že budou tady spíš nějak připravenější do 

života, než na nějakejch jiných, kde vopravdu s nima: „Jo ty máš ten autismus, ty jsi chudáček“. Jako proč? 

Já ho beru tak, jako by ho neměl, má úlevy, ale beru to tak, že „Adámku, tohle se neřiká, neříkej to.“ Takže 

mu to člověk i vysvětlí. Takže prostě si myslim, že spíš jsou tam ty výhody, že pak i ty děti maj nějakou 

praxi potom.  

Já: A jak byste to tedy podle Vás ideálně řešila, nechala byste ho v menšim kolektivu s normálními dětmi 

nebo byste udělala na škole jednu třídu extra pro děti s autismem?  
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U: Já bych spíš udělala menší kolektiv s normálníma dětma. Jako ono s těma autistama to má taky svoje plus 

a mínus. Třeba mají to svoje podobný a stejný, ale přesně je tam to nahlížení na ně jako na chudáčky, na 

autisty a berou je jinak. Jako proč? Sice de facto má svůj svět, jo to má, protože je autista, ale spíš  bych ho já 

nechala u normálních dětí. Je to taky o tom, že já vidim, že ta moje třída ho vzala. Je to spíš taky o lidech, 

jestli ho ta třída vezme, nevezme, no.  

Já: A máte pocit, že to má pro něj přínos z dlouhodobějšího hlediska, že mu integrace nějak prospívá?  

U: Určitě,já si myslim, že storpocentně, protože když já jsem sem přišla na náslechy, než jsem je přebírala, 

tak si myslim že to bylo daleko horší, než když je mám teď. Že vopravdu ho zapojuju i do her, že mu řeknu: 

„tak pojď a budeš pan učitel.“ Ž vopravdu se i snažim, aby si šel hrát a on to i zvládá. Já řikám: „Tak jim 

vymysli otázky.“ A tak, takže je to spíš lepší pro toho autsitu ho zapojit do normálního života, k normálnim 

dětem, než ho brát jako že je někdo jinej.  

Já: Jaká opatření by podle Vás mohla napomoci lepší integraci? Když bychom vycházeli ze současné situace.  

U: Opatření, no asi pokud bych to brala já tak, že by do třídy, do takhle velký třídy měl přijít nově autista, tak 

bych určitě jako opatření brala to, že by učitelka měla seznámit děti s tim, že není jinej než ostatní, opravdu 

jakoby dětem vysvětlit tu poruchu hlavně, protože v dnešní době je to hlavně o tom vysvětlit, c o to je, 

protože kolikrát ty lidi to maj zkreslený. Já to vidim, když mi řeknou: „No ty máš autistu, to zvládáš.“  A už 

nevědí, že vopravdu s nim je práce. Takže určitě jako opatření si myslim obeznámit a nejenom ty děti, ale i ty 

rodiče těch dětí. Že tam bude autista, co to znamená, co to znamená pro ty děti. Určitě si myslim jako 

opatření tak vymyslet, což jako já taky mám, když ho to nebaví a vidim to, nějaký hry i nějaký věci navíc, to 

znamená pracovní listy. Určitě mu dávat takový ty pracovní listy, když teda vidim, že mu něco nejde, tak mu 

dát na to ten pracovní list a určitě si myslim, že nevyčleňovat ho z toho kolektivu. Jo říct, že je autista, nebrat 

ho a dělat z něj něco jinýho, určitě ne. Prostě ho začlenit brát ho prostě normálně. Takže si myslim, že to je 

dost důležitý, protože si myslim, že některý učitelé to nedělaj. „Ty seš prostě autista, máš úlevy.“ Tak ho 

neřešej. Takže určitě nevyčleňovat ho, zapojovat ho, hrát nějaký hry na učitele.  

Já: A tohle seznamovací sezení s dětmi, o kterém jste mluvila, jste s touhle třídou dělala na začátku roku?  

U: Oni vždycky, když maj začátek školního roku, tak já jsem s nima seděla v kroužku a řekla jsem jim, co je 

bude čekat. Teď i ten Adámek poslouchal, tak já řikám: „I pro tebe, teda.“ Opakovali jsme si vlastně ty 

úlevy, protože tam jsou i některý děti, který jsou dyslektici, tak jsem si to opakovali. Oni se i hlásili, když 

jsem se ptala, kdo má ve třídě úlevy, proč má úlevy. Teď oni brali ty dyslektiky a já jsem se pak zaměřila na 

Adámka a oni řikali: „To je autista a on tohle...“ Já jsem se jich ptala, co si o tom pamatujou, takže oni ty děti 

vědí kolikrát, že i z jiných tříd jsou situace, kdy ho nějaký děti vidí a smějou se mu. Tak oni automaticky ty 

jeho spolužáci v tý mý třídě řeknou: „Nesměj se mu, on má tohle, on vlastně de facto tohle nevnímá.“ Takže 

oni i ty děti vědí, že se mu nesměj smát. On i kolikrát sám se snaží smát, já už jsem jim kolikrát musela říkat: 

„Nesmějte se mu, on si myslí, že je vtipnej.“ Takže oni už jsou tak naučený. My si to neustále opakujeme. 

My máme přírodovědu, čtení, sloh a neustále to opakujeme. Třeba teď jsme i brali komunikaci, takže tam 
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taky to padlo, že se s nim má normálně komunikovat, bavit se s nim normálně. Když on se baví o zombíkách, 

tak prostě úplně jiný téma, takže oni se s nim bavěj, proč byl nakupovat, co si koupil, za co se utrácí, a tak 

dále. Takže vopravdu se snažíme ho brát normálně, aby i von to bral, jakože nemá žádnej autismus a berem 

ho normálně. Samozřejmějá to beru z toho učitelskýho hlediska, já ho známkuju jinak, to ty děti vědí, ale 

jinak co se týká chování a tý psychiky, tak ho vopravdu bereme normálně.  

Já: A děti ho běžně včleňují i do svých her, aktivit a komunikace?  

U: Není to tak, že by vyloženě řekly, že Adámka nechtěj, ale většinou, když hrajeme tu vybíjenou, tak voni i 

řeknou, že Adámek bude kapitán. Jo že oni se už takhle opravdu snažej nebo když jsem s nima hrála hru na 

ostrovy, abych zjistila, kdo je ve třídě úplně vyčleněnej, tak tak jsou, ale jeho se to vůbec netýká. Ale taky, 

oni už děti vědí, co on má rád, takže oni ho nalákaj na ty věci, co o něm už vědí, že ho tim i nalákaj, nechaj 

ho i něco vymyslet. Snažej se, aby přemejšlel, aby neřikal kraviny, řikaj mu, aby napřed popřemejšlel, než to 

řekne. Vopravdu se hodně snažej, ty děti jsou skvělej kolektiv.  Ale řikám, to je o tom kolektivu. Je možný, 

že kdyby šel do jiný třídy, tak bum a ta třída ho prostě nevezme. Ale tam si myslim, že je to hodně i o třídnim 

učiteli, aby se taky snažil, aby dohlížel na to, že se nebude brát jinak a začlenil ho do toho kolektivu, 

neodstrkovat ho, určitě ne.  

Já: Které metody se Vám nejvíce osvědčily při práci s dětmi s poruchou autistického spektra?  

U: No, co se týká metod, tak tim že já to beru opravdu podle praxe a nějaký jako metody… Když já jsem 

nastoupila, tak oni my dali, že on má to, to a to, ale nějaký metody jsem si nestuodvalo, že zrovna tuhle 

metody nebo jinou metodu. Většinou to mám tak, že co se mi osvědčilo, že opravdu než písemný tak 

používat ústní projev. Cokoli, když vidim, že tam zmatkuje, píše tam kraviny, jako že on jako autista píše 

kraviny, vidí obrázek a napíše první, co ho napadne, tak vopravdu ústně. Na všechno  se ho ptát, nedávat mu 

jako téma a mluv, ale konkrétní otázky jako vyjmenovat něco. Musim říct, že i když jim dám třeba básničku, 

tak je teda pravda, že von vobčas ji zpívá, tu básničku, ale snaží se. Ale pořád to beru tak, že umí, umí. Takže 

spíš ten ústní projev. Ten písemnej, tam je právě problém u toho autisty, že on nejenom jako autista má velký 

písmo,  teď po něm to přečíst. Tkaž spíš používám to, že mu dám natištěnou práci, aby mi to jenom vypsal. 

Ale že bych měla nějaký zvláštní metody s nim, to nemám. Takže spíš individuálně, tak jak to zrovna ten 

den, jakou má náladu, s jakou náladou přijde, ale že bych měla nějaký metody, to nemám.  

Já: A myslíte, že vůbec existuje něco jako jednotný doporučený přístup, jak s dětmi s PAS pracovat?  

U: Já si myslim, že pokud existuje, tak je to jenom o tom přečíst si to, vzít si z toho třeba jenom něco, ale je 

to vopravdu všechno jenom o tý praxi s tim autistou. Takže když ho mám v tý třídě, tak je to opravdu jenom 

o tom pracovat, pracovat, vypozorovat, co ho baví, co ho nebaví, z čeho třeba má strach, nemá strach, jako že 

já mám autistu, kterej se nebojí vůbec ničeho. A nejhorší je, že on je to autista, kterej dostane špatnou 

známku a on z ní má radost. Takže jsem se ho snažila naučit, že trojka, čtyřka, že už to je špatná známka. 

Takže spíš to maj ty autisti, že je jim to jedno. Za jedničku je šťastnej, to on jde, pohladí, takže já mám u něj 

důležitej i ten fyzickej kontakt jsem zjistila. Že on ho i rád vyhledává, že třeba přijde, pohladí, řekne: „Pan 
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čelko, já vás mám rád.“ Takže vopravdu je to tam takový to vzájemný, že já kolikrát taková, že mu 

vysvětluju, co všchno nemůže, ale pak zase na jednu stranu musim přijít, pochválit ho, aby viděl, že nedělá 

všechno špatně. Ale jestli existuje příručka, to třeba existovat může, ale já si fakt myslim, že je to strašně o 

individuálním přístupu. Ale zase je to všechno o učitelích, pokud nad tim učitel mávne rukou, že je to autista 

a má úlevy. Já jsem třeba taková, že se opravdu  snažim ho brát normálně a úlevy mu, ano dělám, ale 

opravdu jenom když píšeme třeba písemku. Ale jinak když děláme tohle cvičení, dělá ho s náma. Když 

vidim, což u něho je čtvrtá, pátá hodina, už je to taková ta finální, že už je unavenej, tak si kreslí nebo si dělá 

komiks. Ale to už jsou spíš takový ty předměty jako výtvarná, hudební výchova nebo je to čtení, takže to se 

dá. Ale cokoliv dávám písemky a tak, tak s nim. Kolikrát i řeknu: „Nestihl si, nestihl si.“ Když je to třeba 

pololetní písemka, tak řeknu: „Adámku, ty si to ještě nech, ty ještě píšeš.“ Já si myslim, že než o metodách je 

to hodně o individuálním přístupu k tomu auistovi.  

Já: A využíváte při hodině třba i tu jeho zálibu v komiksech, že byste mu umožnila napsat odpovědi do 

písemky formou komiksu?  

U: Takhle, on si je tvoří sám, a když se mu nějakej přinesla, tak ho hned zkritizoval, takže se mu prostě 

nelíbí, že on si dělá svoje komiksy, že tam má tyhle a tyhle postavy. Jednou jsem zkusila, když jsme psali 

z češtiny teda písemku, bylo to teda na určování podmět a přísudek,  tak jsem mu oskenovala, okopírovala 

jsem  mu ten komiks, aby mi to udělal v tom, ale to vůbec. On si ani jako nevšiml, jestli to je komiks, on to 

bral jako, že je to čeština, tak mi tam podtrhal všechno, takže u něho… Prostě to je to, že já hledám furt něco, 

abych ho motivovala, něco aby se mu to líbilo. Ale tam je to spíš to, že ho motivuju, že si hraje učitele, to on 

rád, on když může, tak to je fakt ve svym ráji. Ale komiksy píše hlavně on a ostatní kritizuje. On právě se 

vůbec nestydí. On že by se styděl nebo by se rozklepal, to vůbec ne. Ten si vopravdu stoupne a ty děti začne 

dirigovat. S čim má třeba problém jako autista je, že on občas zapomíná jména jejich. Ale to je tak, že oni mu 

to připomenou a on ví. Takže to není spíš tak, že by si je nepamatoval, ale jestli je fakt vidí jako zombíky, tak 

je mu to jedno. Ale jinak jde k tabuli bez nějakýho, básnička, referát, že by se někdy rozklepal nebo měl 

trému, to vůbec. Jemu je to tak nějak jedno, je mu je jedno i co dostane, takže on jako známky nějak moc 

neřeší. Když mu vysvětluju, že trojku už jako není moc dobrá známka, tak on mávne rukou, že si to třeba 

opraví. Takže on je takovej flegmouš mi přijde.  

Já: Jak se Adámek obvykle projevuje během výuky, jaké projevy jsou pro něj typické?  

U: Typický je pro něho teda, když ho tak pozoruju, že věčně kouká do stropu, věčně, to prostě pořád. Nebo si 

právě kreslí, že my děláme práci a on to nemá dovolený, má před sebou komiks a už si tam píše. Tak 

vždycky mu řeknu: „Co to máš?“ On to okamžitě schová, protože ví. Hlavně už u mě opravdu ví ty mimiky, 

takže když se na něho kouknu, tak on ví, že mu ani nemusim nic říkat. Potom si občas kouše nehty, když teda 

nemá co dělat. Zas co je u něho výhoda a nevim, jak on to dělá, ale on věčně nedává pozor, ale když mu 

řeknu, ať čte, tak on ví, kde jsme. Takže nevim, jestli má nějakou fotografickou paměť, že mu stačí se 

podívat a ví, kde čteme. Ale na to, že věčně nedává pozor, tak když ho vyvolám, tak ví, kde jsme, pracuje. 

Pak třeba vstane a jde se projít, takže to je jediný, že občas mi chodí po třídě. Chodil teda víc, na začátku 
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chodil hodně a třeba šel i na tu chodbu a teď už mi to nedělá, teď už se snaží tolik nechodit po tý třídě, když 

jsem mu to řekla. Nebo je rozcáplej na židli, no, ale jako že by měl vopravdu nějaký výrazný typický 

projevy, to ne. Spíš má ten problém, že když chce něco říct, tak se nepřihlásí o slovo, on to prostě řekne. On 

prostě neřeší, jestli se hlásí, nehlásí, prostě to řekne. Teď zrovna dostane napomenutí, protože opravdu hodně 

vyrušuje teda při hodině. To je teda to, že u toho autisty se to musí brát, ale po dohodě s maminkou, kdy jsem 

jí řekla, že se neumí chovat, tak sama navrhla napomenutí, aby viděl, že už je zle. Takže jsem mu to dneska 

řekla, že teda s tim vysvědčenim dostane napomenutí, protože on opravdu někdy vyrušuje už i tim stylem, že 

to ruší i ty děti. Takže oni ho i okřiknou, ať je ticho, že ještě pracujou. Nebo on třeba píše a typický je pro 

něho, že vykřikne: „Já to ještě nemám!“ A potom: „Já už to budu mít.“ A potom, když mi to odevzdává, tak 

mi řekne: „Já jsem to napsal špatně.“ Takže on už automaticky přijde s tim negativnim, že to má celý blbě.  

Já: Takže myslíte, že má problémy se sebehodnocením a sebevědomím?  

U: Má strašně, protože on teda o sobě, bylo období, kdy o sobě říkal: „Já jsem trouba, já jsem hloupej.“ A 

říkal to o sobě neustále.  A když se mu něco nepovedlo, tak bouchal hlavou do lavice nebo do lavičky 

v tělocvičně. Já jsem z toho byla nešťastná, tak jsem to říkala mamince a ona říkala, že to prej dělá i doma, že 

mu řikaj, že si ubližuje, ale on pořád, že je trouba. On cokoliv udělá, tak hned: „Já jsem trouba, mně to nejde, 

já jsem nešikovnej a já jsem hroznej.“ Takže má takový období, ale řikám, měl takový období, teď už je zase 

vysmátej, je nejlepší, takže spíš to má po obdobích. Ne že by to bylo celou třetí nebo čtvrtou třídu. A ani 

vůbec nemá problém s očním kontaktem. To je právě to, že jsou ty autisti, co třeba mlčej a koukaj, on teda 

ne. On pořád na mě kouká a já na něj musim promluvit, aby si to uvědomil. On je takovej až, že i když jde o 

přestávku na záchod, tak mi říká: „Pani učitelko, podivejte se na mě.“ Takže on pořád chce, abych na něj 

koukala. Je teda pravda, že bejvalá paní učitelka ta ho brala opravdu jako autistu, ta ho brala tak, že měl 

asistenta a dělal jinou práci. Já jsem to vzala úplně jinak, já ho opravdu beru, začleňuju ho a dělá to, co my. 

Když nestihne, nestihne, to jediný beru jako úlevy. Ale řikám, já ho opravdu jako autistu neberu. To je právě 

to, že i maminka říkala: „On o vás tak hezky mluví.“ Je teda pravda, že vono je to tak jako celá třída, 

jenomže to je to, že měli nějakou pani učitelku, která dělala zas něco jinýho. Zas ona byla třeba hodnější, to 

zas já jsem taková víc ráznější. Ale je pravda, že s tim Adámkem je to takový, že mi i popřeje hezkej víkend. 

A on třeba dělá i to, že ví, že mě něčim naštval, že udělal něco špatně, že dostal vynadáno a on potom, když 

se s nima já loučim, tak on přijde a omluví se. A to on pokaždý: „ A promiňte, že jse udělal tohle, promiňte.“ 

Takže on se zase pořád omlouvá. Takže já si myslim, i maminka si myslí, že dozrává do toho věku, kdy sám 

přemejšlí, má svojí hlavu. On totiž měl i období, kdy kluci něco udělali a on si myslel, že se to může a 

maminka říkala, že už je v takovym tom věku, kdy už ví, že je to špatně, že už jí to říkal i doma. Takže si 

myslim, že i tim že se mi omlouvá, že jako sám si uvědomí, že přestřelil.  

Já: Do kolektivu se tedy začleňuje, říkala jste, že je společenský. A iniciuje také sám komunikaci se 

spolužáky?  

U: Je, je hodně společenskej. Ano i sám to iniciuje. Má tam takový dva tři kamarády se kterejma se baví 

hodně teda. Ale nemá problém, co já pozoruju, když má dozor a koukám se o přestávce do těch tříd, tak on 



38 

 

opravdu jde i sám třeba za holkama, on tam má i mezi holkama kamarády. Takže to není tak, že oni by 

museli přijít a přemlouvat ho, ale on sám i navrhuje, co by si všichni mohli zahrát za hru, sám iniciuje nějaký 

hry a aktivity.  

Já: Takže si dokáže vytvořit i specifický blízký vztah s některými dětmi?  

U: Dokáže a s jednim měl kamarádství takový, že z toho kluka se vyklubal takovej jako hajzlík a takže jsme 

to s maminkou řešily, že on sám musí poznat, že je to špatně. Protože on ho naváděl, myslel si, že je to 

autista, tak že to všechno udělá. Takže ho třeba naváděl, co všechno udělaj a on to dřív dělal, ale teď už je 

v tom věku, kdy řekne že ne ,že je to špatně. A my když to řešíme ve třídě a já se ho zeptám, jestli je to 

pravda, tak vim, že tenhle autista mi v životě nebude lhát, tak on mi to řekne, tak potom za mnou ještě přijde 

a řekne: „Pani učitelko, von Radim se mnou nebude kamarádit, když jsem to prozradil, já jsem ho zklamal.“ 

Takže on už přemejšlí jako normální člověk, že když to na něj řekne, tak je to žalování, že o něho nechce 

přijít. Takže má tam mezi nima nějaký bližší kamarády. 

Já: Sledujete u něj i nějaké pokroky nejen v sociální oblasti ale i třeba ve výuce?  

U: No co se týká výuky, tak tam právě jde naopak se známkama fakt dolu. Ale já si myslim, že je to i tim, jak 

se nabalujou nový a nový látky, ať už je to matika nebo čeština, ty vyjmenovaný slova. Tam u něho je spíš 

takovej ten problém, že když jsme měli vyjmenovaný slova po v a předpony, tak on řekne: „Tohle ale není 

předpona.“A prostě člověk mu nedokáže vysvětlit, že v některých slovech se to tvrdý y píše, i když to není 

předpona. Nebo on co úplně nesnáší, jsou změny. Takže my když máme první hodinu češtinu, druhou matiku 

a já to chci přehodit z nějakýho důvodu, to prostě přes to nejede vlak, on to prostě nechápe. On řekne: „Ne, 

teď máme matiku, budeme mít matiku.“ Takže člověk mu musí pomalu vysvětlit proč, protože potřebujeme 

udělat tohle, protože jsme něco nestihli. Ale myslim si, že je to opravdu co třída od jedničky, se opravdu 

neustále horší postupně. Jako není to, že by šel najednou o dva stupně dolu, to ne. Ale třeba co mu dělá 

problém, je cizí jazyk. Jo to jako těm autistům bude dělat problém, protože on se to učí jako básničku, ale 

používat už to neumí. On umí slovíčka, ale dát je do vět, používat je, napsat věty, to ne. Jako on chování 

tohle, to je dobrý, ale známky tam je to fakt horší. Tam jestli má jedničky, tak z těch výchov – výtvarka, 

hudebka, pracovní činnosti, tělocvik, že se teda snaží, ale jako čeština, matika, to ne. Ale je to o tom, že píše 

ty kraviny do těch testů, že tam fakt napíše jako zombíci a támhleta Xenie nějaká, to mu fakt člověk nemůže 

uznat. Ale co se fakt týká klasifikace, tak tam jde dolů no. Na tom prvním stupni se to ještě jako dá těma 

úlevama, ale potom na tom druhym stupni… On sice má papír na to, že je autista, že by měl mít úlevy, zase 

na druhou stranu z poradny řikaj, ať neulevujeme a nedáváme lepší známky automaticky, nemá dostat 

jedničku jenom proto, že je autista. Takže tam si myslim, že ta budoucí třídní učitelka musí zase najít nějakej 

ten způsob, aby jako mu nechtěla dávat horší známky. Protože vim, že on není hloupej, ona naopak třeba 

v přírodovědě ví věci, který nevim ani já, takže on hloupej není, je spíš takovej línej přemýšlet, pořád se musí 

neustále hlídat, jestli píše, když se má psát třeba opis, hlídat, aby to stihl.  Tam si myslim, že se to bude 

muset trochu upravit, aby měl úlevy, že jo čeština, matika a do toho se nabalí fyzika, chemie a to si myslim, 
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že bude jak Alenka v říši divů, protože už teď, když to vidim. Jako myslim si, že tam na tom druhym stupni 

to bude mít daleko horší.  

Já: Takže sociálně máte pocit, že jde nahoru, že se zlepšuje a ve výuce je tomu naopak? 

U: Sociálně nahoru, ale co se týká těch známek, tak tam jde, jakoby ne rapidně, ale pomalu jde dolu s těma 

známkama.  

Já: A jaké jsou jeho typické zájmy, co má rád kromě komiksů?  

U: Má rád komiksy, teď začal dokonce i chodit na Dakoty, to je nějakej skaut, takže opravdu i ty rodiče se ho 

snažej začleňovat do tady těch kroužků. On mi i o tom vypráví, měl náramky, tak mi ukazoval, že si tam 

dělali náramky. Strašně rád teda čte, ale právě tady ty komiksy a strašně rád si hraje na tabletu. To mi říkala i 

maminka, že tablet, to je jeho, to je pro něj i trest, když na něj nemůže. A právě na tom tabletu hraje nějaký ty 

zombíky. Takže to už jsem mamince řekla, ať to trošičku omezí, že to potom opravdu strašně vadí, on to vidí 

v tý třídě a já nevim, jemu potom v tý hlavě sepne a udělá něco, co by v životě neudělal, to taky není dobrý. 

Takže pro něho je typický tohle. A co má rád. Má hrozně rád zvířata, takže když je nějakej referát cokoliv, 

tak je to vždycky zvíře. No takže jako tohle.  

Já: A má třeba i nějaké zvíře doma, nevíte?  

U: Doma myslim, že nemaj, protože on má totiž bráchu a to je taky autista. Maminka má dva autisty, takže to 

taky nemá jednoduchý, dokonce ten brácha taky chodí k nám do školy, ale nemluvil o tom nikdy, myslim si, 

že nemaj zvíře doma. On o nich jako rád mluví, ale on má spíš rád takový ty ještěrky a hady, takže asi nemaj 

doma, si myslim.  

Já: A jsou věci, které nemá rád něco, co mu vyloženě vadí, ať už o hodiny nebo o přestávku?  

U: Třeba hluk mu vyloženě nevadí, ale co mu hodně vadí, jsou ty změny, když je něco vopravdu jasně daný a 

najednou se to změní, s tim má strašnej problém. Já se tady i snažim, když byl takhle výlet, tak jsem se ho 

ptala, jestli chce jet. U mě ve třídě je fakt všechno za odměny, takže jel. Tam jsem i viděla, jak on funguje 

s tou maminkou, že opravdu dělá i věci, že normální člověk to nechápe. Takže ty změny, když já řekne, že to 

bude takhle, tak on: „Ne pani učitelko, vy ste řekla, že to bude takhle.“ Takže potom když už je ta změna, tak 

on ji dokáže přijmout, ale musí mu to člověk pomalu vysvětlit, proč to tak je a on potom řekne, že dobře.  

Já: Když se vrátíme k tomu prospěchu, vy jste říkala, co si myslíte, že je příčinou toho jeho zhoršení. Myslíte 

si, že je naděje, že by se do budoucna ještě zlepšil, ať už zavedením nějakých opatření nebo vyzráním?  

U: Já si myslim, že on se zvednout dá, akorát já taky nevim, jak doma pracujou, nepracujou. Přípravy mi 

nenosí. Já u některých dětí to vidim, u něho třeba vůbec, i když dneska mi přinesl z tý matiky. Ale já si 

myslim, že když ty známky bude mít, tak je bude mít fakt vydřený. On bude muset opravdu sedět nad tim 

učenim, opravdu matika, čeština a biflovat to. Když bude písemka, tak se to nadrtit. Protože on nebude 

takovej ten, že by měl fotografickou paměť nebo že by si to pamatoval nedej bože z výuky, on určitě ne. Já si 

myslim, že některý předměty půjdou zlepšit, u některejch ne, tam bude muset opravdu proplouvat, když ho ty 
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učitelé nechaj. Ale on fakt není, že by byl vyloženě hloupej, i když ta angličtina mu opravdu nejde, ten cizí 

jazyk si myslim, že se chytat nebude. Tam vopravdu bude muset mít ty známky vydřený.  

Já: A objevily se nějaké problémy se vztahy Adámka ať už ve třídě nebo ve škole obecně?  

U: Vůbec, jako co se týká jeho osoby, že on by někoho nebo někdo jeho, to ne, to vůbec. Tam i v tý družině 

ho berou děti. Takže to není jenom ta třída, ale i ty děti ve družině nebo i prvňáci, druháci, když jsou venku, 

on si s nima hraje. Tam to není ani z jeho strany ani ze strany spolužáků.  

Já: Změnilo se chování Adámka k Vám nebo ke spolužákům v průběhu času?  

U: No na začátku on mě vlastně jakoby moc nepřijal, spíš mi přišel, že mi dělá naschvály, jako trošku ve 

stylu, že nic dělat nebude. Ale já tim, že sem si postupem času k němu našla cestu, tak on ode mě dokáže 

vzít, když dostane vynadáno, když dostane špatnou známku a naopak když dostane dobrou známku, 

pochvalu, tak ke mně přijde, pohladí. On třeba i na Vánoce mi dával dárek, vyrobil mi i svíčku, takže on 

opravdu se snaží a myslim si, že ten vztah je daleko lepší, než když jsme ho měli na začátku. Vlastně od tý 

doby, co jsem je dostala, to šlo nahoru a co se týká spolužáků, tam je to furt stejný, si myslim. Tam to není 

ani horší, ani lepší, prostě ho berou a bavěj se s nim a on tam má kamarády  

Já: Jaké problémy u Adámka nejčastěji sledujete, co se týče třeba komunikačních, sociálních nebo 

psychických obtíží?  

U: Tam si myslim, že je problém v tom že se ho děti na něco zeptaj a on než to pochopí, co po něm vlastně 

chtěj, kolikrát si myslim, že mu i děti špatně položej otázku, ale to dělá i on. Že se na něco chce zeptat a on 

než se vyžvejkne, on má obecně hroznej problém se na něco zeptat. Jemu to strašně trvá a to není teda jenom 

on. Tak se ho ptám: „ Tak co chceš?“  A on: „No já už nevim.“ On se mě radši nezeptá, než aby přemejšlel, 

jak se mě má na to zeptat, jak se to formuluje. To vyjadřování taky má lepší ústní, než to písemný, on se 

prostě písemně neumí vyjadřovat vůbec. To je prostě hatlamatilka a je am tohle a támhleto. Co třeba, tak má 

problém, když mi děti řeknou, že něco udělal a on bude říkat: „Nene.“ Takže on teď má období, že lže hodně. 

Protože teďka začal lhát, takže to budu řešit s maminkou, že nevim, jestli třeba lže i doma. Ono je možný, že 

ta čtvrtá třída, tam začíná bejt i ta puberta, to není jenom on, to jsou tam i jiný děti, takže tam nevíme, co 

s nim udělá ta puberta, jak on to bude, nebude brát, jak to bude vnímat. A hlavně je strašně hlučnej, on když 

mluví, tak strašně nahlas, takže to je u něho fakt jediný mínus, že nedokáže mluvit normálně. On vždycky 

strašně zvedne hlas prostě, aby ho teda všichni slyšeli. On teďka lže, bude mi tvrdit, že ne, až když jsem 

použila takový ty fígle jako: „My tady máme kamery ve třídě.“ Tak hned zpozorněl a pak: „Tak pan čelko, já 

sem to teda udělal.“ Takže jakmile já na ně něco vim, tak z nich dostanu i to, co nevim. Řikám, teď má fakt 

období, že lže. A z těch psychickejch problémů, já jsem si toho nevšimla, že by vyloženě jakoby to nějak, 

myslim si, že ne.  

Já: O tom jeho kladném vztahu se spolužáky jsme už mluvily, takže mají snahu mu i pomáhat?  
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U: Maj, opravdu. Zastanou se ho, chráněj ho. Když třeba udělá něco špatně, tak ani já nemusim, oni mu sami 

vysvětlej. Já nemusim říct, ať si napíše úkol, to oni mu řeknou: „Adámku, napsal sis to?“ Oni mu připravěj 

úkolníček. Když viděj, že kouká po vejrech, tak mu to všechno připravěj, takže opravdu si ho všímaj a chovaj 

se k němu skvěle.  

Já: Došlo tam k nějakým změnám ve struktuře třídy, že by se díky němu měnily nějak vztahy ve třídě?  

U: Vůbec, jako kvůli němu určitě ne. To jsou tam jiní adepti, to se to tam furt mění, jakože holky a holky, ale 

kvůli němu vůbec ne. Jako opravdu tam opravdu není žádná rivalita, že by se ten bavil s tim a s jinym ne, 

vůbec. Tam je to opravdu tak, že všichni ho berou dobře a on bere všechny taky. On proti nikomu neútočí, 

když se ptám na nějakou situaci, tak mi po pravdě řekne, jak to bylo. A i děti se ho zastávaj a on to i vidí a 

potom jde a někomu poděkuje, že se ho zastal. Takže on to taky cejtí z tý jejich strany. On co je v tý třídě, tak 

si myslim, že to nijak nenarušuje. Tam jsou spíš na tohle jiný děti, ale on vůbec teda.  

Já: Setkala jsem se s více žáky s PAS nebo jenom s Adámkem?  

 

U: Ne, jenom tady co mám. Vim, že nadruhym stupni byl, ale o tom nic nevim, jenom toho co mám tady ve 

třídě. 

Já: Je něco důležitého, co jste se v práci s Adámkem naučila, co byste pak v budoucnu zařadila při práci 

s dalším dítětem s PAS, co se Vám osvědčilo?  

U: Být trpělivá hlavně, to hlavně u autisty. Tam opravdu je nejdůležitější ten individuální přístup, opravdu si 

vychytat, co má rád, co nemá rád. Nebo když něco nestíhá, tak ho nekárat a nechat ho v klidu, říct mu, že 

nevadí, když nestihne druhé cvičení, že má pracovat v klidu a přemýšlet nad tím. Takže v tomhle si myslim, 

že hlavně ten individuální přístup.  

Já: A pokud byste to mohla shrnout, jaký žák je podle Vás dítě s poruchou autistického spektra?  

U: Já si myslim, že autista nebo toto dítě s tou poruchou, že je dalo by se říct podle toho, co ho mám já ve 

třídě, že je to normální žák, který opravdu potřebuje individuální přístup, začlenit do kolektivu, nevyřazovat 

ho, že je to autista. Určitě ta práce není jednoduchá s tim autistou, já určitě fakt nezlehčuju to, že by bylo 

v pohodě mít autistu, určitě to není. Ale myslim si, že ten autista potřebuje hlavně ten individuální přístup, 

hlavně všechno mu vysvětlovat a nemyslim si, že jsou to děti, který by měly jít do nějaký speciální školy, 

určitě si myslim, že ne. Jsou na to určitě jiný názry, dát je pryč, aby si ulehčili práci, ale myslim si, že pro 

autistu je lepší bejt v normální třídě, ale v menšim kolektivu, jak už jsem říkala. Určitě když je tam třicet dětí 

a autista do toho, tak asi je ta práce jiná. Ale určitě bych je nedávala do speciální školy, kde z něj budou dělat 

něco jinýho a chudáčka, určitě ne. Podle mě, autista je normální člověk, jenom má prostě svůj svět a musí se 

tolerovat, respektovat, dát mu nějaký pravidla, mantinely, co může, co nemůže dělat a myslim si, že ta práce 

s nim je pak úplně v pohodě.  

Já: A myslíte si, že na častější integraci dětí s PAS jsou běžné školy připraveny?  
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U: To je právě otázka, že ten prostor. Jde o to, jak je ta škola velká, jestli tam ty třídy jsou na to uzpůsobený. 

Jestli jsou tam ty třídy, aby se udělaly menší kolektivy. Protože opravdu když si to vezmu tady, tak sem nám 

pude do první třídy opravdu hodně dětí a udělat jako menší kolektivy…  Ale já si myslim, že do budoucna 

budou muset udělat určitě víc asistentů, protože na jednu školu, jeden asistent, to je opravdu málo. Myslim si, 

že budou tyhle děti s poruchou autismu teda přibývat. Hlavně ono je to hodně o těch autistech, jaký jsou 

zrovna, zrovna on je opravdu takovej, to je to, co říkala i maminka, on je prostě srdcař, na něm je to prostě i 

vidět, že má rád společnost, takže je to o autistech a je to o těch učitelích, jak to vezmou, jak ho budou brát a 

jak k němu budou přistupovat  

Já: Moc Vám děkuji za rozhovor.  

 

Příloha 6 – Rozhovor č. 5    

 

Já: Jaké byly Vaše první zkušenosti s žáky s PAS? Objevily se na začátku nějaké situace, které jste musela 

řešit?  

U: Vůbec. Jako já upřímně řikám, že to je nejlepší žák ze třídy, téměř. To já spíš ze svýho pohledu, mě trošku 

mrzí, že občas si řikám, když skončíme, že jsem se mu měla víc věnovat. Že jsem třeba zase nezopakovala tu 

látku, nezopakovala domácí úkol. Což samozřejmě on vyžaduje, jakákoliv změna, což já zase ráda dělám, 

protože každej den si ten rozvrh dělám podle sebe a nevim, jestli pro něj je to dobrý, že občas je asi takovej 

zmatenej trochu a nejde se mě doptat, že jo. Takže si to zpětně uvědomuju, no ale tak učim se to taky no, půl 

roku je krátká doba.  

Já: Měla jste na začátku dostatečné informace o autismu a Patrikovi?  

U: Ne, vůbec, nic.   

Já: Ani škola Vám k tomu neposkytla nějaké podklady?  

U: Ne, ne. 

Já: A zjišťovala jste si pak něco o poruchách autistického spektra sama?  

U: Tak pak jsem si něco přečetla, já jsem jako věděla, co to vůbec je, to jo, ale jenom obecný rysy. Vlastně 

nic nemám, žádný zprávy, nic. On, ačkoliv má vyšetření z poradny, tak ale individuální plán nemá. Nemá a 

nic, k psycholožce nechodí, nic. Jestli někam chodí jako rodina, tak o tom já nic nevim, protože on žádný 

problémy jako relativně nemá. S češtinou akorát co se týká grafomotoriky, ale jako jinak je mezi nejlepšíma. 

On má fakt vysokou inteligenci, takže tam žádnej problém nevidim.  

Já: A diagnóza Patrika je Aspergerův syndrom?  

U: Ano.  

Já: A kde jste si zjišťovala informace o poruchách autistického spektra?  
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U: Na internetu, no. A něco jsem si četla kvůli škole, ale to bylo spíš obecně.  

Já: Jak probíhá příprava třídy a školy na příchod žáka s PAS do třídy?  

U: Tak to nevim, já jsem to nezažila, protože jsem dostala až třeťáky. Oni spolu byli od první třídy, takže 

jsou spolu už od začátku a už to věděli. A problémy tam nejsou vůbec, tam spíš řešíme šikanu u jinýho žáka, 

tamten je v pohodě. Ten má svůj svět a on si ho nikdo nevšímá. Ten má kolem sebe takovou bariéru, která 

prostě vůbec ty vostatní nepouští k němu, mi přijde. Takže von se sám tak skvěle chrání na jednu stranu, že 

takový ty lídři tý třídy vůbec k němu nejdou. Jako jo, voni mu řeknou slušně, jsou na něj milý, hodný, když 

je potřeba, ale jinak jako by tam nebyl. A jemu to nevadí, von je spokojenej, že jo. Von když potřebuje, tak 

přijde za mnou, ale jinak si tam sedí, pozoruje.  

Já: Jaké jsou podle Vaší zkušenosti klady a zápory integrace dětí s PAS do běžných základních škol?  

U: No klad je určitě ten, že aby byly jako vyčleňovaný do nějakých speciálních tříd, což už teďka nebude ani 

možný, stejně že jo, tak že maj stejnej nárok na vzdělání jak ty ostatní. Protože von je opravdu jako, von 

vyčnívá tou inteligencí oproti těm ostatnim, takže kdyby byl někde separovanej, tak je to na jeho úkor. A 

nevýhody… Tam akorát kdyby nastala nějaká šikana nebo něco, ale to já tam nespatřuju, takže tu nevýhodu 

fakt nevidim, tim že má takovouhle poruchu, znevýhodnění, tak von je s tim vobeznámenej, nevim, nic, 

nevim.  

Já: Takže máte pocit, že že je pro něj vhodnější běžná forma vzdělávání, integrace do běžné třídy?  

U: No, určitě. Kdyby byl někde jako separé, tak si myslim, že by se eště víc prohlubovalo to znevýhodnění, 

von vůbec nekomunikoval téměř s nikym, tady aspoň v rámci společné práce se spolužáky musí pracovat, 

musí se zapojit, musí prezentovat a musí se nějak vyjadřovat, ale kdyby byl v nějaký třídě, kde nikdo se 

nechce zapojovat a každej je uzavřenej sám do sebe, tak si myslim, že by to bylo ještě horší, no. Tady už i se 

docela sám hlásí a myslim, že jsme popostoupili trochu. Když se ho zeptám, tak odpoví, většinou tak jako 

jedna věta max., ale aspoň to (smích). 

Já: A jaká opatření by podle Vás mohla lepší integraci dětí s PAS napomoci?  

U: No jako určitě asistent třeba, pro mě celkově, protože když tam mam dva integrovaný, tohohle Aspergera 

plus sedm dětí s poruchama učení a ještě tam mam vlastně jednoho kluka se silně zrakovou vadou, kterej 

prostě potřebuje veškerý kopírování na A3, takovýhle brejle, k tomu ještě lupu a ještě sedí půl metru od 

tabule, tak já to vůbec nestíhám, že jo. Proto je mi strašně líto tohohle kluka, kterej má na víc, ale já vobčas si 

neuvědomim, že bych se k němu taky měla chovat jinak. Ale tim, že vim, že je chytrej, tak většinou mávnu 

rukou a řeknu si – von to dožene nebo von to nějak zvládne, no ale von tim podle mě taky trpí, že jo. Protože 

pak ho vobčas vidim, jak je zmatenej z toho, že jsem něco řekla jinak nebo že něco je jinak. Že když nastane 

nějaká změna, což jsem řikala, že dělám často, tak si to pak uvědomim zpětně, no. Je to samozřejmě na úkor 

těch dětí, který podle mě maj to postižení horší.  

Já: Takže Vy jste nedostala k dispozici žádného asistenta ani podporu?  
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U: Ne vůbec, nejsou peníze, že jo. Na celý škole jsou čtyři asistenti a jako ty jsou u nějakých dětí 

konkrétních, u kterejch by třeba ani bejt neměli, měli by bejt obecně prostě v tý třídě a nejsou peníze. No 

taky jsme trošku pozadu, třeba oproti jako jiný třídě, tý druhý, která tam ty děti nemá.  

Já: Jaké metody se Vám osobně osvědčily při práci s dětmi s autismem? Využíváte zaběhlé ověřené metody 

práce nebo k dětem s PAS přistupujete intuitivně? 

U: Jako konkrétně k těm autistum ne. Jenom metody kritickýho myšlení používáme. Máme režim, kdy často 

pracujeme ve třídě ve skupinách, od pondělí do čtvrtka. Začínáme třeba češtinou, pak jsou dvě hodiny 

skupinky, to voni už vědi. Dostanou krabici s tématem a mym úkolem vlastně už není nic, já jim to celý 

připravim a oni maj za úkol si rozvrhnout role a udělat ten obsah tý krabice, v podstatě úplně sami, musej 

vytvořit to, co je cílem, za ty dvě hodiny. Odevzdávaj, pak se vlastně jednu hodinu ještě učíme a pátou je 

hodnocení v kruhu, oni prezentujou tu práci, jak kdo z nich pracoval, na čem pracovali, a tak. To je každý 

den. A v pátek je celkový hodnocení, kdy zhodnotíme celkovou práci za ten týden. Je to časově dost náročný 

a myslim si, že ty slabší děti skočej na ty rychlejší a ty je táhnou prostě a neohlídáte to tak, aby tam makali 

všichni, že jo. Oni sice pak musí něco odprezentovat, protože mají tu roli, ale už ten výsledek, to strašně 

špatný to voznámkovat, to prostě téměř nejde, takže se s tim ztratí strašně času, celej tejden se nedělá v 

podstatě nic jinýho než tohle a známka z toho je v podstatě jako nerelevantní.  

Já: A myslíte, že existuje něco takového jako jednotný doporučený přístup k dětem s PAS?  

U: No mně jako obecně přijde, že ta praxe je úplně šílená, tam jako není žádnej jednotnej přístup danej k 

žádnejm žákum, nic v tom neni. Je v tom akorát, když to řeknu, maglajz nebo ještě horší slovo, ale vlastně 

jako hodí vás do něčeho, jak kdybyste měla bejt speciální pedagog, že jo. Tohleto je na asistenta, kterej ale to 

má vystudovaný a přesně ví, jak s těma dětma má pracovat. Já vůbec nemám ani páru. To co si nastudujete 

vy, což mně se teď ukázalo v dotaznících, které jsem s učiteli dělala, to stejný, že ty učitelé vůbec netušej a 

vařej tam z vody, že jo. Něco si přečtou na internetu a to už je pak otázka, jestli není lepší ta segregace, když 

tam ty děti budou mít učitele, kterej je na ně specifikovanej. No a nikdo, žádná zpětná vazba, že by se do tý 

třídy přišel někdo podívat. Jediná zpětná vazba byla ze speciálního centra pro zrakově postižený toho 

jednoho kluka, kterýho tam mám. No ale ta pani v podstatě zase řešila jenom mechanický věci jako, co se 

týká osvětlení, lupu, ale vůbec jako ten postup nebo metody práce s tim klukem, nic, takže pro mě zpětná 

vazba žádná. Jako to, že mu mám jako rozsvítit a tak, to vim taky.  

Já: Jsou ve Vaší škole zavedena nějaká speciální opatření, ať už psychologická nebo speciálně-pedagociká 

pro děti s PAS?  

U: Jo, no je tam školní poradenský pracoviště s tim, že časová dotace je tam zase téměř nulová, protože tam v 

rámci financí a zkrácených úvazků jsou tam ty lidi tak dvakrát tejdně, je tam najdete, na pár hodin. Takže 

většinou se všechno řeší za chodu, na schodech a o tomhle klukovi, to vůbec, žádná zmínka. To spíš právě s 

těma poruchama učení, občas no. A hlavně záleží na rodičích jako, jak intervenujou do tý výuky, aby chtěli 

nějakou změnu a chtěli se zlepšit.  
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Já: Takže s Patrikem nepracují?  

U: Ne, to vůbec, to ne. Právě řikám, von ani nemá ten individuální plán a na ty reedukace nechodí nebo já 

nevim, jestli se chodí na reedukace.  

Já: A s rodiči Patrika probíhá spolupráce jak?  

U: No maminka to má evidentně náročný, je samoživitelka, eště má ségru Patrik malou a staraj se o nějakou 

nemocnou babičku, takže maminka už mi několikrát říkala, že nemá čas a že nepřišla ani na třídní schůzky. A 

teď je to taky samozřejmě složitý s nim, že von prostě jí nic nevyřídí doma. Takže maminka přesně nepřišla 

na třídní schůzky, protože nevěděla, to nebylo, že by zapomněla, ale Patrik to ani nevyřídil, vona se nekoukla 

teda do žákovský, protože prostě prej nějak lítá z práce do práce, takže tam je to spíš takový. Ale zase von je 

tak svědomitej sám pro sebe, že jí sice nic nepředá, ale sám si to udělá, takže tak no. Je moc hodnej, já ho 

mám jako hrozně ráda. Je zvláštní, takovej prostě…  

Já: A jak se projevuje obvykle během výuky? Jaké jsou jeho specifické projevy nebo zvláštnosti, které tam 

pozorujete?  

U: No o hodině se neprojevuje nijak, to jako kouká a nevim, evidentně dává maximálně pozor, protože 

kdykoliv ho vyvolám a myslim si, že nedává, tak odpoví. Takže, von tak kouká a buď kouká na umyvadlo, 

nebo na tabuli a jako poslouchá vždycky. A vypadá samozřejmě, jak když nevnímá a neví, která bije. Ale 

neprojevuje se nijak. Pokavaď ho nevyvolám, tak se jako minimálně hlásí. To fakt jako musí bejt něco, když 

řeknu, že je to soutěž nebo na známku nebo něco. Když je takhle motivuju, tak se přihlásí, ale že by sám od 

sebe, tak to nechce říkat. Ale potom, když má, tak zase na druhou stranu mě překvapí, že se nestydí nic. 

Normálně prezentuje, všechno řekne. Ani se nijak nezadrhává, s řečí nemá problémy. No a o přestávkách má 

občas takový tiky a takový jako posunky, že třeba najednou, když má z něčeho radost nebo já mu něco řeknu 

nebo třeba dostane jedničku nebo ho nahlas pochválim, to jo, tak to úplně sebou radostně škubne (smích), já 

z toho mám fakt velkou radost, to je úplně vidět, jak je úplně v transu. Nebo začne jako běhat po tý třídě, ale 

udělá tak jako tři, čtyři, rychlý kroky, vyskočí a je vidět, jak je nadšenej, ale úplně mimo, jako asociálně, 

úplně mimo, někde jinde. 

Já: Takže se nezačleňuje do kolektivu?  

U: No jako zpozorovala jsem, že když se teda chce jako začleňovat asi, podle něho, tak de k tý skupince, 

která už se tam baví a jenom jako kouká a poslouchá. Takže jako kdyby si to doma pak psal. Ale ne, vůbec se 

nezapojuje. Sám jako nechce, von si svačí, vychutnává si to tam, pak si připraví věci, vono mu to všechno 

dlouho trvá. Ale tak jako příjemně, že to vůbec nevypadá a pozoruje no. Myslim si, že mu to tak vyhovuje. 

To ho ani netlačim do toho. Občas zkusim: „Hele, jdi si támhle zahrát s klukama.“ A von jde. To ne, že by mi 

řekl: „Ne, to nechci.“ De, pozoruje chvíli, no ale vrátí se po chvilce.  

Já: A jak to probíhá při práci ve skupinách, jak se Patrik chová?  
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U: Pracuje si sám, a když se ho oni zase ostatní, jak řikám, oni ho nijak nevyčleňujou, zeptaj se ho, tak von 

jako odpoví. Ale má takovou zvláštní, von jak je inteligentní, tak vobčas z něho vypadne takový jako zvláštní 

slovo, který vůbec není na úrovni těch třeťáků inteligenčně. Von třeba sedí a prostě najednou řekne: „No, já 

bych řekl, že …“ a hrozně se u toho tváří vážně, zřetelně vyslovuje a dělá u toho rukama. Takže jemu to 

šrotuje v tý hlavě úplně maximálně a von to nedokáže prodat, že jo. V testu jo, pak. V matice je strašně 

chytrej, logika mu de. No a čeština mu nejde moc no. Tak jako psaní je příšerný a vyjmenovaný slova, to 

nevim. Sice to přečtu, ale je to hrozný. Vyjadřovací problémy nemá, to právě se nezadrhává, nic. To mluví 

celkem normálně, akorát pomalu. A v testech jak se vyjadřuje obsahově, no vobčas tam hledáme nějaký 

slova, se zamotá a vlastně jako neví, co chtěl říct, ale jakmile se projevuje verbálně, tak v pohodě, to si 

vobhájí všechno.  

Já: Zkoušíte ho tedy raději ústně než písemně?  

U: Jo, určitě. A hlavně, když něco napíše, tak mi to pak předříká. Tam spíš jako ty gramatický jevy nezvládá 

v tý češtině. To jako nevim, čim je, jestli to nemá v kombinaci s nějakou poruchou učení, což jako nevim 

teda. A vim, že s tim, jak to maj doma se na to asi tak úplně neučí.  

Já: Když se vrátíme ke vztahům ve třídě, tak se spolužáky tedy Patrik vůbec nekomunikuje? 

U: No když nemusí, tak ne. Když se ho zeptaj, tak vodpoví, to je milej, vůbec nemá žádný agresivní výlevy, 

nic. Von je strašně milej. Ale že by se sám šel pobavit, to ne.  

Já: A sledujete u něj od září nějaké pokroky, jestli se sociálně nějak posunul? 

U: No sociálně se tam začlenil poměrně hodně, mi přijde. Na to, že spolu chodili do tý třídy dva roky 

předtím, protože předtím téměř vůbec nic neřekl a teď aspoň se nějak vyjádří, vobčas, zvedne ruku. A třeba 

když hraje nějakou soutěž, tak nedej bože, že vyhraje, no tak to je, to kvete úplně, to je na něm vidět, jak je 

úplně nadšenej. Von to potřebuje, vobčas tam dám nějakou hru, kde vim, že uspěje, protože jinak na mě 

působí hrozně smutně. Ale von asi není, já nevim, to je prostě asi tou poruchou, no.  

Já: A co si myslíte, že je příčinou tohoto zlepšení v sociální oblasti?  

U: Asi že ho člověk víc chválí, a to mě právě mrzí, že občas na to zapomínám a dělám prostě věci, který mu 

asi nějak neseděj. Jakmile ho člověk chválí, je na něj hodnej a on z vás cejtí, že ho máte ráda, tak si myslim, 

že i tim začíná bejt víc otevřenější. Ale nedokážu si představit, že bych na něj třeba někdy zvedla hlas, že 

třeba něco něpřinesl, tim mám pocit, že bych ho psychicky úplně vodrovnala. Takže to jsem si nikdy 

nedovolila, i když třeba nepřinesl úkol a vim, že jsem říkala, že budu dávat pětky za to, tak když se mu to 

stalo, tak jsem to brzy přešla jako. Tak jsem mu řekla: „Hele, tak zítra ho dones.“ A von ho pak fakt donese. 

Přijde mi, že na jednu stranu je to taková hromádka neštěstí, ale nadruhou zas je chytrej, mohl by to unýst, 

no, nevim. A von i s tou mamkou nekomunikuje, říkala, že doma je to s nim fakt těžkývon domu nedonese 

nic, neřekne doma, co bylo ve škole, takže co jí neřeknu já, tak jako neví.  

Já: Takže máte pocit, že se zlepšil i vztah Vás a Patrika?  
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U: Jo, to jo. Myslim si, že jsme začali dobře, že jsem mu nějak sympatická evidentně a že se mě nebojí a 

přijde vždycky, když něco neví třeba. Taky jsem vo nich četla, že by se mohlo stát, že se uzavřou, když jim 

někdo nesedne.  

Já: Změnil se nějak časem jeho prospěch?  

U: No voni všichni měli na konci druhý třídy jedničky. No a teďka sedm z nich mělo samý, vostatní měli už 

nějaký dvojky, protože už je to nějak těžší látka nebo nevim, kde se stala chyba. Nebo pani učitelka tim, že 

vodcházela, tak jim chtěla dát lepší známky, nevim. Ale Patrikovi jsem dala z češtiny dvojku, kvůli tomu, že 

prostě tam hapruje s tou gramatikou, nevim, co se děje, ale to může bejt příčina kdekoliv. Má ho krátce na to, 

abych mohla říct, jestli se zlepšil. Maj tam toho v tý třetí třídě fakt hodně, takže…  

Já: A objevují se nějaké problémy v souvislosti s jeho vztahy se spolužáky nebo s žáky ve škole?  

U: U něj se neobjevila šikana vůbec. Von je na jednu stranu hrozně silnej prostě. Nebo na mě alespoň tak 

působí. Von kolem sebe prostě něco má. Ty kluci k němu jako vůbec nejdou. To tam je zase jinej kluk, kterej 

je extrémně chytrej teda, ale prostě takovej asociální a tam je šikana jak Brno. A tady ten právě vůbec. Ten 

má ňáký postavení v tý třídě, kterýmu já úplně nerozumim, nevim prostě, čim to je. Asi možná tim, jak se s 

nima prostě vůbec nebaví a voni i kdyby mu něco řekli, tak von, von často třeba nepochopí vtip, se stává 

nebo nějakou ironii, že jo vod vostatních, takže my ostatní se třeba smějem a na něm je vidět, že jako kouká a 

neví, jestli to byl fór nebo jestli to byla pravda. Takže možná je to i tim, že už se to třeba stalo v minulosti, si 

myslim a on se na ně tak jako usměje, že vůbec možná neví, jak to mysleli no a tim je nehorázně vodpálkuje, 

takže ty kluky už to prostě dál nebaví. Což si myslim, že to by mohlo bejt. Protože ten druhej, ten jako vůbec 

netuší, ten jim něco voplácí, voni si z něj dělaj ještě větší srandu no a tady ten, ten to neřeší, tomu by to bylo 

asi jedno. No a naopak ten kolektiv je natolik silnej a kompaktní, že si myslim, že oni možná o tom vědí nebo 

vědí to určitě, že ten Aspergr je a jsou vůči němu vstřícný. Voni už to vědí vod první třídy, vim, že se to tam 

nějak zmiňovalo, takže i vědí, že děi s poruchama učení maj nějaký úlevy, takže jako že někdo by se 

rozčiloval kvůli úlevám to vůbec, nijak se tam nehandrkujou, vědí to už. Takže možná i proto na něj berou 

ohled a sou na něj milý. Protože von jako i trošku vypadá jinak. Má vypoulený takový voči obrovský, takže 

tam by se to ani nehodilo, kdyby na něj byli nějaký nepříjemný, si myslim, to bysme asi rychle vystartovali 

všichni. Tam k těm spolužákum je ten vztah asi pořád stejnej, protože i ta předchozí pani učitelka říkala, že 

von má svůj svět, sedí si tam a nepotřebuje se s nikym bavit. Takže pořád je to takový, že když někdo mu 

něco řekne, tak ok, odpoví, ale když nic nechce nikdo, tak nebude votravovat, prostě si bude dělat svoje věci.  

Já: A kdyby šly děti hrát nějakou hru nebo aktivitu, připojil by se?  

U: Kdyby mu řekly, ať si de s nima hrát, tak von pude, ale bude to zase takový submisivní chování, jako 

nebude se nijak prosazovat, když nedej bože, by ho tam někdo podváděl něbo něco, tak von se k tomu 

nebude vyjadřovat, prostě nad tim mávne rukou, nebude se rozčilovat, vůbec nic. Buď odejde, nebo to nechá 

bejt. 

Já: A dokáže vůbec navázat kontakt nebo specifický hlubší vztah s nějakým dítětem?  
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U: No má tam jednoho, s kterym sedí, ale to není žádnej hlubší vztah, to je maximálně, von jak je chytrej a 

sedí vedle takovýho trošku trouby, tak občas vidim, že mu pomůže, jo. Což je zase fajn, že má takovej pocit 

nadřazenosti aspoň v tomhlectom směru, ale jinak ne, nikoho takovýho nemá.  

Já: Ani nějakého kamaráda mimo třídu?  

U: Ne, s nikym se neschází. Furt je ve třídě jenom.  

Já: Jaké problémy u něj nejčastěji sledujete, pokud byste to měla shrnout, co se týče vzdělávacích, 

komunikačních, sociálních nebo psychických obtíží, které nejvíce ovlivňují jeho fungování?  

U: No určitě nějaký nepříjemný situace, který vyvolaj ty ostatní kolikrát, a já se tam pak rozčílim, řvu tam 

jako protržená a vidim, že tohle von snáší jako špatně, že jo. No ale samozřejmě ty vostatní, to sou strašný 

ďáblové, takže potřebujou pevnou ruku. Naopak von prostě, to je takovej mazlíček, ketrej by potřeboval dát 

do postýlky, kolíbat a já když tam pak začnu řvát, tak vidim, že to mu nedělá dobře. Nedej bože, že se třeba 

naštvu a dám jim něco za úkol a holt to dostanou všichni, no tak to asi rozdejchává těžko. Ne že by byl 

naštvanej na mě, ale je vidět, že ho to prostě rozhodí no, ale tim, že celá třída, že jo zlobí, tak já ho z toho 

nemůžu vynechat. Na druhou stranu si řikám, že von se s nim v životě taky nikdo mazlit nebude, takže holt, 

když vidí, že to maj všichni, tak musí taky no. No a jak řikám – jakákoliv změna. Na to si musim dát větší 

pozor. Změna rozvrhu když je, on má připravenou třeba češtinu, ale já mám na tabuli napsáno, že je matika, 

tak von si to jako nespojí. Prostě von ví, že je jako ta čeština a tak nechápe, co se děje. Ale nevim, jestli jim 

to mám jako říkat před tou hodinou, už jsme jako takhle domluvený, ale von si na to nějak nemůže zvyknout 

no. A nebo naopak, když něco na poslední chvíli prostě třeba s úkolem nebo tak, tak buď to nechytí a 

nepřinese to nebo tomu nerozumí, vidim jak to tam nějak píše, teď to píše špatně. Jenže to je prostě těžký v 

tom hokeji těch dětí, tam se mění furt něco, z hodiny na hodinu. Minule tam zas nepřišly učitelky do hodiny, 

takže problémy se suplem, tak z toho byl úplně jako mimo, že jo. To vůbec nechápal, co se děje, že jdeme do 

jiný třídy, no tak. Ale jako neptá se. To vobčas bych mu řekla: „Prober se, když tomu nerozumíš, tak se 

musíš zeptat.“ Ne prostě von bude koukat.  

Já: A má nějaké specifické záliby, co jste si třeba všimla, že má rád?  

U: Jo, mám pocit, že von sbírá vláčky, něco takovýhleho, že sbírá a v tom je teda perfektní. To přesně ví, 

jakej typ to je. Doufám, že se nepletu, ale vim, že něco takovýhleho má, takovou zálibu. A vo tom ví úplně 

všechno, do hloubky, do detailu, vo tom by dokázal mluvit furt, ale zas jenom když se ho ptáte. To vim, že 

jsme tehdy zabředli do nějaký komunikace. Když bych se zeptala na jednu otázku, tak mi jako odpoví, ale 

sám mi o tom říkat nebude. No a když jsem se pak ptala dál a dál, tak jsem viděla, jak je do toho úplně 

zažranej, ale jenom sám pro sebe. Že by se s tim musel nějak vychloubat, ventilovat, tak to vůbec.  

Já: A jak se k němu chovají spolužáci, vidíte u nich třeba snahu mu pomáhat?  

U: No on nepotřebuje pomoct. Jako oni to jeho sociálno ostatní nechápou teda zatím. Sice vidí, že je sám, ale 

nevnímaj to jako že by byl nějakej chudák, oni to tak prostě neberou. No a když je v tý skupině, tak je zase 
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právě silnej kůň tý skupiny. Oni naopak ho chtějí v tý skupině, protože oni vědí, že on to vyplní ten úkol 

správně, on to bude vědět a oni vědí, že když se ho zeptaj, tak on jim to řekne. Takže to oni ho do tý skupiny 

chtějí, no a on pomoc v podstatě nepotřebuje.  

Já: Setkala jste se třeba dříve někdy s jiným žákem s poruchou autistického spektra, klidně i v jiné třídě na 

škole?  

U: Ne.  

Já: Takže byste neuměla porovnat různé žáky s PAS?  

U: Ne. Vim, že kamarádka mi říkala, že má autistu bráchu a to je zase úplně jiná úroveň. To teda říkala zase 

šílenosti. Já si myslim, že tohlecto u Patrika je jako minimální problém. Si myslim, že spíš jako do jeho 

života to bude mít těžší v práci nebo v životě osobním, ale na druhou stranu, když si najde nějakou práci, kde 

bude sám si něco dělat na sebe, bude někde zavřenej a bude makat, tak bude strašná bedna, to je zase výhoda 

pro něj.  

Já: Je něco důležitého, co jste se při práci s Patrikem naučila, co byste třeba zařadila v budoucnu do 

vyučování, pokud byste se setkala s dalším žákem s PAS, co se osvědčilo?  

U: No určitě ta systematizace, na to si ale musim dát sama pozor. To je takový jediný, co vim že ho vždycky 

vykolejí a ublížim mu tim a přitom nechci, zpětně mě to mrzí, ale prostě si na to nemůžu zvyknout, protože 

sama jsem takový hrr, mám zmatek na stole a já se v tom vyžívám, ale jako vim, co dělám a orientuju se v 

tom. Ale von prostě … Takže to bych asi změnila. Kdybych věděla, že tam ty děti mám, tak bych psala víc 

osnovy na tabuli a dávala jim dopředu vědět jasný instrukce co a jak bude a neměnila to v průběhu. Jenže 

tim, že jsem takhle první rok v praxi, tak se sama učim, sama nevim, Je trošku nefér, když mi tam daj 

samozřejmě takovýhle děti, měli by je dát někomu zkušenějšímu. Ale tohle de od vedení a já to zase tak moc 

neovlivnim. A jako myslim si, že tohlencto není žádnej problém, ten kluk v tý třídě. Jako tam sou úplně jiný 

děti, který by potřebovaly spíš něco jinýho.  

Já: A poslední otázka, pokud byste to mohla shrnout, jaká žák je podle Vás dítě s PAS?  

U: Uzavřenej, má svůj vlastní svět, neprojevuje se nijak, ale na druhou stranu když je mu podaná nitka, tak se 

chytí a orientuje se skvěle. No že nemá rád změny, to už jsem říkala. A to jsou asi základní věci, já s nim 

nemám žádnej problém. Akorát prostě nemá rád hluk, když zvednu hlas nebo tam řešíme nějaký negativní 

věci, problémy, tak to nemá tád. To je jako vidět, že kouká do stolu a mám z něj pocit, že si i myslí, že je to 

jeho chyba, že bych mu nejradši řekla: „ale tebe se to netýká.“ Ale i když ví, že křičim na někoho jinýho, tak 

je z toho úplně mimo. O přestávkách tam děti docela ječej, řvou, von sedí a svačí a furt se kolem sebe kouká. 

Je vidět, že prostě si hlídá ten svůj kruh, tak metr dobrej, ten soused mu nevadí, na toho je zvyklej, ale 

takovej půlmetr. Vim, že jednou jsem mu shodila penál a jak mu šáhnu na osobní věci, tak si musí dávat 

pozor, jak to udělám. Takže se ho nejdřív ptám, jestli můžu a tak, to von jako jo, ale je vidět, že potřebuje, 

abych se ho zeptala. Ne abyna něj někdo nedej bože hned šahal. Což ty vostatní děti tam po sobě lezou furt. 
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On má prostě kolem sebe nějakou obruč, ale příjemnou pro mě. No a třeba výtvarka a tělocvik mu nejde, 

manuální věci mu nejdou vůbec, to nevim, jestli je nějaký specifický pro ně. No a abstrakce, když má něco 

vymyslet, kreativní prostě není. On je na ty vzorečky, aplikovat to, to je vidět, že mu to půjde. Ale aby něco 

vymejšlel, tak to ne, to nedá dohromady.  

Já: Moc Vám děkuji za rozhovor. 

 

 

 

 

 


