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Úvod
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

škola a speciálně pedagogické centrum, které vám představím, se již 20 let intenzivně věnuje zlep-
šení podmínek ke vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením a to především s poruchou 
autistického spektra a těžkým kombinovaným postižením.

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž poskytuje odbornou individuální pomoc a pro-
stor pro vzdělávání podle školních vzdělávacích programů, které zohledňují specifika jednotlivých 
druhů zdravotního postižení s využitím kompenzačních pomůcek, moderních přístupů k výuce 
a intenzivní speciálně pedagogickou i terapeutickou podporou. Samozřejmostí je odborná psy-
chopedická, somatopedická, logopedická, surdopedická i tyflopedická péče. Součástí jednotlivých 
činností školy je nejen arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, ergoterapie, zraková stimulace 
v temné komoře, multismyslová stimulace ve snoezelenu, ale i léčebná rehabilitace včetně zácviku 
k maximální možné soběstačnosti dle individuálních možností každého jednotlivce.

Pomoc v každodenních náročných situacích, vzájemné sdílení problémů i úspěchů, podporu a cestu 
k řešení začlenění do společnosti u nás najdou nejen děti, ale i jejich rodiče.

V našem speciálně pedagogickém centru pracuje tým speciálních pedagogů, kteří jsou specialisty 
na všechny typy zdravotního postižení a posuzují vhodnost i podmínky integrace při vzdělávání 
dětí v běžných školách. Psychologické služby poskytuje zkušená psycholožka, poradenství v sociální 
oblasti zajišťuje sociální pracovnice.

Vzhledem k potřebě rozšířit aktivity školského poradenského zařízení pro skupiny dětí s poruchou 
autistického spektra nebo těžkým kombinovaným postižením realizuje škola v době od 08/2011 
do 02/2013 projekt s názvem „ Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických 
služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“,

CZ.1.07/1.2.08/04.0006. Finanční podpora z globálního grantu CZ.1.07/1.2.08 Rovné příležitosti 
ve vzdělávání ve Zlínském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost je 
spolufinancována ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Činnosti projektu jsou cíleně zaměřeny do pěti aktivit:
1. Individuální a skupinová speciálně pedagogická a psychologická činnost pro děti i rodiče.
2. Vzdělávání poradenských pracovníků ve specializovaných kurzech.
3. Metodická podpora pedagogů škol formou kurzů, workshopů i individuálních konzultací.
4. Práce s rodičovskou skupinou formou kurzů, workshopů a individuálních intervencí.
5. Vytvoření Sborníku výukových materiálů, učebních pomůcek a studijních zdrojů ke vzdělávání 

dětí a žáků s PAS a těžkým kombinovaným postižením v členění do 5. dílů (předmětová úroveň, 
plošná úroveň, procesuální schémata a kódované úlohy, sociální dovednosti.
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Sborník, který právě držíte v ruce, je shrnutím výsledku intenzivní práce týmu 21 pedagogů (učitelů, 
asistentů pedagogů, vychovatelů), kteří pod vedením metodiků našeho speciálně pedagogického 
centra vytvářeli vzorové sady didaktických materiálů a pomůcek. Všechny pomůcky jsou využívány 
při výuce a jsou k dispozici v centru integrované podpory jako metodický návod pro rodiče i učitele, 
kteří zkušenosti teprve získávají.

Pokud i Vám pomohou při vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením, budeme rádi. Dveře naší 
školy i speciálně pedagogického centra jsou otevřeny všem, kteří potřebují pomoc radu, podporu.

Těšíme se na Vás.
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Jak pracovat se sborníkem
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

v rámci projektu „Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“, CZ.1.07/1.2.08/04.0006“, zkráceně Centrum integro-
vané podpory, Vám za podpory Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu ČR přinášíme 
Sborník výukových materiálů, učebních pomůcek a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků 
s poruchou autistického spektra a těžkým kombinovaným postižením.

Brožura s CD, které máte před sebou, je sestavena podle základních metodických postupů, ale 
vzhledem k obsažnosti a specifikám vzdělávání dětí se zdravotním postižením zdaleka  nemůže být 
kompletní metodickou příručku. Obsahuje náměty a chce být i inspirací k dalším individuálním 
činnostem pro pedagogy i rodiče, kteří se věnují vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra 
nebo s těžkým kombinovaným postižením.

Ve Sborníku jsou pomůcky řazeny dle využitelnosti v návaznosti na aktuální vývojovou úroveň 
dítěte vždy s popisem konkrétních námětů pro práci směřující k nácviku zvládání dílčích úkolů 
a činností. Některé díly jsou vzhledem k věku (činnosti, které se převážně nacvičují v raném věku) 
nebo typu zdravotního postižení (s nízkofunčním autismem nebo těžkým kombinovaným postiže-
ním a u klientů s vysocefunkčním autismem) členěny na pomůcky využívané u dětí, žáků a studentů 
v jednotlivých typech škol.

Nízkofunkční autismus –  autismus s nižší úrovní vývoje mentálních funkcí (obvykle v pásmu men-
tální retardace)

Vysocefunkční autismus –  autismus s mentálním vývojem v mezích běžné normy nebo i v nadprů-
měru

PAS – poruchy autistického spektra (nadstřešující pojem pro obě výše uvedené kategorie)

Tvorbě základní sady pomůcek pro „Sborník“ se věnovali pedagogové, kteří využili svých osobních 
praktických zkušeností ve vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením, odborné problematice 
se věnují dlouhodobě, trvale se intenzivně vzdělávají a sledují aktuálně dostupné novinky v možnos-
tech systematické práce s dětmi doma i ve školských zařízeních.

První část pomůcek byla pořízena (zakoupena) již v „hotové podobě“ přímo od výrobců. Druhá 
část (většina Sborníku) pomůcek byla vytvářena pedagogy (učiteli, vychovateli, asistenty pedagogů). 
Většina námětů ke zhotovení pomůcek byla připravena pracovníky speciálně pedagogického centra. 
Samotní pedagogové využili svých zkušeností i kreativity a navrhli pomůcky, které si vyzkoušeli 
a ověřili v praxi.

K sestavení a tvorbě pomůcek byly v běžné obchodní síti zakoupeny drobné hračky, stavebni-
ce, či jejich části, ale i běžně dostupné předměty používané v domácnosti, například při hygieně. 
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Tyto však musely být upraveny podle metody strukturovaného učení.  Proto byly zakoupeny struk-
turované krabice různých velikostí a odlišného členění, pořadače, desky s magnetickým podkladem 
pro tvorbu pracovních listů a řada dalších nezbytných kancelářských potřeb.

Většinu vyrobených pomůcek v plošné variantě bylo třeba zalaminovat a zpracovat k praktickému 
využití při školní práci, například opatřit samolepícími suchými zipy nebo samolepící magnetickou 
páskou. Inspirací pro tvorbu pomůcek nám byly náměty z dostupných odborných publikací i inter-
netových stránek.

Jen připomínám, že při práci s pomůckami je nutné vědět, jakou míru dopomoci dítě potřebuje. 
V případě vyšší míry dopomoci je nutné uvažovat o možnosti, že dítě ještě nedosahuje potřebné 
vývojové úrovně, aby zadaný úkol splnilo, a proto je třeba zvolit „jednodušší“ úkol nebo činnost. 
Pro snadnou orientaci Vám může pomoci přiložená přehledná tabulka.

Tabulka míry dopomoci – řazeno od nejvyšší potřebné dopomoci po nejnižší:

Název Míra zvládnutí 
úkolu/činnosti Popis = jak dopomoc poskytujeme

Fyzická pomoc Nezvládl Uchopíme ruku klienta a vedeme ji = úkol splníme společně.

Pomoc gesty
Objevuje se, 
vytváří se

Poťukání na předmět a poté na místo, kam má klient předmět 
umístit. (Např. při vkládání tvarů do výřezů: Prstem zaťukáme na tvar 
a poté na výřez, do něhož má klient tvar vložit)

Demonstrace Předvedeme plnění činnosti.

Verbální pomoc Slovně vedeme dítě (např. „Vem – Dej“…).

Fyzická blízkost
Zvládl

Sedíme u klienta a pozorujeme plnění úkolu, ev. poskytneme zpět-
nou vazbu úspěšnosti plnění úkolu.

Samostatnost Klient pracuje sám (např. popořadě plní kódované úlohy).

(Pokud chceme objektivně zjistit, jakou míru dopomoci klient potřebuje, musíme postupovat od 
nejnižší míry dopomoci – tzn. od samostatnosti – k nejvyšší míře dopomoci – fyzické dopomoci)

Přeji Vám, ať se  práce s dětmi daří a máte z výsledků radost.
Mgr. Silvie Kubišová
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Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, CZ.1.07/1.2.08/04.0006

1. DÍL

PŘEDMĚTOVÁ 
ÚROVEŇ
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1.1 Denní režimy 
Denní režim je jedním z nejvýznamnějších pilířů struktury pro děti, žáky, studenty (dále dítě/žák) 
s  poruchou autistického spektra. Při používání režimu se lépe orientují v jednotlivých úsecích dne, 
mohou se připravit na změny, kdykoliv se ujistit, že to, na co se těší, nastane v určitou dobu. Díky 
režimu lze omezit nutkavé chování a předcházet vypjatým situacím v podobě nevhodných projevů.

Práci s denním režimem lze pojmout dvěma způsoby:
a) PŘIDÁVÁNÍM symbolů – tzn. na lištu režimu umístit 1 – 3 základní komponenty (např. jídlo, 

hra, spánek) a postupně (dítě se naučí chápat a používat denní režim) prvky přidávat (spíše pro 
klienty s nízkofunkčním autismem, menší děti, v počátcích nácviku).

b) UBÍRÁNÍM symbolů – tzn. sestavit celý režim do nejmenšího detailu a postupně oporu odebí-
rat tak, aby na režimu zůstaly pouze stěžejní činnosti – např. škola, zájmový kroužek, návštěva, 
doma (spíše pro klienty s vysocefunkčním autismem).

Při vytváření denního režimu se vždy řídíme mírou symptomaticky PAS, intelektovými schopnost-
mi jedince, schopnostmi v oblasti motoriky a vnímání. 

Denní režim může být: 

vertikální / svislý (postup shora dolů) horizontální / vodorovný (postup zleva doprava)
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Používání denního režimu, průběh nácviku:
a) s použitím tranzitní karty

Dítě (eventuálně s naší dopomocí) sejme symbol z denního režimu, přechází s ním na místo, kde 
bude danou činnost vykonávat a přiloží jej ke stejnému symbolu (tzv. volací symbol – název odvozen 
od úkolu „přivolat dítě na místo výkonu dané činnosti a nahradit tak verbální instrukci“) umístě-
nému na místě, kde se činnost odehrává. Po ukončení činnosti předáme dítěti tranzitní kartu (karta 
určité barvy či jakýkoliv předmět – např. kousek houbičky na nádobí, drátěnka apod.), nebo si ji dítě 
vezme samo a s tranzitní kartou odchází k dennímu režimu (tranzitní karta zviditelňuje a nahrazuje 
verbální instrukci: „Jdi k dennímu režimu!“ a umožňuje tím větší nezávislost na dospělém) → dítě 
k místu činnosti přichází se symbolem z režimu, který tam zanechává, a odchází s tranzitní kartou. 

U denního režimu musí být vždy nachystán košík na odkládání tranzitní karty. Na místě, kde se 
činnost vykonává, musí být vždy volací symbol a zásobárna tranzitních karet. 

   
volací symbol s přiloženým symbolem z denního režimu

b) bez použití tranzitní karty
Postup je stejný jako v předchozím případě, pouze místo tranzitní karty dítě odchází od místa 
výkonu činnosti opět se symbolem, který tam přineslo, a symbol odkládá u režimu do košíku. 
V tomto případě je dobré volací symbol drobně odlišit (např. červeným orámováním), aby se 
dítě lépe orientovalo v tom, který ze dvou symbolů vedle sebe má vzít a odnést zpět k režimu. 
Pozn. tento způsob používat výjimečně.

Preferujeme nácvik s použitím tranzitní karty. S její dopomocí můžeme ukončit volnou hru dítěte 
(tranzitní karta jako signál „jdi k režimu a následně k další činnosti“).

Typy denních režimů: nástěnný, přenosný.
Úrovně denních režimů: trojrozměrná (zástupné předměty), obrazová (fotografie, obrázky barevné nebo 
černobílé, symboly), psaná. Pozn. podle potřeby je možná kombinace dvou po sobě jdoucích úrovní.

Podrobnější informace – viz. literatura: Čadilová, Věra; Žampachová, Zuzana: Strukturované učení. 
Praha: Portál, 2008. 
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1.2 Stimulace smyslů
1.2.1 HMAT
Při stimulaci hmatu nabízíme předměty různé velikosti, tvaru, struktury (drsné/hladké…), tíhy, 
materiálu (látky/přírodniny…) a teploty (studený kaštan/kaštan zahřátý v ruce).

Obalování rukou příjemným materiálem
Děti s těžkým kombinovaným postižením:
• U hypersenzitivních děti („přecitlivělých“ – většinou se může jednat o děti se spastickou formou 

dětské mozkové obrny) nabízíme spíše jemné, hladké materiály (satén, hedvábí atp.). 
• U hyposenzitivních dětí (se sníženou citlivostí – většinou se může jednat o děti s hypotonickou 

formou dětské mozkové obrny) můžeme nabídnout i pevnější, „drsnější“ materiály (kůže/kožen-
ka, smirkový papír).

Děti s poruchou autistického spektra:
• Platí výše uvedené. Je třeba rozlišit, zda se jedná o dítě hypersenzitivní či hyposenzitivní vůči 

určitým hmatovým podnětům. 

Ponořování rukou do misek s luštěninami / přírodninami
• lze ponořovat pouze jednu ruku nebo obě ruce
• lze ponořovat do jedné misky nebo do dvou misek

Varianty práce:
• ponořovat jednu ruku/obě ruce do misky/misek s různým množstvím luštěnin → jiný vjem, když 

ponořujeme pouze konečky prstů, jiný vjem, když ponoříme celou dlaň
• obě ruce současně / postupně
• obě ruce do stejného obsahu
• obě ruce do různého obsahu
• lze manipulovat i se vzdáleností misek při ponořování rukou (→ rozvíjíme současně hybnost 

celých horních končetin)
• vytahovat schovaný předmět 

    
  různý obsah   zvětšování vzdálenosti, stejný obsah
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Hmatové polštářky

  

Jinou variantou jsou nafukovací balónky naplněné luštěninami, přírodninami. Z praktického hle-
diska je lépe ušít na „polštářky“ naplněné luštěninami/přírodninami látkové obaly, aby se v případě 
zašpinění mohly vyprat (viz. obrázek).

• pro děti s těžkým kombinovaným postižením je lepší odlišit barevně (každá „náplň“ má svou 
individuální barvu). Využíváme spíše jen pro stimulaci.

• pro děti s PAS využíváme jako „hmatové pexeso“ (samozřejmě v závislosti na výšce intelektu 
a individuálních schopnostech klienta). Při kombinaci PAS s těžkým mentálním postižením, 
v některých případech i středně těžkým mentálním postižením, využíváme také jen pro stimula-
ci. Obtížnost práce lze rozfázovat dle vývojové úrovně:

a) všechny náplně jsou v látkových pytlících různé barvy tak, aby dvě stejné náplně měly vždy 
stejnou barvu

b) všechny náplně jsou v látkových pytlících stejné barvy 
c) všechny náplně jsou v látkových pytlících různé barvy tak, aby dvě stejné náplně měly vždy 

různou barvu

Při práci s dětmi s PAS je nutné úkol zadat strukturovaně – např.:

• levá polovina plochy pro komponenty (mohou být v misce, krabici, volně)
• pravá polovina plochy pro vizualizaci plnění úkolu (obdélníková síť narýsována na čtvrtce papí-

ru, dvojice puntíků / samolepících papírků, na něž bude dítě pokládat spárované dvojice látko-
vých pytlíků) 

• V krabici

„síť“ pro párování látkových pytlíků

• Na ploše

Plocha pro 
komponenty

Levá polovina Pravá polovina
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síť    puntíky / papírky              

Poznámka:
• při vizualizaci puntíky/papírky je nutné dbát na individuální potřeby dítěte. Některým dětem 

budou stačit stejnobarevné puntíky/papírky (jako pouhé označení toho, kam mají spárované 
dvojice odkládat). Jiní budou potřebovat maximální vizualizaci barevným odlišením jednotli-
vých párů puntíků, a to každou dvojici jinou barvou, nebo střídáním – 2 bílé puntíky, pod nimi 
2 černé puntíky, 2 bílé… (jedná se o naznačení způsobu plnění zadaného úkolu – „musíš najít 
a položit na značky 2 stejné“). V případě barevného odlišení puntíků je dobré zvolit jiné barvy, 
než mají látkové pytlíky, abychom děti mylně nepřivedli k domnění, že mají třídit pytlíky dle 
barvy.

• obtížnost zvyšujeme postupně – tzn. nejprve zadáme síť pro 2 páry, později 3 – 4 páry. Dle 
schopností a dovedností dítěte počet párů zvyšujeme.

 Zásada strukturování úkolů a vizualizace platí u všech dalších činností!

Hmatové kostky / hmatové plochy / hmatové válce

      

Využití pro stimulaci:
• stejná kostka do pravé i levé ruky
• různá kostka v pravé a levé ruce
• rozvoj síly – „odtrhávání“ kostek oblepených samolepícími suchými zipy od sebe
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Využití pro rozvoj dovedností:
• hmatové pexeso:

a) stejné komponenty – různé úkoly dle stupně obtížnosti (korelujícím s vývojovou úrovní dítěte):
• najdi stejnou kostku ke kostce, kterou držíš v ruce mezi 2 a více kostkami
• najdi hmatem 2 stejné kostky mezi 3 a více kostkami
• spáruj 2 – 3 dvojice kostek 

Obtížnost úkolu měníme i rozdílností materiálů (hledání mezi výrazně odlišnými struktura-
mi – hladká x drsná / hledání mezi podobnými strukturami – např. různé tkaniny) 

b) různé komponenty – vyber stejnou plochu/kostku k válci, který držíš v ruce. Tímto způsobem 
zadání úkolu přispíváme k rozvoji myšlení a předcházíme ulpívání, rigiditě (tzn., že lze páro-
vat i předměty stejné struktury, ale různého tvaru).

Šlapací koberec

      

Cílené uchopování hračky
Pro zlepšení orientace v tělesném schématu (v rámci propojení se somatickými podněty) můžeme 
pokládat předměty na různé, avšak pro dítě dosažitelné!, části jeho těla (hrudník, břicho). Úkolem 
dítěte je předmět hmatem najít a uchopit jej do ruky. U dětí s těžkým kombinovaným postižením 
můžeme vést ruku dítěte a s uchopením předmětu mu dopomoci.

Práce s pískovnicí (příprava na grafomotorické činnosti)
Lze využít „profesionální“ pískovnici, která bývá i prosvětlena, nebo ji můžeme vyrobit z tácku 
s krupicí. Dále je možné využít uvařený škrob obarvený potravinářskou barvou atp. 
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Možnosti práce s pískovnicí:
• zanechávání stop v písku pomocí různých předmětů (kostka, hřeben…)
• kreslení prsty
• kreslení neostrouhanou tužkou, kolíkem, špejlí, redisperem bez násadky atp. 

    
  zanechávání stop  kreslení (redisperem)

U dětí s PAS (zejména při použití škrobu) si musíme dát pozor na toleranci vůči použitému materiá-
lu. Některé děti určité materiály nesnesou. Pokud bychom je dětem nabídli, hrozilo by riziko vzniku 
problémového chování!

1.2.2 ZRAK
Pro stimulaci zraku předkládáme:

Výrazně barevné předměty na kontrastním pozadí / kontrastní barvy

    

Třpytivé / blikající předměty
a) využíváme přibližování a oddalování předmětů k očím 

 − buď v lehu na zádech
 − nebo s „napolohováním“ dítěte na gymnastický míč a položením předmětu na koberec před 

něj, kdy pohybem míče dopředu a dozadu dítě k předmětu přibližujeme a oddalujeme
b) využíváme pohyb předmětem nahoru a dolů, vpravo a vlevo
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Černobílé kombinace

  

Baterka
a) Můžeme použít vojenskou baterii, kterou rozsvěcujeme v tmavé místnosti, aby dítě mohlo 

sledovat pohyb světla (pomalý i kmitající pohyb v různých směrech – Pozor! Kmitající po-
hyby ne u dětí s epilepsií). Pro zpestření lze baterii překrývat barevnými fóliemi.

b) Můžeme pomocí klasické baterky prosvětlovat ruku dítěte. 

Náramky

    

Hrazdičky
Využíváme hrazdičky s výrazně barevnými či blyštivými předměty. Jednoduchou variantou je 
oblepení krabiček od sirek a jejich zavěšení na ramínko. 
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Využití pro rozvoj dovedností
Náměty zejména pro děti s přidruženým zrakovým postižením (seřazené dle vývojové úrovně – od 
nejjednoduššího po nejobtížnější):
• sledování předmětu v pohybu (směrem nahoru, dolu, doprava, doleva) – předmět vložíme dítě-

ti do rukou a pomalu s ním pohybujeme

V následujících činnostech se jedná již o vizuomotorickou koordinaci:
• předávání předmětu z ruky do ruky 

• „plácaná“ – několik úrovní a variant dle stupně obtížnosti a vývojové úrovně dítěte:
I. jednou rukou – plácni / chytni / schovej rukou obrázek

        
II. oběma rukama – plácni / chytni / schovej rukama obrázky:

a) buď postupně (jedna ruka po druhé), nebo současně (oběma rukama naráz) 
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b) bez překřížení rukou, nebo s překřížením rukou
 − bez instrukce: přivázáním provázků stejných barev 
jako obrázky na předloktí dítěte

 − s přesnou instrukcí (pouze pro děti s vysocefunkč-
ním autismem)

 − plácni levou rukou na žluté auto
 − plácni levou rukou na červené auto a pravou rukou 
na žluté auto 

c) jedním prstem 
Varianty dle stupně obtížnosti:

 − dotkni se prstem hříbku (na destičce je umístěn jen 
jeden hříbek)

 − dotkni se prstem červeného hříbku (na destičce 
jsou umístěny dva hříbky)

 − dotkni se pravým prstem červeného hříbku (na 
destičce jsou umístěny dva hříbky)

 − dotkni se pravým prstem červeného hříbku a levým prstem zeleného hříbku 
(Poznámka: poslední dvě varianty lze využít pouze u dětí s vysocefunkčním autismem)

Lze využít i jiné instrukce:
 − vytáhni hříbek
 − zakryj hříbek
 − schovej hříbek dlaní 
 − vhazování předmětů do nádoby / vybírání předmětů z nádoby

Vhazování do krabice, misky, hrníčku apod. Plochu pro vhazování postupně zmenšujeme. 
U vhazovaných předmětů postupujeme stejným způsobem – postupně zmenšujeme jejich 
velikost.

Jednodušší je vytahování, kterým začínáme. U dětí s těžkým kombinovaným postižením 
můžeme úkol modifikovat na pouhé „převrhnutí“ nádoby s předměty (a tím pádem jejich 
rozsypání / rozkutálení atp.). Vhazování můžeme modifikovat na pouhé pouštění předmě-
tů do nádoby, kdy ruku dítěte nasměruje druhá osoba (a nad otvorem nádoby ji přidrží).  

U dětí s přidruženým zrakovým postižením vždy okraje nádoby zvýrazníme (např. oblepí-
me výraznou reflexní páskou) a poskytujeme jim výrazně barevné vhazované předměty. 
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• navlékání na trn 
Pro větší obtížnost (vyšší vývojovou úroveň) lze zadat úkol takovým 
způsobem, aby dítě mělo k dispozici pouze kruhy se stejně širokými 
černobílými proužky a navlékalo kruhy proužky stejně na sebe (tzn. 
černé proužky na černé, bílé na bílé). 

• stejné ke stejnému
a) výběr

    
Obtížnost úkolu opět ovlivňujeme množstvím variant, z nichž má dítě vybírat, a odlišnostmi 
mezi vybíranými (výrazně odlišné tvary až podobné). 

b) přikládání (jako strukturovaný úkol)

     

• pexeso
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1.2.3 SLUCH
Nabízíme:
• zvukové podněty různé kvality (krátký/dlouhý, hluboký/vysoký,…). Pro zintenzivnění vjemu lze 

propojit i se somatickými podněty (např. noříme ruce do teplé vody při vysokém tónu a do stu-
dené vody při hlubokém tónu)

• zvukové podněty různé síly (hlasitý/tichý)
• různé zdroje zvukových podnětů (hrkátka, Orffovy nástroje atp.)
• různé směry, z kterých zvuk přichází (např. u pravého/levého ucha, za hlavou; nebo stojíme 

v různých částech místnosti a nabízíme konkrétní zvuk – ťukání, mluvení, zpěv)
• postupné oddalování a přibližování zdroje zvuku (tzn. jdeme z určité vzdálenosti se zvukovou 

hračkou směrem k dítěti a poté opět směrem od dítěte,…)

1. Plněné plastové obaly – PET lahve / obaly od šumivých vitamínů
Výhodou průhledných lahví je současná zraková kontrola – 
jak obsažených předmětů, tak jejich množství.

Varianty: obměňujeme „obaly“, druhem „náplně“ i množ-
stvím „náplně“ (tzn. jiný zvuk má čočka v krabičce od sirek 
nebo v PET lahvi, jinak zní málo a mnoho čočky). Při změ-
ně množství zároveň nabízíme porovnání zatížení svalů. 

2. Plněné krabičky od sirek
3. Náramky s rolničkami na ruce 
4. Pískací gumové hračky / hrkátka
5. Hrací zvukové hračky 

Jejich používáním si dítě osvojuje princip „příčiny – následku“ 
(pohnu rukou/zmáčknu tlačítko – uslyším zvuk), čímž rozvíjí-
me jeho myšlení. 
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1.2.4 ČICH
Pro stimulaci čichu nabízíme: 
1. Krabičky / PET lahve plněné kořením.

    
2. Vonné svíčky
3. Vonné oleje 

• lze využít klasicky – v aromalampě
• lze využít ke stimulaci čichu nakapáním na vatový / buničitý tampon či vatu a přidržením 

u nosu dítěte
• lze smíchat s panenským olejem a natřít dítěti přímo pod nos
• lze nakapat na pruh látky, který dítěti volně ovážeme kolem krku jako šátek nebo kolem zá-

pěstí jako náramek
• lze rozmíchat v troše mléka a přidat do koupele
• lze smíchat s panenským olejem a využít k masáži

Krabičky plněné kořením a vonné oleje využíváme zejména pro stimulaci. Pro rozvoj dovedností lze 
využít „čichové pexeso.“ 

1.2.5 CHUŤ
Při stimulaci chuti je důležité celkově stimulovat i dutinu ústní. Vnímavost dutiny ústní zvyšujeme 
vkládáním potravin nejen různé chuti, ale i různé velikosti, tvaru, tuhosti a teploty. Tímto současně 
podporujeme rozvoj preverbálních (předřečových) dovedností, mezi které patří sání, kousání a žvý-
kání.

Vhodné je spojovat chuť s ostatními smysly (čich, zrak, hmat). Dítě vedeme k tomu, aby zpozorova-
lo potravinu. Poté mu ji vložíme do ruky a pomalu vedeme jeho ruku k jeho ústům. Tím poskytne-
me dítěti čas připravit se na příjem potravy. Při krmení lžičkou také čekáme, až dítě lžičku zpozoruje 
(pokud je pozornost dítěte odvedena jiným směrem, můžeme lžičkou cinknout o talíř). Poté se lžič-
kou pomalu blížíme k jeho ústům, přiložíme lžičku ke rtům a následně vložíme lžičku do úst dítěte.   

Dovednost sání, kousání a žvýkání a jejich návaznost postupně připravuje mluvidla na vývoj ře-
čových aktivit (dítě se nepokusí používat čelist, jazyk a rty k mluvení dříve, než se naučí provádět 
žvýkací pohyby).
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Sání podporuje předozadní pohyb jazyka, formuje tvrdé patro a posiluje retní uzávěr (→ příprava 
na hlásky P, B, M, které se objevují jako první).

Kousání (nejen potravin, ale i vkládání hraček do úst a jejich „okusování“) posiluje tvářové a čelistní 
svaly, podporuje pohyb jazyka nahoru a dolů.

Žvýkání podporuje rotaci jazyka.

Sání a žvýkání jsou nejprve reflexního charakteru. Cílem je přetransformovat reflex ve funkci, aby 
nedošlo ke stagnaci vývoje (přetrvávání sání omezuje možnosti rozvoje pohybů jazyka a později 
i mluvy). Aby mohly reflexy vyhasínat, je důležité podporovat následné vývojové fáze (sání – kousá-
ní – žvýkání) různorodou strukturou potravy (tekutá – polotuhá – tuhá strava) a zaměřit se na 
správné krmení lžičkou (krmení ze lžičky ruší primitivní reflexy tím, že umožňuje rotaci jazyka).

U dětí s těžkým kombinovaným postižením je mnohdy důležité využít orofaciální regulační terapie. 

U dětí s PAS je nutné počítat s obavami z neznámého jídla, s přecitlivělostí na určité potraviny 
(na jejich chuť, barvu, konzistenci…) a jejich odmítáním, ev. preferencí pouze určitých potravin 
či jejich specifické úpravy (rohlík nakrájený pouze na kolečka, jen červené  potraviny…).
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Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, CZ.1.07/1.2.08/04.0006

2. DÍL

PLOŠNÁ ÚROVEŇ
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2.1 Plošná úroveň
Nejvíce používaná forma. Lze ji použít tehdy, když dítě obrázky, symboly či psané slovo rozlišuje 
a rozumí jim. V této části sborníku jsou zařazeny denní režimy, týdenní režimy, práce s kalendářem 
a diářem. 

K vizualizaci událostí lze využívat:
• fotogramy (fotografie konkrétních předmětů, míst…)
• barevné obrázky 
• černobílé obrázky (VOKS symboly, piktogramy…)
• slova
• kombinace těchto variant

Forma režimu vychází z individuálních potřeb dítěte a musí být vždy v souladu s jeho schopnost-
mi a závisí na úrovni jeho porozumění. Zpočátku bývá optimální zařazovat jen aktivity, které má 
dítě v oblibě a nebojí se jich. Tím bude více motivováno režim používat. Výhodnější je začínat na 
vývojově nižší úrovni (dítě zažije úspěch a je ochotnější spolupracovat) a postupně přecházet k vyšší. 
Cílem není nejvyšší možná úroveň režimu, nýbrž jeho aktivní a funkční využívání, které vede dítě 
k samostatnosti. 

Při vytváření režimu vždy vycházíme z individuálních potřeb dítěte. U dětí s vysocefunkčním auti-
smem volíme zpočátku více symbolů, které postupně eliminujeme, u dětí se středně a nízkofunkč-
ním autismem a menších dětí začínáme s méně symboly a postupně zvyšujeme jejich počet.

2.2 Denní režim
Děti/žáci s autismem trpí nedostatkem organizačních schopností (v čase i prostoru) a přitom mají 
potřebu vědět, co je čeká. Proto je velmi důležité je naučit pracovat s rozvrhy hodin, režimy, diáři, 
seznamy apod. Podrobnost rozpisu jednotlivých činností a míra vizualizace vždy závisí na schop-
nostech každého dítěte/žáka.

K vytvoření denního režimu může být využíváno různých korkových, kobercových, kovových nástě-
nek, ploch na zdi (nábytku, ledničkách atp.). Vycházet z prostorových možností třídy, domácnosti. 
Režim musí být umístěný tak, aby s ním mohlo dítě/žák pracovat. Režim může být označen fotogra-
fií dítěte. 
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Denní režim – k sestavení jsou využity fotogra-
my. Žlutá plocha je určena pro fotku dítěte/žáka. 

Denní režim – využito symbolu v kombinaci 
s nápisem. Majoritní je symbol. Dále je zde pro-
stor pro určení dne a počasí. 

Denní režim sestavený z kombinace slov a ob-
rázku. Slovo je majoritní. Den může být rozdělen 
na dopolední a odpolední část. 
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Ve školním prostředí jsou využívány různé druhy denních režimů, rozvrhů hodin. Rozvrhy hodin 
a denní režimy je možné kombinovat s motivačním systémem. 

Ukázka rozvrhu hodin firmy Optys. Výhoda 
tohoto režimu je možnost snadno označit změny. 
Je určen pro menší děti, kdy je využita kombinace 
obrázku a zkratky z písmen. 

Ukázka rozvrhu hodin zkombinovaná s  motivač-
ním systémem.  Když učitel zadá úkol, asistent 
pedagoga obkreslí kroužek. Žák si ho po splnění 
úkolu může vybarvit nebo si do něj natiskne ra-
zítko. Záleží na tom, co je pro dítě motivační. 

Běžný rozvrh hodin, který může mít žák umís-
těný v blízkosti lavice nebo přímo na lavici. 
Některým žákům stačí, když mají rozvrh hodin 
v žákovské knížce event. deníčku a jsou schopni 
se podle něj připravovat na hodinu.

Vyučovací hodiny mají většinou jasnou strukturu, pedagog určuje obsah hodin. Často narůstá tenze 
zejména v době přestávek, kdy si děti/ žáci s PAS neumí naplnit čas, nedovedou zhodnotit, jaké mají 
možnosti, nemají časový odhad. Dochází k problémům v sociální oblasti. Proto jsou často využívá-
ny procesuální schémata pro přestávku např.: 

PŘESTÁVKA
• Uklidím si pomůcky do aktovky.
• Nachystám si pomůcky na další hodinu.
• Jdu na toaletu.
• Svačina, pití.
• Volno.
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2.3 Týdenní režim
U dětí, které jsou schopné se orientovat v denním režimu, postupně přecházíme k režimu týden-
nímu. Zaznamenáváme do něj nejen nejdůležitější aktivity dne, ale i akce, které se buď pravidelně 
v týdnu opakují, nebo jsou mimořádné v konkrétním týdnu. Stejně jako u denních režimů i v týden-
ních označujeme změny. Za přítomnosti dítěte vyměníme kartu činnosti, která se mění. 

Týdenní režim složený z barevných obrázků – symbolů programu Boardmakeru.

Týdenní režim – využito méně symbolů.

Zjednodušená varianta týdenního režimu.
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2.4 Kalendář
Než začne dítě pracovat s kalendářem, mělo by zvládat práci s denním režimem a týdenním re-
žimem. Používání kalendářů (výhledově diářů) předpokládá zvládnutí funkčního psaní a čtení 
s porozuměním. Pro nácvik práce s kalendářem se v praxi nejlépe osvědčila stolní týdenní varianta 
kalendáře. U dětí s PAS je vhodné využívat běžné kalendáře. Při jejich výběru je třeba zohledňovat 
prostorové rozložení stránky dnů, týdnů. Některým dětem více vyhovují kalendáře, kdy vidí celý 
měsíc, jiným zase týdenní.

Vhodné je učit dítě pracovat s kalendářem ve škole. (Co si žák píše do deníčku, to si píše i do kalen-
dáře.) 

Příklad: zápis úkolu do matematiky: M – strana/cvičení – na kdy (žák zvýrazní barevným rámeč-
kem) – zapíše si informaci i do dne kdy má hotový úkol odevzdat (zvýrazní barevně celé políčko), 
barvy jednoho předmětu jsou stejné. Možno doplnit šipkou pro lepší vnímání času (v příkladu 
a). Začíná zapisovat do jednoho řádku (varianta a). S přibývajícími úkoly individuálně volí verti-
kální (b) nebo horizontální (c) členění sloupce. Při horizontálním členění hrozí, že žák informaci 
ve spodním řádku přehlédne. Po odevzdání úkolu škrtne zapsané, nebo zabělí korektorem, je jasně 
vidět, že je úkol splněný. 

S přibývajícími úkoly žák volí zkratky k zaznamenávání, vychází z běžně užívaných zkratek předmětů. 
a)

Po Út St Čt Pá

M str/cv M

b)
Po Út St Čt Pá

M  
srt/cv M

c)
Po Út St Čt Pá

M str/cv

M
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Práce se TŘEMI barvami
Využití v mimořádných situacích. Např. žáci mají jít do kina. Žák si musí zaznačit tyto informace:
• Kolik korun přinést
• Kdy je přinést: učitelé žákům často nabídnou dva termíny, podle toho, které dny ve třídě učí. 

Žák s PAS mívá s tímto typem informací potíže. Peníze na kino buď nedonese, nebo je donese 
oba dny. Proto žáka učíme zpočátku druhou variantu škrtnout, aby počítal jen s jednou.

• Komu je odevzdat
• Kdy se jde do kina

Po 20.4. Út 21.4. St 22.4. Čt 23.4. Pá 25.4.

Kino – 25. 4. Kino 

20 Kč 20 Kč 

Pí. Nováková

Zaznamenání změny:  
Vnímání změny a reakce na změny jsou u dětí s autismem různé. V řadě případů se však děti s auti-
smem dostávají do osobní nepohody a projevují se nevhodným nebo problémovým chovám. Proto 
je nutné změny v režimu dětem oznamovat a vizualizovat je. 

Po Út St Čt Pá

Kino – 25. 4. Kino 

20 Kč 20 Kč 20 Kč                    !

Pí. Nováková

Legenda:  ! – změna  --) otoč list

Legenda: Z využívaných zkratek můžeme vytvořit legendu na spodní nosné části kalendáře. 

Značení dlouhodobých úkolů
Dlouhodobý úkol, projekt, který má žák vypracovat a odevzdat například za měsíc, je nutno rozfá-
zovat tzn. rozdělit ho žákovi s PAS do dílčích kroků. Zde je vždy nutná spolupráce rodiny a školy. 
Rodiče průběžně kontrolují, zda žák na úkolu pracuje.

Při značení do kalendáře využíváme barvy – jedna základní je použita pro orámování, dílčí úkol je 
pak vybarvený odlišnou barvou. Pokud žák splní všechny dílčí úkoly a získá dané barvy, má splněný 
úkol. Žák musí rozumět nastaveným pravidlům, jak značení do kalendáře, tak i zpětnému hodnoce-
ní za splněné dílčí kroky a z toho plynoucí celkový výsledek. 

Pozn.: Lze využívat kroužkový blok a různě barevné folie pro ukládání jednotlivých úkolů. 
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Obrázky Lepení obrázků Informace  
z internetu

Soupis textu

Pokud dítě umí pracovat s kalendářem ve škole, zavádíme kalendář i doma. Až zvládne zapisování 
událostí jak v domácím tak školním prostředí, mělo by dojít ke sjednocení kalendářů a výhledově pře-
chodu na práci s diářem, kde bude dítě uplatňovat naučené dovednosti, jako při práci s kalendářem.

Některé děti mají obtíže s přijetím stolního kalendáře, v těchto případech volíme přímo práci s diá-
řem, kdy nácvik práce je stejný jako s kalendářem.  

Ukázka kalendáře:
• Barevně jsou označeny dny, kdy nechodí žáci 

do školy.
• Boční barevný pruh označuje aktuální roční 

období. 
• Dále jsou do kalendáře zaznamenány důležité 

informace.
• Šipka slouží k rychlé orientaci, označuje aktu-

ální den. 

2.5 Diář
Diáře lze využívat u dětí, žáků, kteří umí číst, umí pracovat s denním režimem, týdenním režimem, 
kalendářem. Do diáře si žáci mohou zapisovat povinnosti, události, které se staly a které je čekají. 
Se zapisováním mohou dětem, žákům pomáhat rodiče, ve škole asistenti pedagoga. Děti používají 
mj. zkratky pro značení školní aktivity i mimoškolní aktivity např.: DÚ, ZUŠ, M, F. Dále převádíme 
legendu z kalendáře do diáře. S diářem učíme žáky pracovat nejdříve na druhém stupni základní školy. 

Velikost diáře si každý volí individuálně. Zpočátku je vhodnější používat diáře, které jsou prosto-
rovým uspořádáním podobné stolním kalendářům. Později je možno přejít na jinou formu, která 
bude žákovi vyhovovat. Diáře, ve kterém vidí celý týden, jsou využívány častěji. Pro snadnější orien-
taci v povinnostech vedeme dítě k tomu, aby si čarou oddělilo prostor pro značení školních a do-
mácích povinností, programu. Dítě si již samo zapisuje svoje aktivity do diáře. Vedeme ho k tomu, 
aby se vždy přesvědčilo o aktivitách, které musí splnit, než slíbí aktivitu pro volný čas. Kamarády je 
vhodné upozornit na to, aby dětem s PAS vždy zdůvodnili změnu v domluveném programu.

Nadále zachováváme práci s barvou: barvy pro aktivity s rodinou, s kamarády, pro volnočasové 
aktivity. Akce závislé na vnějších okolnostech píšeme tužkou, nebo s otazníkem (př. akce závislé 
na počasí, na schválení rodičů, na finančních možnostech). Otazník se vymaže, pokud je jisté, že se 
akce uskuteční. 
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2.6 Didaktické hry
Didaktické hry slouží k procvičení učiva a současně k upevňování sociálních dovedností. V rámci 
Sborníku byly vyrobeny didaktické hry do českého jazyka a matematiky. Postup hraní her je roze-
psán v 5. dílu Sborníku jako součást nácviku sociálních dovedností. Není možné zapomínat na vizu-
alizaci hráče, který je na řadě (např. předávání čepice, nebo kostky, s níž se hraje). Barevně je třeba 
odlišit začátek a konec hry. Lze využívat figurky jako při hře „Člověče, nezlob se“. Nebo vyrobené 
„figurky“ opatřené fotografií žáka.

Český jazyk

Hráč hodí kostkou a postoupí na dané pole. 
Na hracích polích jsou obrázky podpořeny 

nápisem. Na volné pole lze dolepit fotografii 
žáka. 

Hráč hodí kostkou a postoupí na dané pole. 
Náročnější varianta, obrázky na hracích polích 

jsou již bez nápisu. Na volné pole dolepíme 
fotografii hráče. 
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Matematika
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Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, CZ.1.07/1.2.08/04.0006

3. DÍL

PROCESUÁLNÍ 
SCHÉMATA 

A KÓDOVANÉ 
ÚLOHY
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3.1 Procesuální schémata
Pojmem procesuální schéma označujeme podrobné rozložení/rozkreslení jednotlivých kroků určité 
činnosti. Míra detailního provedení jednotlivých kroků a volba zástupných předmětů či obrázků/
symbolů závisí na individuálních potřebách, vývojové úrovni a zejména úrovni porozumění kon-
krétního dítěte, žáka. 

Procesuální schémata usnadňují dětem a žákům nácvik jednotlivých kroků sebeobslužných činnos-
tí, pracovních postupů či jiných úkonů a pomáhají při jejich fixaci.

3.1.1 PŘEDMĚTOVÁ ÚROVEŇ
Procesuální schémata na předmětové úrovni se využívají zejména u dětí a žáků s nízkofunkčním au-
tismem a těžkým kombinovaným postižením. Občas je však využíváme i v začátcích nácviku u dětí 
s vysocefunkčním autismem.

Dobře nastavená vizuální podpora a struktura (nelze je od sebe oddělit, vždy se vzájemně doplňují 
a ovlivňují) kompenzuje handicap pozornosti a paměti. Vždy je potřebné, aby byla pro konkrétního 
jedince nastavena tak, aby dostal informace ve formě, které dokáže snadno interpretovat.

Proto je vhodné při nácviku všechny používané předměty barevně sjednotit!!! (např. zelená struk-
turovaná podložka při stolování a obouvání, zelený puntík na židličce, kde dítě sedí; zelená tranzitní 
karta, zelený podklad denního režimu, zelený a červený košík pro převlékání a čištění zubů, zelený 
puntík na hrnečku, zelený polštář/podsedák pro sezení na koberci při řízené činnosti atp.). 

V tomto sborníku nejsou předměty barevně sjednoceny z důvodu podílu více autorů na výrobě 
jednotlivých pomůcek. Fotografie tedy nelze pojímat jako přesný vzor toho, jak má daná pomůcka 
barevně vypadat, ale spíše jako návod k možnému pojetí zpracování pomůcky či procesuálního 
schématu. 

Stolování
Využíváme vizualizovanou podložku, na kterou si dítě nanosí nádobí, které 
bude potřebovat. Dítě si bere nádobí z polic, kde je připraveno, a použité 
nádobí vrací do jiných polic. Police (a to zejména police pro „vracení“ nádo-
bí) je dobré označit miniaturami předmětů.
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Postup nácviku:
a) podložka s „konkrétními“ obrysy předmětů

  
Poznámka: I když se jedná o praváka, je hrnek umístěn vlevo z praktických důvodů (aby dítě při 
neobratné manipulaci se lžičkou hrnek nepřevrhlo).

b) podložka se schematickými obrysy předmětů

c) podložka bez obrysů s procesuálním schématem

    

Stejný postup, jaký je znázorněn zde (hrnek, talíř, lžička), využíváme i při přípravě jídla (např. ma-
keta rohlíku, másla, salámu).
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Oblékání
Při oblékání je dobré zpočátku dítěti nachystat pouze 2–3 věci, které si má obléknout. Po zvládnutí 
můžeme počet kusů oblečení zvyšovat. 

a) řada oblečení (vodorovně / svisle) 
Oblečení naskládáme buď vedle sebe (= postup zleva doprava), 
nebo pod sebe (= postup shora dolů) dle pořadí oblékání.

b) v košíku
Oblečení naskládáme do košíku dle pořadí oblékání (nahoru to, 
které se obléká první; dospodu to, které se obléká jako poslední).

Jako znázornění (vizualizaci) ukončení činnosti (tzn., když má 
dítě všechny kusy oděvů oblečeny a košík je prázdný) otočíme 
košík dnem vzhůru.

c) v policích (ve skříni)
Oblečení naskládáme do polic dle pořadí oblékání. Jednotlivé 
police lze označit miniaturami jednotlivých kusů oblečení. 

Tento princip (označení polic miniaturami) lze využít i při svlékání.

Nácvik samostatnosti při oblékání
Oblékání je pro dítě náročnější než svlékání. Každý úkon zahrnuje 
několik dílčích kroků. Je důležité uvědomit si, jaké kroky úkon obsa-
huje a s dítětem je postupně nacvičovat (např. oblékání trika s dlou-
hým rukávem: najdi obrázek na triku, polož triko na klín obrázkem 
dolů, vsuň hlavu do největšího otvoru, přetáhni triko přes hlavu, dej 
jednu ruku do rukávu, přetáhni rukáv přes ruku, dej druhou ruku 
do druhého rukávu, přetáhni rukáv přes ruku, uchop spodní okraj 
trika oběma rukama a stáhni jej dolů tak, aby krylo trup) 
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Při nácviku můžeme postupovat dvěma způsoby: přímým nebo zpětným řetězením podle jednotli-
vých kroků.

U zpětného řetězení začínáme posledním krokem. Výhodou je, že po splnění si dítě může jít ihned 
hrát, což je pro něj motivující.

U přímého řetězení začínáme prvním krokem. V daném případě je potřeba dítěti pomoci s celou 
řadou kroků. Jednotlivé kroky nacvičujeme postupně. Další přidáváme až po úplném zvládnutí 
předchozího kroku.

Pravidla:
• nácvik provádíme, kdykoli se dítě obléká
• nacvičujeme vždy jen jeden úkon! (např. jen oblékání trika; kalhoty a ostatní oděvy dítěti obléká-

me, popř. s oblékáním výrazně dítěti pomáháme)
• začínáme s dopomocí u všech jednotlivých kroků (najít obrázek, položit triko…)
• dopomoc postupně odebíráme (po zvládnutí prvního kroku dopomáháme jen s druhým a další-

mi; až bezpečně zvládne první a druhý krok, pomáháme s třetím a následujícími kroky) 
• motoricky náročné věci (zapínání knoflíků či zipů, zavazování tkaniček) učíme dítě zvlášť – nezá-

visle na nácviku oblékání! (např. v rámci krabicových úloh)

Svlékání
a) s uložením věcí do prázdného košíku

Některým klientům bude stačit pouze znázorněné procesuální schéma.

Někteří klienti budou potřebovat postupně odkládat i jednotlivé symboly z procesuálního schématu, 
aby věděli, co si mají aktuálně svléknout. 
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b)  s uložením věcí do označených polic (viz. výše – oblékání)
Při svlékání nejprve stačí, když dítě oblečení do košíku/police volně nahází. Později jej vedeme 
k tomu, aby oblečení alespoň částečně poskládalo. Svlékáním je vhodné začínat (je jednodušší než 
oblékání).

Převlékání
Máme nachystány dva košíky různých barev. První košík je prázdný, aby tam dítě mohlo odložit 
svlečené věci. Ve druhém košíku je nachystáno oblečení, do kterého se má dítě převléknout (např. 
pyžamo). Košíky by měly být od sebe vzdáleny!!! (na fotografii vyfoceny těsně u sebe z důvodu 
úspory místa). 

Samostatné převlékání je vhodné nacvičovat až po zvládnutí svlékání a oblékání. 

Obouvání
Používáme vizualizovanou podložku:
a) plný tvar = vyšší míra dopomoci, nižší vývojová úroveň

     
pro děti s přidruženou vadou zraku je lepší využít větší kontrast

b) obrysový tvar = nižší míra dopomoci, vyšší vývojová úroveň
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c) symbol =  ještě nižší míra dopomoci

d) symbol bez podložky = nejnižší míra dopomoci

 

Lze pracovat i s velikostí „puntíků“ (jejich postupné zmenšování až odstranění). Obdobný postup 
snižování míry dopomoci můžeme aplikovat i u vyzouvání a přezouvání!

Postup při nácviku obouvání
a) dítě má boty už nachystány b) dítě si musí boty přesunout na vizualizova-

nou podložku z určité vzdálenosti

Vzdálenost postupně zvětšujeme:
• začínáme bezprostřední blízkostí u vizualizované podložky (tak, aby boty byly na dosah dítěte, 

které sedí na židličce)
• poté musí být boty na dohled dítěte (tak, aby dítě muselo ze židličky vstát a boty si donést) 
• následně umístíme boty na známé, OZNAČENÉ místo mimo dohled dítěte → dítě si musí pro 

boty dojít např. do botníku (vyčleněné a označené police).
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Důležité je nejen označení místa (např. miniaturou boty, která zároveň může sloužit jako volací 
symbol při práci s denním režimem), ale i konkrétních bot, které si má dítě daný den obout. Ozna-
čení konkrétní obuvi může být např. nalepeným barevným páskem na polici (viz. fotografie). V da-
ném případě vždy před obouváním dítěte musíme správnou obuv na dané místo nachystat!  

ohraničení – větší míra vizualizace  pásek – menší míra vizualizace

Vyzouvání
Opět s použitím vizualizované podložky (podložka je nachystaná a dítě má na vyznačená místa 
položit vyzuté boty). 

Aby dítě vědělo, kdy se má obouvat a kdy vyzouvat, je dobré mít dvě barevně rozlišené podložky 
(např. červená podložka s bílými chodidly = vyzouvání a zelená podložka s bílými chodidly = obou-
vání), nebo dvě podložky stejné barvy s různě barevně vyznačenými chodidly (např. bílá chodidla = 
vyzouvání, zelená chodidla = obouvání)
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Přezouvání
Opět využíváme vizualizovanou podložku s kombinací způsobů vizuálního rozlišení (kombinace 
různých barev podložek / různých barev chodidel, kombinace plného a obrysového tvaru chodidel 
atp.) dle potřebné míry dopomoci v závislosti na vývojové úrovni dítěte (viz. odebírání míry dopo-
moci zpracováním vizualizovaných podložek u obouvání). 

a) dítě má přezůvky nachystané

b)  dítě si chystá přezůvky samo na správné místo na vizualizované podložce
Možnosti zpracování vizualizovaných podložek u přezouvání se znázorněním zmenšování míry 
dopomoci (Není zde znázorněn detailní metodický postup. Jedná se spíše o chronologicky seřazený 
výčet námětů.):

   

Poznámka: Některé děti budou potřebovat podložku „s rozdělením“ (znázorněným červenou čá-
rou), některým bude stačit podložka s pouhým barevným rozlišením obrysů/symbolů.
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Čištění zubů
Procesuální schéma:

S vizualizací pomocí odkládání / překládání
U tohoto způsobu můžeme využít:
• jednak předměty z nachystaného procesuálního schématu, které po použití „překládáme“ 

do prázdného košíku (nejprve nerozčleněného, kdy dítě může předměty do prázdného košíku 
volně „naházet“; později rozčleněného – pásky, či vizualizovaného – puntíky)

• jednak „druhé“ předměty (zpočátku nejlépe totožné s nachystanými, později můžeme využít po-
dobné – závisí na aktuální úrovni porozumění daného dítěte), které má dítě k dispozici v koupel-
ně a po použití je odkládá do prázdného či vizualizovaného (tzn. se dnem označeným symboly 
pro odkládání jednotlivých komponentů) košíku. V tomto případě je dobré vyznačit aktuálně 
prováděný krok procesuálního schématu barevnou šipkou či jiným způsobem a je nutné, aby měl 
klient nachystány dva kelímky na čištění zubů (odebíráním míry dopomoci a zavedením systému 
odkládání komponentů na symboly v prostoru postupně směřujeme k používání pouze jednoho 
kelímku). 

 » vyšší míra dopomoci – rozčleníme oba košíky barevnými pásky (strukturovaný košík)
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Rozdělení komponentů lze realizovat barevnými sešitými gumičkami (používanými do pasu u kalhot)

Pro některé děti může být matoucí rozdělení zubního kartáčku a pasty a bude potřeba přepážku 
mezi kartáčkem a pastou odstranit, aby pochopili, že tyto dvě věci spolu souvisí a mají se používat 
při čištění zubů „současně“. Někteří naopak rozdělení těchto dvou komponentů budou potřebovat, 
aby měli jistotu, kterou ze dvou věcí si mají vzít jako první.  

Následně přecházíme z rozčlenění druhého košíku k jeho označení symboly

Pozor! Mnohé děti budou potřebovat – jako mezikrok přechodu od přepážek k symbolům –kom-
binaci obojího, tzn. oddělení „puntíků“ v odkládacím košíku přepážkami! Můžeme použít stejnou 
barvu puntíků i přepážek, nebo různě barevnou kombinaci, přičemž opět vycházíme z individuál-
ních potřeb dítěte a jeho vývojové úrovně. Při použití kombinace barev musíme zachovat stejnou 
barevnost přepážek z předchozího kroku a barevnost symbolů v následujícím kroku!)

    

Mnohé děti jsou naučeny (nebo potřebují) pokládat věci přesně na dané „značky“(symboly), proto 
u nich bude nutné „puntíky“ správně rozmístit, tak aby to odpovídalo místům odkládání jednotli-
vých komponentů. Pro větší názornost lze symboly i tvarově odlišit (viz. modrý  košík s „puntíky 
a čarami“). Tvarové rozlišení může být vhodné i proto, že „kompenzuje“ rozpor v pořadí používá-
ní a odkládání věcí (když se chystáme na čištění zubů, vezmeme jako první zubní kartáček a poté 
zubní pastu, při odkládání však postupujeme opačně – nejprve odložíme zubní pastu a po vyčištění 
zubů zubní kartáček). Na druhou stranu daná opatření však mohou paradoxně dítě i zmást, jelikož 
děti s PAS se hůře orientují v ploše, nepravidelnost pro ně může být matoucí a v neposlední řadě 
kombinace více tvarově rozlišených symbolů klade větší nároky na vyšší úroveň abstraktně vizuální-
ho myšlení.  

Pokud plánujeme symboly z odkládacího košíku následně přemístit do prostoru (viz. text níže), je 
vhodné je v košíku nejprve barevně rozlišit (např. zelené puntíky pro zelené kelímky, žlutá čára/
puntík pro žlutý kartáček a bílá čára/puntík pro zubní pastu). Symboly v košíku volíme podle toho, 
jaké symboly plánujeme využít pro jednotlivé komponenty při označení prostoru.
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Zavedení symbolů nám pomáhá přejít k pokládání jednotlivých používaných komponentů na vy-
značená místa v koupelně a jejich opakovanému používání (zejména kelímku). To znamená, že 
symboly z odkládacího košíku přemístíme na umyvadlo a do jeho okolí a tento košík odstraníme 
(zůstává pouze košík s procesuálním schématem; tím přecházíme k „vizualizaci pomocí značení“ – 
viz. bod 2). Při tomto postupu by následující dva kroky nebyly realizovány. Můžeme však mít děti, 
které tento přechod nezvládnou a budou způsob práce s dvěma košíky stále potřebovat. V tomto 
případě můžeme zkusit míru dopomoci i nadále snižovat a realizovat následující dva kroky: 

 » nižší míra dopomoci – postupně odebíráme dopomoc ohraničením pásky (v košíku s proce-
suálním schématem činnosti), poté odebíráme dopomoc vyznačenými symboly (v „odkláda-
cím“ košíku); v případě využití „mezikroku“ odebíráme nejprve dopomoc oddělením symbo-
lů pásky a teprve poté dopomoc vyznačenými symboly

 » nejnižší míra dopomoci – bez ohraničení a vyznačení symbolů
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S vizualizací pomocí značení
Zde již pracujeme s odkládáním používaných předmětů na značky (symboly) umístěné na umyva-
dle a v jeho okolí (např. „puntík“ na umyvadle pro odkládání kelímku, stojánek na kartáčky s barev-
ně označeným otvorem pro kartáček dítěte atp.).

Aktuálně prováděný krok v procesuálním schématu je označen šipkou či jiným způsobem.

    
Některým dětem stačí pouhé seřazení prvků, některé je potřebují mít rozděleny „přepážkami“ 

(jelikož nemusí pochopit souvislost mezi jednotlivými předměty).

Postup nácviku jednotlivých úkonů spojených s čištěním zubů:
a) dítě má vše nachystané k čištění zubů = nachystaný zubní kartáček s pastou a kelímek s vodou 

v jednom košíku a prázdný košík jiné barvy pro odložení již použitých předmětů (kartáčku 
a kelímku)

Pro větší názornost a lepší orientaci lze košíky opět rozdělit přepážkami či zvizualizovat odklá-
dání komponentů symboly (viz. výše – procesuální schémata)!

b) učíme dítě napouštět vodu do kelímku, odkládat ho na určenou značku na umyvadle 
(např. na namalovaný / přilepený barevný puntík) a po použití jej umístit do košíku.  
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c) učíme dítě dávat pastu na zubní kartáček

Poznámka: Šroubování vršku zubní pasty učíme dítě odděleně (v rámci krabicových úloh)! 
Čištění zubů patří spíše mezi neoblíbené činnosti a dítě bychom tímto složitým úkonem ještě 
více odradili. 

Při odkládání použitých předmětů zpočátku netrváme na přesném pořadí jejich uložení (můžeme 
dítě nechat věci volně „naházet“ do prázdného, „nestrukturovaného“ košíku). Později dítě učíme 
odkládat jednotlivé předměty na určité místo – např. systematicky zleva doprava do odkládacího 
košíku rozděleného barevnými pásky na části (či „označeného“ puntíky umístěnými na dně košíku) 
dle počtu jednotlivých komponentů, nebo na symbol (např. barevný puntík) na umyvadle a v jeho 
okolí určený pro konkrétní odloženou věc (např. zelený puntík na zelený kelímek, žlutý puntík pro 
žlutý kartáček, červený puntík pro zubní pastu – červeným puntíkem musí být označena i zubní 
pasta).

Množství předmětů v košíku (procesuální schéma) volíme individuálně. Pokud máme dítě, pro 
které je čištění zubů stresující, můžeme volit pouze 2 kroky (vyčištění zubů a jedno vypláchnutí 
úst – viz. fotografie u postupu nácviku). Pokud máme dítě, které zvládne přesný postup, volíme více 
kroků (s dvojím vypláchnutím úst – viz. fotografie u procesuálních schémat).

Mytí rukou, sprchování/koupání, mytí vlasů atp.
Při nácviku těchto dovedností nachystáme všechny předměty (nejlépe i v pořadí jejich používání – 
pokud to jde), které jsou k danému úkonu potřeba (mýdlo/šampón, ručník, hlavice sprchy volně 
vložená do vany, napuštěná vana…), tak aby je dítě zřetelně vidělo. Nachystáním jednotlivých věcí 
mu vlastně „sdělíme“ (zvizualizujeme), co se bude dít. Nachystáním věcí v pořadí jejich používání 
vytvoříme jednoduché procesuální schéma dané činnosti. Při provádění jednotlivých úkonů použí-
váme stejné (a nejlépe stručné, heslovité) verbální pokyny ve stejném sledu. Můžeme využít např. 
i říkanky či písničky. Využití melodie a říkanek je vhodné pro menší děti a pro klienty s těžkým 
kombinovaným postižením s úrovní porozumění kolem 10. měsíce, kdy dítě ještě nerozumí obsahu 
slov, ale již reaguje na rytmus, sílu, výšku či zabarvení hlasu. U dětí s PAS můžeme toto využít pouze 
tehdy, dovedou-li melodii vnímat a spojit si ji s konkrétní činností (přesněji řečeno s jednotlivými 
kroky prováděného úkonu).
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Postupujeme následujícím způsobem (ubíráme míru dopomoci):
• začínáme slovním vedením (pokyny) s fyzickým vedením ruky dítěte (k předmětu či při činnosti)
• později ustupujeme od verbálního komentáře (říkáme pouze stěžejní slova, zmenšujeme jejich 

počet, až je zcela vynecháme) a na nachystané předměty pouze ukazujeme (popř. „poklepáváme“, 
dokud dítě úkon samo nesplní)

• dítě provádí úkon samostatně, dospělý přihlíží a v případě potřeby poskytuje zpětnou vazbu 
(potvrzuje správnost provádění jednotlivých úkonů), eventuálně koriguje chyby

• dítě provádí úkon zcela samostatně bez přítomnosti dospělé osoby

Příklad využití říkanky při mytí rukou – říkanka „To jsou ruce“:
To jsou ruce, vyhrneme rukávy (u trička s dlouhým rukávem / mikiny) 
to jsou dlaně, strčíme ruce pod proud vody (ev. i s předchozím samostatným puštěním vody)

mýdlo dáme na ruce mýdlo a namydlíme ruce
s vodou umyjeme ruce (spláchneme mýdlo) + ev. zastavíme vodu

patří na ně. utřeme ruce do ručníku

Poznámka: Primárně učíme dítě základní úkony. Nácvik pouštění a zastavování vody je jakousi 
„nadstavbou“ na již zvládnuté základní dovednosti.

3.1.2 PLOŠNÁ ÚROVEŇ
Procesuální schémata na plošné úrovni se využívají zejména u dětí s vysocefunkčním autismem.

Zpracování procesuálních schémat je voleno individuálně, zejména podle praktického využití 
a v závislosti na vývojové úrovni dítěte.

Děti mohou mít procesuální schéma umístěné přímo na místě, kde se činnost vykonává. Aktuálně 
prováděný krok je vhodné označit kolíčkem, šipkou či jiným způsobem. Dále může být procesuální 
schéma umístěno v deskách. Takto zpracované procesuální schéma je vhodné využít tam, kde se 
vykonává více činností najednou – např. v kuchyni, v níž si dítě připravuje svačinu, pití, nebo vaří 
jednoduchý pokrm. Další možnou variantou je umístění schématu do alba na fotografie, kdy dítě 
otáčí listy po splnění každého kroku. 

Dle vývojové úrovně dítěte využíváme následující vizuální oporu v uvedeném pořadí: fotografie, 
barevné obrázky, lineární obrázky, lineární obrázky s popisky (slova), slova.
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Čištění zubů

Obrázek ze souboru „Čteme obrázky – procesní schémata (komunikační systém tvořený návodnými 
kresbami)“, nakladatelství Parta

Obrazový soubor pomůcky „PEPI v mateřské škole“ firmy Nomiland

Tato pomůcka není moc vhodná pro děti s PAS, neboť zde hrozí riziko, že se dítě zaměří na detaily 
(= modré kachličky) a unikne mu obsah obrázku. 
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Obrazový soubor vytvořený v rámci projektu ESF „Zkvalitnění a rozšíření speciálně peda-
gogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“, reg.č.: 

CZ.1.07/1.2.08/04.0006, realizovaného Základní školou a Mateřskou školou speciální Kroměříž

V rámci výše uvedeného projektu byla vytvořena tato procesuální schémata pro: nakupování, vaření 
čaje, příprava šťávy, nalévání pití, mazání chleba, nalévání polévky, krájení ostrým nožem, vaření 
brambor, vážení potravin, prostírání, příprava svačiny, stlaní postele, oblékání / svlékání, mytí nádo-
bí, mytí rukou, mytí vlasů, sprchování, čištění zubů, WC – chlapec, WC – dívka, smrkání, kousání, 
přišívání knoflíků, zalévání květin, úklid pokoje, příprava pomůcek na vyučování v rámci domácí 
přípravy. 

Procesuální schéma náplně přestávky je součástí 2. dílu Sborníku. 
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Některá procesuální schémata je nutno velmi konkretizovat. Např. procesuální schéma sázení 
rostliny je nutné vždy vytvořit pro konkrétní rostlinu – strom/keř/květina atp. Některé děti budou 
potřebovat vytvořit konkrétní procesuální schémata i pro jednotlivé druhy rostlin (např. pro sázení 
růže, tulipánu…). Procesuální schéma úklidu pokoje bude nutné u některých dětí rozdělit do něko-
lika dílčích činností – dílčích procesuálních schémat (např. zvlášť pro vysávání, zvlášť pro uklízení 
hraček, zvlášť pro utírání prachu atp.

3.2 KÓDOVANÉ ÚLOHY
Základní pojmy a systém práce:
Krabicová úloha je úloha zadaná strukturovaně v krabici.
a) nejnižší úroveň – pouze jedna krabice (nachystaná v levé části pracovní plochy, po splnění se 

přesouvá do pravé části pracovní plochy)
b) vyšší úroveň – více krabic v konkrétním pořadí (nejčastěji uspořádány shora dolů v policích)

Specifikace systému práce s krabicovou úlohou:
• krabice jsou uspořádány v přesném pořadí (vlevo, shora dolů)
• žák pracuje zleva doprava a shora dolů
• bere si jednotlivé krabice z levých polic – postupně, shora dolů
• splněné úkoly odkládá do prázdných polic vpravo – opět shora dolů

Kódovaná úloha je úloha zadaná strukturovaně (v krabici, pracovním listě/sešitě…) a označena 
kódem. Jedná se o vyšší úroveň zadání úkolu. Vede k samostatnosti při práci. 

Specifikace systému práce s kódovanou úlohou:
• používá se více krabic či pracovních listů/sešitů, které mohou být uspořádány i v různém pořadí
• každá krabice (ev. pracovní list/sešit) je označena „kódem“ – tzn. viditelně nalepené geometrické 

tvary (obrázky pohádkových postav / barevné puntíky, nebo něco jiného) na krabici (pracovním 
listě/sešitě)

• žák má na pracovní ploše v řadě vyskládány stejné „kódy“, které určují pořadí plnění úkolů 
(např. kruh, čtverec, trojúhelník → žák najde krabici s kruhem, poté čtvercem, trojúhelníkem)

• splněný úkol odkládá na stejný kód (např. do police vpravo, nebo zpět do původní police také 
označené souhlasným kódem). 
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Místa uložení a odkládání se odvíjí od vývojové úrovně klienta.

Struktura pracovní plochy (rozdělena dvěma barevnými pásky na 3 části):

sektor pro úkoly, 
které se mají 

splnit

prostor pro “pracovní  schéma” jednotlivých čin-
ností (např. i kódů značících pořadí plnění úkolů) 

a žetonovou tabulku

sektor pro práci

______________________

(= barevný vodící proužek, na který se pokládají 
úkoly/pracovní sešity, které se aktuálně plní)

sektor pro 
splněné úkoly

3.2.1 PŘEDMĚTOVÁ ÚROVEŇ
1. manipulační dovednosti: překládání, vkládání, vytahování, vhazování, vsypávání, navlékání, 

zasouvání kolíčků, připínání kolíčků a sponek, zavírání a otevírání krabiček, šroubování, zavazo-
vání tkaniček

2. manipulačně – rozumové dovednosti (= činnost + další kritérium – barva, vzor atp.) Pokud 
se jedná o prostou činnost (navlékání, vkládání apod.) bez dalšího kritéria, jde o manipulační 
dovednosti. Jestliže se přidává další prvek (např. připínání kolíčků dle barvy, navlékání korálků 
dle předlohy), jde již o rozumové dovednosti.

3. rozumové dovednosti: vkládání do výřezů, skládání dle předlohy, párování / přiřazování, třídění

Cílem úloh na předmětové úrovni je zejména rozvoj jemné motoriky a vizuomotoriky (koordinace 
oko – ruka) jako průprava ke psaní a zlepšení sebeobslužných dovedností.

Rozdíl mezi překládáním a vkládáním / přiřazováním, párováním a tříděním:
• překládání = ze stejné nádoby do stejné
• vkládání = z jedné nádoby do jiné (jedná se o úkoly na vyšší vývojové úrovni)
• párování = dva úplně stejné předměty (stejné velikosti, tvaru, barvy)
• přiřazování = podobné předměty stejného typu lišící se určitou vlastností (např. plastová a kovo-

vá lžička) → vede ke generalizaci („toto všechno je lžička“) / předmět k obrázku / předměty dle 
logické souvislosti

• třídění = dle kritérií (barva, velikost, tvar) 

PŘEKLÁDÁNÍ
• v jedné krabici (z jedné poloviny krabice do druhé), z krabice do krabice, z misky do misky, z ke-

límku do kelímku (plochu postupně zmenšujeme)
• postupujeme od větších předmětů po menší (nafukovací balónky plněné moukou či luštěninami, 

houbičky na nádobí, drátěnky, kostky, pingpongové míčky, plastové vršky, kaštany, korálky, fazole…)
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• úkoly lze ztížit snižováním kontrastnosti předmětů s pozadím (např. červené vršky v modré mis-
ce až červené vršky v červené misce)

                                                         

Podpora plnění úkolu vizualizací (buď zvýrazněním plochy, kam se předměty překládají, nebo vlo-
žení jednoho z komponentů do pravé poloviny krabice, v níž je realizováno plnění úkolu, eventuelně 
obojí):

        
               obr. č. 1                               obr. č. 2                                 obr. č. 3                             obr. č. 4

Umístění jednoho předmětu do pravé poloviny krabice (misky, hrníčku atp.), kde se úkol plní, je 
velmi žádoucí (viz. obr. č. 2), protože je to jasným signálem toho, co je po dítěti požadováno. 

Vždy však záleží na potřebné míře dopomoci u konkrétního klienta (obr. č. 2 „s předmětem“ značí 
vyšší míru dopomoci; obr. č. 3 „bez předmětu“ značí menší míru dopomoci) a znalosti plněného 
úkolu (tzn., zda jej plní poprvé, nebo opakovaně). 

VKLÁDÁNÍ 
a) volné (do krabice, misky, kelímku, látkového pytlíku) – plochu postupně zmenšujeme
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b) dle určeného pořadí

   

VYTAHOVÁNÍ
(z krabice, misky, kelímku, látkového pytlíku; vytahování šňůrek)
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VHAZOVÁNÍ
(otvory postupně zmenšujeme)

    

    

    

VSYPÁVÁNÍ
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NAVLÉKÁNÍ
a) na trn (kruhy, houbičky na nádobí, drátěnky, kroužky na záclony/klíče, rozstříhané brčko 

na špejli)
 » volné

  
 » s předlohou / dle určitého kritéria

 − dle barvy (nejprve jen 2, poté 3, 4: červená a žlutá, zelená, modrá)

    
                      rozstříhaná brčka na špejle                             pomůcka Aximo, firma Benjamin

 − dle předloženého vzoru

 

(pomůcka Atelier Triolo, firma Nathan)
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 − bez předlohy (skládání tvarů)

b) na bužírku a tkanici
 » volné 

 » dle barvy (2 tkanice pod sebou, na jednu navlékáme červené korálky, na druhou žluté)
 » dle vzoru

    

(Druhý a třetí úkol již zasahuje do plošné úrovně. Je zde zachycena návaznost metodického postupu 
dle vývojové úrovně → vzor z reálných předmětů, vzor z vybarvených tvarů, vzor z barevných obry-
sů + nejvyšší úroveň = vzor z černobílých obrysů – zde není uvedeno)

c) kroužky na „šroubky“
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d) provlékání

   
                                    (pomůcka Farandole, firma Nathan)

e) navlékání dle algoritmu = pokračování v pravidelném střídání prvků (např. červený, modrý, žlutý, 
červený, modrý…. korálek)

ZASOUVÁNÍ KOLÍČKŮ
Dle vývojové úrovně:
Nejprve: 
• bez pořadí = necháme dítě vkládat kolíčky nesystematicky (může začít např. od středu a „přeska-

kovat“ jednotlivé otvory)
• s pořadím (vyšší náročnost úkolu) = dítě musí postupovat zleva doprava, nesmí vynechat

Následně:
• bez vazby na barvu

   
• s vazbou na barvu
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Nakonec: dle jednoho až tří kritérií:
1. barva (viz. výše)
2. barva a velikost (úzký modrý kolík do úzkého modrého otvoru, široký do širokého /     barva 

a tvar (hranatý modrý kolík do hranatého otvoru, kulatý do kulatého)
3. barva, velikost a tvar (úzký modrý hranatý kolík do…., úzký modrý kulatý kolík do…)

PŘIPÍNÁNÍ (KOLÍČKŮ, KANCELÁŘSKÝCH SPONEK)
a) bez vazby na barvu

 » na hranu misky / krabice, na uřezanou pet lahev, na plastové víčko, na nit

      

  
b) s vazbou na barvu

 » na hrany krabice / misky, na uřezanou PET lahev, na karton

    

    
3 kritéria
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Připínání kancelářských sponek – úrovně obtížnosti:
• volné připínání
• dle 1 kritéria (barvy)
• dle 2 kritérií (barva a velikost = malá žlutá / velká žlutá spona na malý / velký barevný pruh)
• dle 3 kritérií (barva, velikost, směr) – viz. obr. „3 kritéria“

ZAVÍRÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ KRABIČEK
• při zavírání krabiček je lepší do krabiček vložit nějaký předmět → dítě vidí, jak předmět při zaví-

rání mizí, upevňuje si chápání trvalosti věcí; při vložení předmětu navíc činnost dostává smysl
• při otevírání krabiček je dobré vložit do krabiček (nebo pouze do některé z nich) bonbón, ev. 

jinou pochutinu, kterou má dítě rádo (= motivační prvek)

  

ŠROUBOVÁNÍ
• postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu

a) od vršků větších velikostí po menší až po šroubky a matičky
b) od jednoho komponentu po více komponentů v jednom úkolu
c) kombinace několika kritérií – šroubování v závislosti na různé velikosti či barvě (již se pře-

krývá s tříděním)

   



67

   

 
pomůcka Didaktické šrouby a matky, firma MAKRA

Vyšší náročnost úkolu by byla v použití komponentů stejných barev, ale různých tvarů. V případě 
vyfoceného zadání může klient plnit úkol pouze na základě barevného rozlišení bez přihlédnutí ke 
tvaru. 

ZAVAZOVÁNÍ TKANIČEK
Poznámka: Vzhledem k tomu, že děti s PAS mají obtíže naučené dovednosti přenést do jiného pro-
středí je lepší zavazování tkaniček nacvičovat přímo na konkrétní obuté botě při zachování principu 
vizualizace (= každá tkanička jinou barvou – viz. pomůcka)

  
nácvik vázání „uzlíku“
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VKLÁDÁNÍ TVARŮ DO VÝŘEZŮ
Nacvičujeme nejprve vkládání jednoho tvaru, poté dvou a více – dle metodického postupu: kruh, 
čtverec (následně eventuelně obdélník), trojúhelník, poté ostatní tvary

     

SKLÁDÁNÍ dle předlohy
a) pouze předmětová úroveň

 » skládání tvarů

    

  
 » celky z půlených částí
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b) prolínající se s plošnou úrovní
 » přikládání (nižší vývojová úroveň)

  
 » skládání (vyšší vývojová úroveň)

  

PÁROVÁNÍ / PŘIŘAZOVÁNÍ
a) nižší vývojová úroveň = „párování“

 » zcela stejné předměty 



70

        
vyšší obtížnost úkolu – prvky lišící se drobnými detaily

b) vyšší vývojová úroveň = „přiřazování“
 » přiřazování předmětu k předmětu lišícím se určitou vlastností 

    
 » přiřazování předmětu k obrázku (= kombinace předmětové úrovně s plošnou) 

 » přiřazování předmětů dle logických souvislostí 
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TŘÍDĚNÍ
a) dle kritérií – třídit předměty můžeme dle 1, 2 i více kritérií – nejčastěji dle barvy, velikosti 

a tvaru

Když třídíme dle 1 kritéria (barvy), rozlišujeme dvě úrovně obtížnosti:
• nižší úroveň – úplně stejné předměty jedné i druhé barvy (např. žluté a modré míčky)
• vyšší úroveň – rozdílné předměty jedné i druhé barvy (viz. obr.)

    
         1 kritérium – barva                    2 kritéria – barva, tvar               3 kritéria – barva, tvar, velikost

Při přiřazování a třídění předmětů dle barvy začínáme nejprve dvěma barvami – žlutou a červenou. 
Poté přidáváme zelenou barvu a nakonec modrou. 

Souhrnná tabulka zvyšování náročnosti úkonů u jednotlivých činností:
• nejedná se o metodický postup, ale spíše jen o jakési nasměrování
• u některých úkonů jde pouze o výčet námětů 
• činnosti, u nichž se jedná o nástin metodického postupu, jsou vyznačeny kurzívou

PŘEKLÁDÁNÍ měníme výšku (nízká 
krabice, vysoká kra-
bice)

plochu zmenšujeme

(velká/malá krabice, 
miska, hrnek)

velikost překláda-
ných předmětů po-
stupně zmenšujeme

snižujeme kontrast-
nost překládaných 
předmětů s „nádo-
bou“

VKLÁDÁNÍ bez vazby na barvu - 
platí výše uvedené 

(zmenšování a zvyšo-
vání plochy, zmenšová-
ní předmětů)

s vazbou na barvu

(např. červené míčky 
do červené misky, 
žluté do žluté)

s vazbou na barvu 
a tvar (např. červené 
míčky do červené 
misky, žluté kostky 
do žluté krabice)

VYTAHOVÁNÍ měníme výšku plochu zmenšujeme nestabilní plocha 
(sáček, látkový 
pytlík)

zmenšujeme velikost 
předmětů

VHAZOVÁNÍ bez vazby na barvu – 
platí výše uvedené 

(zmenšování a zvyšo-
vání plochy, zmenšová-
ní předmětů)

s vazbou na barvu

VSYPÁVÁNÍ plochu zmenšujeme používané před-
měty zmenšujeme 
(ruka, lžíce, lžička)

NAVLÉKÁNÍ volné – nejprve korále 
velkého průměru, poté 
zmenšujeme

dle barvy (na 1 tka-
nici červené korálky, 
na 2. tkanici žluté)

dle reálného vzoru 
(navlečené korále)

dle kresleného vzoru:
• plný barevný tvar
• obrysový barevný 

tvar
• obrysový černý tvar



72

PROVLÉKÁNÍ můžeme pracovat 
s velikostí otvorů 
(větší/menší) a šířkou 
a pevností tkanice  

můžeme zvyšovat 
počet otvorů

můžeme různě mě-
nit směr provlékání

lze „navlékat“

děrované obrázky 
provlékáním dle 
vzoru (reálného či 
obrazového), patří 
sem i provlékání tka-
niček v botě

ZASOUVÁNÍ  
KOLÍČKŮ

bez pořadí (může začít 
např. uprostřed)

s pořadím (pracu-
je zleva doprava, 
nesmí přeskočit, 
vynechat)

bez vazby na nějaké 
kritérium

s vazbou na kritéri-
um (barvu, velikost 
– malý, velký otvor, 
tvar – hranatý, kulatý 
kolík): 
• 1: barvu
• 2: barvu a velikost 

(malý modrý kolík)
• 3: barvu, velikost 

a tvar (malý modrý 
hranatý kolík)

PŘIPÍNÁNÍ kolíčků bez pořadí / s pořadím připínání kolíčků 
větší / menší veli-
kosti

bez vazby na barvu 
/ s vazbou na barvu

připínání na různé 
předměty (hrana 
misky, krabice)

připínání na plochu 
v různých směrech 
(např. papírový kruh, 
čtverec)

připínání na šňůru / 
věšení prádla

PŘIPÍNÁNÍ kancelář-
ských sponek

bez pořadí / s pořadím připínání sponek 
větší / menší veli-
kosti

bez vazby na barvu 
/ s vazbou na barvu

připínání na různé 
předměty (hrana 
misky, krabice)

připínání na plochu 
v různých směrech 
(např. papírový kruh, 
čtverec)

OTEVÍRÁNÍ krabiček krabičky různé velikos-
ti, materiálu a tvaru

otevírání odklápě-
ním, sundáním vrš-
ku, odšroubováním

ZAVÍRÁNÍ 

krabiček

krabičky různé velikos-
ti, materiálu a tvaru

+ s různým způsobem 
zavírání (sklápění, na-
sazení, šroubování)

bez vazby na další 
kritérium

s vazbou na další 
kritérium (např. 
barvu - červená 
a žlutá, tvar - kulatá 
a hranatá, velikost 
-  malá a velká)

v kombinaci s ploš-
nou úrovní (např. 
s vazbou na obrázek 
na krabičce a jejím 
víčku: slon ke slonovi) 

ŠROUBOVÁNÍ zmenšování plochy 
a velikosti 

různé typy (vršky, 
víčka, šroubky 
a matice)

bez vazby na další 
kritérium

s vazbou na další 
kritérium (barva, tvar, 
ev. obojí)

VKLÁDÁNÍ  
DO VÝŘEZŮ

do destičky na ploše / 
do kostky s vyřezanými 
tvary (kterou je nutno 
otáčet)

základní tvary (geo-
metrické) / složitější 
tvary (atypické 
– např. zvířata) / 
půlené a vícedílné 
tvary

tvary s úchyty / 
tvary bez úchytů

dle kritérií:

1 – dle tvaru

2 – dle tvaru a barvy 
(např. červený kruh 
do červeně ohraniče-
ného výřezu)
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SKLÁDÁNÍ DLE 
PŘEDLOHY

dle reálného vzoru:

stavby a obrazce z kos-
tek aj. předmětů

dle reálného vzoru:

skládání do předlo-
hy (např. do plata od 
vajec)

dle reálného vzoru:

skládání půlených 
reálných předmětů

prolínající se s ploš-
nou úrovní:
• přikládání na barev-

ný terč
• skládání obrazců 

dle nakresleného 
vzoru

PÁROVÁNÍ výrazně odlišné 
předměty (míč k míči + 
hřeben k hřebenu)

odlišné předměty 
(míč k míči, kostka 
ke kostce)

podobné (rajče k ra-
jčeti, jablko k jablku 
/ malá lžíce k malé, 
velká lžíce k velké)

následuje plošná 
úroveň: párování 
fotografií, barevných 
obrázků, lineárních 
obrázků, stínů, slov – 
opět ve sledu: výraz-
ně odlišné, odlišné, 
podobné 

PŘIŘAZOVÁNÍ výrazně odlišných, 

odlišných, podobných 
předmětů (např. lišící 
se detaily)

přiřazování předmě-
tů různého:
• charakteru (reálné 

ovoce k maketě)
• materiálu (lžíce 

kovová a plastová)
• velikostí 
• barvou
• atp.

dle logických sou-
vislostí (co k sobě 
patří – např. židle 
a stůl)

v kombinaci s ploš-
nou úrovní:

viz. níže

TŘÍDĚNÍ Předměty:

dle 1 kritéria (nejčastěji 
barva, ale lze i „neba-
revné“ - dřevěné, bílé 
plastové - předměty 
dle velikosti nebo 
tvaru)

dle 2 kritérií

(barva a velikost, 
nebo barva a tvar 
atp.)

dle 3 kritérií

(barva, velikost 
a tvar)

Obrázky:
• dle nadřazených 

pojmů (ovoce x 
nábytek)

Přiřazování v kombinaci s plošnou úrovní:
(- předmět + předmět)
• předmět + fotografie
• předmět + barevný obrázek
• předmět + černobílý obrázek
• obrázek + obrázek (fotografie, barevný obrázek, černobílý obrázek) v různých kombinacích (fo-

tografie + barevný obrázek / černobílý obrázek)
• obrázek + stín
• obrázek z čelního pohledu + obrázek z jiného úhlu pohledu (např. medvídek čelně, medvídek 

z boku) 

a se zapojením logiky:
• tvoření dvojic obrázků opačného významu (antonym) – např. den x noc
• tvoření dvojic obrázků slov stejně znějících, ale různého významu (homonym) – např. koruna 

(Kč), koruna (královská)
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3.2.2 PLOŠNÁ ÚROVEŇ
Žáci s autismem mají odlišný kognitivní styl, který je typický všem lidem s autismem, ať mají nad-
průměrnou nebo průměrnou inteligenci, či mentální retardaci. Mají obtíže s vnímáním souvislostí 
mezi podněty, informacemi. 

Důvodů, proč upravovat pomůcky pro děti a žáky s autismem podle metody strukturovaného učení, 
je několik: 
• Upravená pomůcka pomáhá kompenzovat deficity související s poruchami autistického spektra.
• Snižuje nejistotu, nervozitu žáka.
• Předchází a omezuje nevhodné projevy chování.
• Pomáhá k lepší orientaci. 
• Umožňuje pochopení zadání úkolu s minimem slovních instrukcí.
• Snižuje míru dopomoci ze strany pedagogů, rodičů a tím vede dítě k samostatnosti.
• Pomůcka by měla být přehledná, dostatečně názorná. Žákovi by mělo být jasné nejen zadání, 

ale i co a kolik práce má udělat. Pomůcka by měla působit motivačně rozsahem (žák ví, že úkol 
zvládne splnit) i obsahem (žák chce úkol splnit, protože se dotýká jeho zájmu). 

Pedagog při tvorbě pomůcky vychází, zohledňuje a uplatňuje:
• Úroveň žákova porozumění (porozumění konkrétním předmětům, fotografiím, obrázkům ba-

revným či lineárním, psaným pojmům). 
• Odpovídá žákovým schopnostem (př. délka cvičení podle schopnosti udržet pozornost).
• Zásady strukturovaného učení (individualizace, strukturalizace, vizualizace, motivace). 
• Zachování vzdělávacího záměru pomůcky. 

Při přiblížení učiva žákovi individuální cestou dodržujeme následující kroky: 
• Zjištění problému a hledání příčiny: př. velký počet prvků v úkolu, špatná orientace v ploše, 

neschopnost udržet pozornost po dobu vypracování cvičení.
• Jasné (promyšlené) stanovení nutných opatření na základě objevených příčin.
• Vymezení funkce pomůcky.
• Promýšlení realizace pomůcky.
• Zavedení pomůcky do výuky. 
• Kontrolování funkčního využití pomůcky. 
• Pokud zjistíme, že připravená pomůcka nesplňuje účel, je nutné se nad celým postupem zamyslet 

znovu. 

Při práci s novou pomůckou je nutné: 
Zpočátku zařadit žákovi do úkolů méně komponentů, volit kratší cvičení, poskytnout více času k vy-
pracování úkolu. Úkol nastavit tak, aby žák zažil úspěch při jeho vypracování a byl ochotný spolu-
pracovat. Plnění náročných úkolů je možno podpořit motivačním systémem. 
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Materiál k tvorbě pomůcek je různorodý. Ve školní praxi nejčastěji potřebujeme: 
• kopírku (abychom mohli zvětšovat texty)
• laminovací přístroj a laminovací fólie, aby se žákovi neničila vyrobená procesuální schémata 

a přehledy učiva 
• samolepící suchý zip (ne běžný suchý zip!)
• nalepovací magnetickou pásku
• zvýrazňovače různých barev a tloušťky stop
• barevné lepicí pásky, izolačky
• barevné pořadače 
• barevné nálepky

Vzhledem k deficitu v oblasti představivosti, mají žáci s poruchou autistického spektra obtíže s ori-
entací v prostoru. Deficit ovlivňuje schopnost orientace v budově, třídě, v rámci pracovního místa, 
„krabicového“ úkolu, pracovního listu, úkolu. 

Orientaci ve školní budově je možné usnadnit například pomocí barevných- reflexních puntíků, 
šipek, které ukazují žákovi cestu z šatny do třídy, barevným odlišením pater. 

Orientaci ve třídě napomáhá označení míst volací kartou, barevnou hranicí na podlaze, koberci, po-
užití barevné podložky, koberečku. Vyznačením bodů na zemi pro čekání u tabule, čekání na toaletě 
atp. K umístění lavice pomáhají orientační body na podlaze. 

Plochu pracovního místa, lavice je možno rozdělit pomocí barevné pásky (izolepa, izolačka). Dále je 
potřebné vyznačit žákovi prostor pro umístění učebnic, pouzdra, sešitu atp. 

Pomůcky mohou být umístěny v barevných pořadačích (pro jednotlivé předměty zvolit konkrétní 
barvu a tou označit vše potřebné do daného předmětu). 

Prostor pro hru: rozčlenění prostoru koberce 
barevnou lepicí páskou 

(Mateřská škola Klubíčko, Tlumačov)

WC: puntíky na podlaze pomáhají dětem čekat, 
než na ně přijde řada. Dále jsou zde volací karty 

na stěně, zpřehledňují prostor, dítě ví, co na daném 
místě dělat.
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Mateřská škola

Rozvoj jemné motoriky je podrobně rozpracován v předmětové úrovni 3. dílu sborníku. 
Zrakové a sluchové vnímání je základem učení, určuje na jaké úrovni je žák schopen vybírat a zpra-
covávat vnější podněty. Děti s poruchou autistického spektra mají obtíže se zpracováním dílčích 
vjemů do jednoho celkového vjemu. Vnímají často pouze jeden znak předmětu, jevu. Dále často 
narážíme na hypersenzitivitu nebo hyposenzitivitu v těchto oblastech. Pro práci s dítětem je třeba 
znát úroveň vnímání a zaměření nebo vyhraněnost jednoho smyslu.

Zrakové vnímání
Stimulace zrakového vnímání jsou popsány v 1. dílu sborníku. Dále zrakové vnímání rozvíjíme 
v níže uvedených oblastech. Pokud využíváme pracovní listy, je nutné při jejich tvorbě respektovat 
zásady metody strukturovaného učení. 

Přiřazování stejného ke stejnému: Nejprve učíme dítě přiřazovat fotografii k fotografii. Po zvlád-
nutí přiřazuje dítě barevné obrázky, poté dva černobílé lineární obrázky a stínové obrázky. 

Zraková diferenciace: Učíme dítě, aby umělo vyčlenit ze souboru výrazně odlišný předmět, nebo 
naopak najít k zadanému prvku stejný prvek v řadě několika jiných. Rozdíly mezi předměty se 
postupně snižují, až se dítě musí zaměřit na drobné detaily. Dále se předmět může lišit prostorovou 
orientací (pravolevou, předozadní, být otočený). 

Příklady:
Vyčlenění prvku, který do skupiny nepatří – pomocí červeného křížku (ke každému řádku na pra-
covním listě musí mít dítě k dispozici jeden křížek)

                                     zadání     rozpracované řešení
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Nalezení stejného prvku k prvku, který je uveden v zadání – pomocí zeleného rámečku (ke každé-
mu řádku na pracovním listě musí mít dítě k dispozici jeden rámeček / jedno „okénko“)

Zraková analýza: Dítě hledá rozdíly mezi téměř stejnými obrázky (úlohy typu „najdi 2 – 10 roz-
dílů“). Na situačních obrázcích dítě vyhledává jmenované, nebo vizuálně určené věci. Navazuje 
cvičení, při němž dítě doplňuje výřez do situačního obrázku, nebo geometrického tvaru, přikládá 
obrázek do stínového obrázku nebo siluety. 

Opět používáme barevná okénka nebo červené křížky. Při výběru správného chybějícího výřezu 
v obrázku z několika variant je dobré bílý výřez v situačním obrázku ohraničit stejnou barvou, jakou 
má okénko, kterým ohraničíme správně vybraný chybějící výřez.

Příklad složitější úlohy na rozvíjení zrakové analýzy:
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Zraková syntéza: Zrakovou syntézu rozvíjíme skládáním obrázků, geometrických tvarů rozčle-
něných na části – nejprve půlené obrázky, postupně se náročnost zvyšuje. Mezi náročnější patří 
skládání puzzle. 

Pro vizuální podporu je dobré vytvořit „podpůrnou síť“, do které se doplňují jednotlivé části obrázku. 

Příklad podpůrné sítě pro skládání půleného obrázku:

Při použití této pomůcky z edice „Zá-
bavné učení“ by bylo vhodné barevné 
rámečky odstřihnout, abychom měli 
jistotu, že dítě opravdu skládá půlené 
obrázky a nepřiřazuje poloviny k sobě 
pouze dle barevného orámování či de-
tailních tvarů v barevných rámečcích.

Figura a pozadí: Dítě vnímá zašrafovaný obrázek, nebo několik obrázků překreslených přes sebe 
(nejprve dva, postupně přidávat další figury). 

Zraková paměť: Při rozvíjení zrakové paměti se nejvíce využívají Kimovy hry. Pro vizualizaci dětí 
s PAS opět vytvoříme podpůrnou síť (viz. zraková  syntéza) nebo na papír nakreslíme vedle sebe 
stejný počet puntíků odpovídajících počtu zakrytých předmětů. Dítě může zapamatované předměty 
vyjmenovávat slovně a ukazovat si na „okénka“ či puntík, nebo může vybírat z většího množství 
předmětů či obrázků pouze ty, které vidělo před zakrytím, a umisťovat je do volných okének. 
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Při manipulaci s pracovními listy potřebujeme dva pracovní listy – jeden se všemi předměty, druhý 
s několika chybějícími. Místo chybějících předmětů jsou nalepeny kousky suchého zipu (je to 
současně zvizualizovaná informace, která naznačuje, že na dané místo něco patří). Dítě opět volí 
správné předměty z několika variant (např. 5 chybějících předmětů z 8), nebo musí správně umístit 
všechny komponenty (viz. ukázka)

   

Generalizace: Podporujeme, aby si dítě pod jedním pojmem upevňovalo více obrazů, znázornění 
jedné věci (hrnek buclatý, keramický, plastový). Dítě k sobě přiřazuje fotogram, barevný obrázek, 
stínový obrázek. Generalizaci také podpoříme tím, že dítě přiřazuje obrázky, fotky předmětů z růz-
ných pohledů (shora, z boku, ze předu). Zobecnění učíme i tím, že dítě přikládá obraz půleného 
předmětu k celému předmětu (rozpůlené jablko – celé jablko).

 

Sluchové vnímání
Nejprve učíme děti lokalizovat zdroj zvuku. V první fázi vytváříme zvuky. Aby se dítě naučilo zvuk 
registrovat, vytváříme ho přímo před ním, aby vidělo, kde zvuk vzniká. Až se naučí zvuk registrovat, 
prodlužujeme vzdálenost, ze které zvuk vydáváme. Dále zvuky vytváříme z míst mimo zorné pole 
dítěte (z boku, za zády). 

Poté, co dítě naučíme lokalizovat zvuky, vedeme ho k tomu, aby pochopil, že předměty vydávají 
různé zvuky. Učíme ho přiřadit zvuk ke zdroji (předmětu, obrázku, fotografii). 

Až dítě rozlišuje výše uvedené, rozvíjíme sluchovou diferenciaci, sluchovou analýzu (rozklad slov 
na slabiky a hlásky, určování počáteční a koncové hlásky…) a sluchovou syntézu (skládání slov ze 
slabik a hlásek). Vše pouze s vizuální oporou o konkrétní obrázky. 
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Úprava zadání pro děti s PAS:
Sluchová analýza:
Rozklad slov na slabiky se většinou realizuje pomocí „vytleskávání“. Jelikož mají děti s PAS často pro-
blémy s motorikou a koordinací pohybů a tato pro ně motoricky náročná činnost může odvést jejich 
pozornost od prvotního úkolu (dělení slov na slabiky), využíváme spíše skládání předmětů před 
sebe (dle počtu slabik daného slova). Např. u slova „vá – za“ položíme při slabice „vá“ jednu kostku 
a při slabice „za“ druhou kostku. Poté kostky spočítáme a tím určíme počet slabik daného slova. 
Použití kostek je vhodné i pro děti s kombinovaným postižením proto, že kostkou lze při pokládá-
ní ťuknout o stůl, čímž se získá i zpětná sluchová vazba (podobně jako při tlesknutí). U dětí s PAS 
může být ťuknutí rozptylujícím podnětem. Proto je nutné rozlišit individuální potřeby a senzitivitu 
konkrétního dítěte a volit předmět, který vydává nebo naopak nevydává zvuk. Při použití konkrét-
ních předmětů (zástupně za tleskání) poskytujeme vizuální oporu, která je pro dítě s PAS stěžejní 
(oproti běžné populaci, která zrakem vnímá 80% informací, vnímají děti s PAS zrakem až 90 % in-
formací). V neposlední řadě kompenzujeme deficit s pamětí. Dítě nemusí být rozptylováno několika 
úkony současně (dělení na slabiky, počítání a pamatování si počtu) a může věnovat značnou část 
pozornosti primárnímu úkolu. 

Při určování první nebo poslední hlásky či slabiky využíváme oporu o psané slovo (hůlkovým písmem) 
s barevným zvýrazněním nebo zakroužkováním určované hlásky/slabiky a jejím intonačním zdůraz-
něním (s krátkou pauzou před vyslovením zbylé části slova). Slovo následně podpoříme obrázkem, 
abychom budovali porozumění pojmu. Tento postup využíváme zejména, když chceme dítěti vysvětlit, 
co po něm budeme chtít. Při procvičování můžeme použít obrázek s napsaným slovem a zakrýt určo-
vanou hlásku/slabiku čtverečkem bílého papíru. Toto opatření použijeme i u dětí, které již umí pozná-
vat písmena, abychom se ujistili, že děti hlásku opravdu rozlišují sluchem a ne „přečtením“.

 PES ES
vzor pro nácvik vzor pro procvičování

Určování první nebo poslední hlásky/slabiky je náročná činnost, kterou můžeme u dětí s PAS vynechat.  

Při rozvíjení sluchové syntézy je vhodné využívat volbu mezi dvěma obrázky/předměty. Náročnost 
slov zvyšujeme postupně. Začínáme jednoslabičnými slovy (pes, les, nos, kos…), přidáváme dvou-
slabičná slova s otevřenou slabikou (kosa, vosa, noha…). Nakonec tříslabičná slova s otevřenou sla-
bikou (koleno…). Při používání názvů částí těla může dítě „hádat“, co právě pedagog říká, a ukázat 
na danou část těla. 

Sluchovou diferenciaci rozvíjíme také s vizualizací (např. kartičky) a pro větší podporu s oporou 
o psané slovo (hůlkovým písmem) s barevným zdůrazněním celých slov či hlásek (barevně rozlišíme, 
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zda se jedná o stejná slova/hlásky – stejnými barvami, nebo různá slova/hlásky – různými barvami). 
Opět pracujeme s dvojicemi slov. Slova následně podpoříme obrázky pro podporu porozumění pojmu. 

Postup:
• obě slova řekneme postupně s tím, že vyslovíme první slovo a vzápětí položíme před dítě prázd-

nou bílou kartičku, když vyslovíme druhé slovo, opět vzápětí položíme před dítě druhou prázd-
nou kartičku

• vytvoříme nějaké pravidlo – např. když jsou slova stejná, položí dítě na obě kartičky ruce, když 
nejsou stejná, schová ruce za záda

• následně na prázdné kartičky položíme obrázky k daným pojmům pro kontrolu a upevnění významu.

Pokud dítě výše uvedené nezvládá, podpoříme více vizuálně. Postup by byl následující: 
• počítáme s vytvořeným pravidlem – např. když jsou slova stejná, položí dítě na obě kartičky ruce, 

když nejsou stejná, schová ruce za záda (pravidlo nacvičíme nejprve pouze na obrázcích: stejné/
jiné, abychom je mohli aplikovat i u sluchového rozlišování)

• obě slova řekneme postupně s tím, že vyslovíme první slovo a vzápětí položíme před dítě prázdnou 
bílou kartičku, když vyslovíme druhé slovo, opět vzápětí položíme před dítě druhou prázdnou kartič-
ku

• následně opět vyslovíme první slovo a nahoru první kartičky položíme nápis, vyslovíme druhé 
slovo a položíme nápis na druhou kartičku

• pokud ani poté není schopno dítě slova sluchem a grafickou odlišností či shodností psaných slov 
rozlišit, dopomůžeme mu tím, že opět slova postupně vyslovíme a pod nápis přiložíme obrázek. 
Pokud dítěti postačí dopomoc napsanými slovy (dítě nemusí umět číst, jedná se pouze o vizuál-
ní rozlišení podpořené barevným zvýrazněním) a úkol zvládne, přiložíme pod nápis i obrázek, 
abychom podpořili porozumění pojmu. Obrázky může správně vybrat a přiložit i dítě samo. 

Různá slova:

MÍČ RÝČ

nebo (menší míra dopomoci):

MÍČ RÝČ
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nebo (nejmenší míra dopomoci):
MÍČ RÝČ

Stejná slova:
PES PES

Prostorová orientace
Nácvik prostorové orientace zahajujeme ve vertikálním směru (nahoře-dole). Pokračujeme ná-
cvikem v ose předozadní a jako poslední nacvičujeme horizontální rovinu (vlevo, vpravo). Nácvik 
nejprve provádíme v prostoru. Po upevnění pojmů v reálných situacích je možno přejít do plošného 
zadání úkolů. Děti se učí rozumět pojmům nahoře-dole, vpředu-vzadu, vedle, první, poslední, před-
poslední, hned před, hned za. Tyto pojmy spadají do oblasti předčíselných operací. 

Prostorovou orientaci rozvíjíme pomocí algoritmů, řazení podle vzoru dle různé náročnosti. Může-
me využívat situační obrázky, do kterých děti doplňují obrázky, detaily. Postupně děti učíme orien-
taci na  ploše ve vertikálním sloupci. Po automatizaci prostorových pojmů v sloupci rozšíříme síť 
až na devět okének. K rozvoji prostorové orientace využíváme úkoly, kdy děti natáčí obrázek podle 
směrových šipek. 
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Orientace v čase
Děti s poruchou autistického spektra mají deficit v oblasti vnímání posloupností, dějů. Pro přiblížení reál-
ných událostí se u dětí pracuje s denními režimy, týdenními režimy, kalendáři (viz. 1. a 2. díl sborníku). 

Dějovou i časovou posloupnost přibližujeme dětem prostřednictvím dějových obrázků (začínám 
od dvou, tří a postupně rozšiřujeme dějovou řadu). Vycházíme ze zkušeností dítěte. K přiblížení 
a upevnění orientaci v rámci dne využíváme obrázky jednotlivých částí dne a k těmto přiřazujeme 
typické činnosti. 

Matematické představy
Nejprve rozvíjíme předmatematické, předpočetní představy. Vždy máme na paměti praktičnost 
naučených dovedností a generalizaci naučeného. Maximálně využíváme názoru a ten podle indi-
viduálních možností postupně odebíráme. Běžně začínáme pojmy velký - malý, krátký – dlouhý, 
třídění a přiřazování geometrických tvarů, přiřazování obrázku se stejným počtem puntíků (před-
mětů apod.). Následuje přiřazování předmětů k mapám s čísly (číslice s obrázkem daného předmě-
tu). Učíme dítě přiřadit číslici k počtu prvků a naopak. U dětí s PAS se jako optimálnější jeví postup 
obrácený tzn., že nejprve se učí přiřazovat předměty k číslům a teprve později se učí pojmy málo/
hodně atp. 

Abstraktně vizuální myšlení
Tuto oblast rozvíjíme zejména po úpravě do strukturovaných úkolů. Musíme zohlednit aktuální 
úroveň dítěte a z té vycházet při způsobu zadání, množství prvků, se kterými bude manipulováno 
a s motorickými schopnostmi dítěte. 

Příklady úkolů, které v rámci abstraktně vizuálního myšlení rozvíjíme: 
• Přiřazování identických předmětů, přikládání předmětu k fotografii, fotografie k obrázku, před-

mětu k obrázku, dvou identických obrázků, přikládání různých obrázků. (Vede k porozumění 
a generalizaci pojmu.) Přikládáním reálných předmětů k různým typům plošného zobrazení 
ověřujeme porozumění žáka, dítěte.

• Třídění dvou odlišných komponentů. Postupně zvyšujeme náročnost a učíme dítě třídit dle jed-
noho kritéria, dvou, tří /kritérií: barva, tvar, velikost, směr.

• Přikládání věcí, které k sobě účelově patří (ponožka-bota, tužka-papír, vidlička-nůž atp.).
• Vyřazení jiného (nepatřícího) předmětu ze skupiny předmětů. 
• Skládání z kostek, rozstříhaných částí dle vzoru. 
• Doplňování detailů do situačního obrázku.  
• Skládání algoritmů.
• Přikládání k číslici 1 atd. odpovídající počet předmětů. 
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Základní škola speciální

V této části sborníku byly vyrobeny upravené pracovní listy podle metody strukturovaného učení 
k výuce čtení, psaní, počtů. 

Pracovní listy jsou zalaminované a kartičky s pojmy, se kterými se manipuluje, jsou opatřené suchý-
mi zipy. Výhodou suchých zipů je to, že žákům kartičky nekloužou, drží na místě, kam je žák položí. 
Tímto opatřením se často může předejít problémovému chování. Je však nutné si uvědomovat, že 
některým žákům může manipulace se suchým zipem vadit (nezařazujeme) ze dvou důvodů:
• pro zvuk, který zip vydává
• pro kontakt s povrchem suchého zipu (povrch může být nepříjemný).

Vzhledem k deficitům v jemné  motorice je vhodné rožky sešitů, učebnic oblepit či podlepit, aby 
se jejich síla zvětšila a manipulace s nimi byla jednodušší. 

Jazyk a jazyková komunikace
Rozvoji čtenářských dovedností předchází nácvik pohybu očí po řádku, orientace v řádku, na stránce. 

U žáků preferujeme využitelnost v praktickém životě (podpis, názvy potravin, částí těla, předměty 
denní potřeby), konkrétnost (psané slovo podpořit konkrétním předmětem / obrázkem). Vhodné 
je upřednostňovat hůlkové písmo (v souvislosti s narušenou motorikou). 

Strukturovaná pomůcka – tabulka N. Lovaas a její využití v praxi. Způsob práce s pomůckou: na 
horní liště je umístěno zadání, otázka, boční lišty jsou určeny pro prvky, se kterými se manipuluje. 
Na spodní liště žák úkol vypracovává.



85

Čtení: Globální metoda

   
Čtení obrázků v řádcích (řádky mohou mít i různé barevné odlišení)

Forma zpracování. Přikládání obrázku ze souboru Globální čtení  
k reálnému obrázku z letáku a nápisu.

Doplnění pojmů do situačních obrázků. Skládání vět.

Grafomotorika, psaní 
Často se setkáváme u žáků s poruchou autistického spektra s averzí k samotnému držení psacího 
náčiní, motorickou neobratností. Abychom žáky neodradili od grafomotorických cviků, neupra-
vujeme za každou cenu držení psacího náčiní. Na správný úchop se zaměřujeme u žáků, kterým 
nevadí kontakt, a nemají averzi k držení psacího náčiní. 
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U žáků s PAS začínáme s psaním v ploše A4. Protože mají často deficit v prostorové orientaci, větší 
plocha by pro ně byla méně čitelná.

Pro uvolnění zápěstí se jeví vhodné např. kroužení rukou, zápěstím v kulaté míse s fazolemi (event. 
jinými luštěninami).

Pro správnou fixaci grafomotorického cviku můžeme využívat šablony, vyrobené z různých materi-
álů (karton, překližka, plastová podložka do sešitu, provázek tvořící hranice). Žák si pomocí šablo-
ny zafixuje správný tvar a vedení tahu. Na šablonách označíme barevně začátek a konec tahu. Síla 
výřezu by měla odpovídat síle stopy psacího náčiní.

Označíme začátek a konec tahu barevnými puntíky, směr naznačíme šipkou, dodržujeme postup 
zleva doprava, shora dolů. Postupně odebíráme vizuální oporu.

Při nácviku psaní směrových čar žák nejprve čáru obtahuje, pak spojuje čerchovanou čáru, tečkova-
nou, body, až píše tvar samostatně bez vizuální opory. 

Dále můžeme využívat zalaminované předlohy, kdy je jasně vyhrazená a zvýrazněná plocha pro 
vedení tahu. Na zalaminované šablony se dá psát fixem, který je smazatelný a šablonu tak lze využít 
mnohokrát. Sílu ohraničení postupně zužujeme. 



87

Nejprve máme jeden prvek na stránce, pak dva stejné, velikost postupně zmenšujeme. 

Dostáváme se až k psaní v řádku, psaní v písankách. Velikost řádku se se zvyšující zručností zmen-
šuje. Písanky je třeba upravit do podoby, která žákovi bude vyhovovat. Zvýrazníme linky, využíváme 
odlišnou barvu pro hlavní linky a odlišnou barvu pro pomocné linky, píšeme ob jeden řádek. 

Učíme žáky nejprve orientaci v řádku, pak na stránce.

 

Samostatnost při vykreslování obrázku podpoříme tím, že žákovi určíme, kterou barvu má použít, 
a nachystáme mu pouze ty pastelky, které bude k vykreslování potřebovat. Podobně je tomu i při 
vypracování grafomotorických listů. V listu vždy označíme řádek barvou, kterou má žák použít.
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Matematika a její aplikace (počty)
Při rozvoji matematických dovedností je nejdůležitější praktické uplatnění nabytých vědomostí a je-
jich generalizace, neboli schopnost uplatnění dovednosti v různých prostředích a s různými lidmi. 
Vycházíme z názoru a uplatnění vizualizace (barevné rozlišení dílčích částí, znamének  + a – atp.). 

Zejména u žáků s poruchou autistického spektra začínáme v matematice s manipulací s konkrétní-
mi předměty, které přikládáme k mapám. (Mapy jsou obrysy konkrétních předmětů). Předpokla-
dem k rozvoji matematických schopností je dovednost třídit předměty, obrázky.

U žáků s PAS začínáme přiřazováním počtu předmětů k číslici, matematickými operacemi. V ob-
lasti řazení a třídění předmětů učíme orientaci v pojmech (př. mám-nemám, malý - velký, dlouhý 
- krátký). Pojmy učíme žáky teprve tehdy, až mají upevněnou představu počtu. Tyto pojmy jsou 
abstraktní a mění se vzhledem ke kontextu příkladu, kontextu porovnávání.

Při nácviku sociálních počtů učíme pojmy: mám/nemám, „vem“/dej, přidej/uber (cvičit na jídle/
pití). Dále upevňujeme přiřazování (stejný počet prvků + řadit dle vzoru), přiřazování mincí a ban-
kovek k sobě (stejné na stejné). Vedeme žáky k cílené manipulaci s prsty. Hrajeme didaktické hry 
s obrázkovým „zbožím“ (kolik co stojí, přiřazování zboží k bankovce), učíme rozměňování peněz 
(pracovní listy).

Dále se zabýváme orientací v prostoru. V rámci nácviku pracovního chování učíme žáky pracovat 
zleva doprava. Tento systém práce se pak snažíme převést do úkolů, ať manipulačních, nebo ploš-
ných. Učíme žáky třídit podle velikosti, barev, tvaru, obsahu.
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Třídění Orientace v prostoru

V oblasti číslo a početní operace učíme žáky číst, psát a používat číslice v oboru do 5, numeraci 
do 10, orientaci v číselné řadě 1-10, sčítání a odčítání s užitím názoru v oboru do 5, rozklad čísla 5, 
znát matematické pojmy +, -, =. K tomu využíváme vizuální oporu, manipulaci s předměty. 
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Člověk a jeho svět (věcné učení)
Probíraná témata, co nejvíce propojujeme s praktickým využitím v běžném životě. Vycházíme 
z konkrétních zkušeností žáků. Opíráme se o názor, vizualizaci. 

V tematickém okruhu „Místo, kde žijeme“ se žáci učí orientovat ve svém okolí. V tomto jim pomá-
há vizualizace a struktura prostředí domova, školního prostředí. Pomocí strukturalizace prostředí 
si žáci lépe zafixují, kam která věc patří, kde ji najdou. Tímto se zvyšuje jejich samostatnost. Pro 
konkretizaci můžeme používat fotografie míst, kde se žáci pohybují (domov, škola, obec, obchody). 

V tematickém okruhu „Lidé kolem nás“ se opíráme o fotografie blízkých osob (rodina, spolužáci, 
pedagogové aj.). Pro podporu generalizace můžeme využívat různé fotografie osob např. s různou 
délkou vlasů, s různými pokrývkami hlavy, s výrazem různých emocí. V modelových situacích 
upevňujeme socializační a komunikační scénáře, nacvičujeme základní pravidla slušného chování. 
Tyto postupně využíváme v každodenním životě. Žáci se seznamují s činnostmi a jejich pojmenová-
ním. Činnosti se učí pojmenovávat ve spojení s osobami, u kterých vidí činnost nejčastěji provádět 
(mytí nádobí – maminka, oprava auta – tatínek atp.). 

Orientaci v čase žákům s PAS přibližujeme pomocí denních, týdenních režimů. Procesuální sché-
mata, pracovní schémata pomáhají v orientaci v čase během činností. Odpovídají žákům s PAS na 
otázku „kdy a jak dlouho“ mají daný úkol provádět. Přibližujeme to zejména na činnostech, které se 
v danou dobu vykonávají. Nejlépe si to žáci uvědomí na statických obrazech, fotografiích. 

Tematický okruh „Rozmanitost přírody“ je také zaměřen na základní a praktické vědomosti a do-
vednosti o zvířatech, přírodě, počasí, vliv ročních období na přírodu, na to, jak se oblékáme atp.

V rámci tematického okruhu „Člověk a zdraví“ upevňujeme hygienické návyky, vedeme žáky 
k tomu, aby uměli adekvátním způsobem upozornit na své zdravotní obtíže. Vzhledem k sociálnímu 
a komunikačnímu deficitu s tím mají žáci s PAS obtíže, často je toto příčinou nevhodného chování.
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Příklad pomůcek: 

Orientace v čase  

Upravená pomůcka: Tabulky ke čtení. 

Rozmanitost přírody 
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Základní škola - I. Stupeň

Pro práci s žákem s PAS na 1. stupni základní školy platí obecné zásady, které jsou uvedené v úvodu 
třetího dílu sborníku. 

Nejdůležitější pro všechny žáky je začátek školní docházky, proto je dobré připravit podmínky pro 
žáky s PAS ještě před zahájením školní docházky. 

Důležitá je úprava prostoru třídy, příprava pracovního místa žákovi, prostoru pro pomůcky, struktu-
ra pracovního místa, místo pro umístění rozvrhu hodin, procesuálních schémat. 

Pedagog si po poradě s pracovníkem speciálně pedagogického centra a rodiči nastaví motivační 
systém, který bude žákovi vyhovovat. Ne všichni žáci s PAS mají vyhraněný zájem, který je možno 
použít motivačně a pak je velmi náročné odměnu nalézt. Vyžaduje to trpělivost pedagogů a rodičů. 

Vzhledem k deficitu v porozumění pojmům, zavádíme žákům pojmový deník (viz. 4. díl).

Vzhledem k výše zmíněným deficitům je nutno žáky s PAS vést k odlišování podstatných a méně 
podstatných informací. Zde je nutné pamatovat na systematickou práci na tabuli: 
• Místo pro zápisy (systematické zapisování, myšlenkové mapy)
• Část tabule, kam se zapisují domácí úkoly.
• Práce s barvou, velikostí, stylem písma, orámováním, kroužkováním, způsobem podtržení atp. 

Při zkoušení, ale i během ranních kruhů, rozhovorů s žákem, zjišťováním obsahů čtených textů se 
opíráme o strukturovaný rozhovor. Strukturovaný rozhovor je rozhovor, který je řízený dospělým, 
má jasnou strukturu a týká se určitého tématu, které určí dospělý (respektuje zájmy a úroveň žáka, 
jeho potřeby), později určuje téma i žák a dospělý pomáhá strukturou otázek udržet nit hovoru. 
Rozhovor se skládá z konkrétních otázek: kdo, kde, kdy, s kým, co, v čem atp.  Je nutno dopřát žá-
kovi dostatek času pro zformulování odpovědi. Pokud žák tápe při odpovědi, je potřebné nabídnout 
výběr z možných variant. Z tohoto principu vychází komunikační a socializační scénáře.

Žákům s PAS pomáhá v předvídatelnosti, pokud má hodina stejnou strukturu. Přesto je dobré 
zpočátku, do doby než si zvykne na pravidelný režim vyučovací hodiny, zavést pracovní schéma. 
Zvizualizovaný sled činností (např. práce u tabule, psaní, didaktická hra, čtení).

Nutná je vizualizace programu pro přestávku (procesuální schéma pro přestávku – viz. 2. díl sbor-
níku). 

Jazyk a jazyková komunikace
V předmětu Český jazyk se využívají přehledy, tabulky, doplňovačky, pojmový deník, procesuální 
schémata atp. upravené podle individuálních potřeb žáka. 
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Ukázka upravených pracovních listů, přehledů a procesuálních schémat: 

V rámci výuky klademe důraz zejména na čtení s porozuměním a práci s textem. Žáky s PAS velmi 
často rozptylují obrázky, které doplňují texty. Mají obtíže v rozpoznávání podstatných a méně pod-
statných informacích. To jsou hlavní důvody, proč texty žákům s PAS upravujeme:
• Kopírujeme je na volný, čistý papír.
• Jednotlivé věty píšeme po řádcích pod sebe, aby text nebyl jednolitý, přičemž můžeme volit růz-

nou šířku mezery mezi jednotlivými řádky. 
• Ke čtení je možno využívat čtecí okénko. 
• Pokud je těžké žáka s PAS motivovat ke čtení, můžeme volit texty, které souvisí s oblastí jeho zájmu. 
• Postupně vedeme žáka s PAS k tomu, aby si uměl vyhledat podstatnou informaci v textu. Vyhle-

dávání informací učíme nejprve z jedné věty. Postupně zvyšujeme náročnost (vyhledat podstatné 
ve dvou větách, v odstavci, článku). Odpovědi na jednotlivé otázky mohou být také barevně 
odlišeny. Zvyšuje se žákova samostatnost a orientace v informacích. 
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Př. 
V Jičíně pracoval už devět let švec Rumcajs. 

Kdo dělal v krámku pod věží?    ____________________________

Co dělal Rumcajs?      ____________________________

Kde pracoval Rumcajs?    ____________________________

Jak dlouho Rumcajs pracoval?   ____________________________

Porozumění textu zvyšuje vizuální podpora – text podpořený obrázky. 

Pokud zjišťujeme obsah čteného, vedeme s žákem strukturovaný rozhovor (skládá se z konkrétních 
otázek: kdo, kde, kdy, s kým, co, v čem…).

Psaní
Často je nutná redukce psaného textu. Vzhledem ke sníženým motorickým schopnostem zvýšeně 
tolerujeme čitelnost písma a celkovou grafickou úpravu. Žáci, kteří mají velké obtíže, přechází z psa-
cího písma na tiskací, dále se jako vhodnější jeví písmo Comenia script. 

Pro posilu orientace na  ploše označujeme začátky a konce řádků. K podpoře výbavnosti grafémů 
poskytujeme žákům zvizualizovanou abecedu. Při nácviku jednotlivých grafomotorických cviků 
a grafémů využíváme šablony, předlohy, označujeme začátek a konec tahu (např. barevnými puntí-
ky), směr tahu podporujeme šipkami. 

Vhodné vždy připomenout psaní tvaru písmene na tabuli s verbálním komentářem a rytmizací, 
motivační říkankou, kterou jsme používali při nácviku jednotlivých grafomotorických cviků (např. 
„malé psací i“ – pilka, déšť, ťuknu, oblouček, čárka, tečka“). Další možnosti vizualizace – viz. Grafo-
motorika ZŠ speciální

U žáků se sníženou schopností orientace v řádcích, zvýrazňujeme linky hlavní a pomocné různými 
barvami, různou šířkou. 
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Ve slohu se žáci opírají o osnovu, strukturované otázky, možnosti, podle kterých může žák sestavo-
vat stať práce. 

Matematika a její aplikace
I v matematice jsou základem vizualizace strukturované přehledy, tabulky k doplňování do číselné 
řady, tabulky násobků, procesuální schémata k řešení slovní úlohy, procesuální schémata k rýsování 
trojúhelníku atd.



96

Přehledy: 

Tabulky:

Strukturované pracovní listy: 

  

V rámci didaktických her pamatujeme na deficity v sociální oblasti.
Např. při hře „Početní král“ používáme vizualizaci hráče, který je na řadě, který odpovídá. K vizu-
alizaci můžeme využít např. „hekisák“, nebo čepici. Pedagog hází „hekisákem“ nebo nafukovacím 
balonkem naplněným moukou (Míček je méně vhodný. Když spadne, odvádí pozornost od původ-
ního zadání).
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Řešení slovních úloh: 
Zápis textu slovní úlohy – každá věta zadání zpočátku na jednom řádku.

Práce s barvou: 
• Dílčí informace odlišit barevně.
• Každá věta na jednom řádku + zadání podtrženo např. žlutou barvou, otázka červenou barvou
• Vyznačení klíčových slov a eventuálně čísel patřících k těmto slovům (např. zakroužkováním 

prvního slova a čísla jednou barvou, zakroužkováním druhého slova a čísla k němu patřícího 
druhou barvou + do čtverečku dát slovo, které nám říká, zda budeme sčítat nebo odčítat)

Rozfázování jednotlivých kroků (strukturovanými dotazy: buď přímé kladení otázek či napsané 
otázky = procesuální schéma řešení slovní úlohy:
• přečti si celé zadání
• přečti první větu
• vyhledej důležité slovo a podtrhni
• zapiš slovo
• udělej 5 teček 
• vyhledej číslo, které patří k napsanému slovu
• zapiš číslo
• přečti druhou větu
• vyhledej důležité slovo a podtrhni
• zapiš slovo
• udělej 5 teček 
• vyhledej číslo, které patří k napsanému slovu
• zapiš číslo
• budeš sčítat, nebo odčítat?
• zapiš příklad
• vypočítej příklad 
• přečti poslední větu (= otázku)
• zapiš odpověď

Procesuální schémata:
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Někteří žáci mají problém s motivací k počítání, plnění úkolů v matematice. V těchto případech hle-
dáme vhodnou motivaci pro konkrétního žáka. Jednou z variant mohou být „motivační sloupečky 
příkladů“. Na konci sloupce je zvizualizovaná odměna (př. obrázek z oblasti zájmů dítěte). Motivace 
může být různě propracovaná, podle porozumění dítěte: 

Úkol jsi splnil = vypočítal jsi celý sloupeček, můžeš si odstřihnout a nalepit obrázek do tabulky / 
deníčku

Doplněné o hodnoticí kritéria: počet chyb
Vysvětlivky:    =  pracoval jsi dobře – bude odměna 

 = podařilo se ti to – bude odměna 

     = nepracoval jsi, nechtěl jsi pracovat – nebude odměna 
 = nepodařilo se ti to – nebude odměna

1 + 5 =
7 + 3 =
10 – 6 =
2 + 6 = 
8 – 3 = 
9 – 7 = 
8 + 2 = 
7 – 6 = 
4 + 5 =
9 + 1 =
10 – 5 = 

1 + 5 =
7 + 3 =
10 – 6 = 
2 + 6 = 
8 – 3 = 
9 – 7 = 
8 + 2 = 
7 – 6 = 
4 + 5 = 
9 + 1 = 
10 – 5 = 
Chyby:

1 – 2     =     

3 a víc  =      

1 + 5 =
7 + 3 =
10 – 6 = 
2 + 6 = 
 8 – 3 = 
9 – 7 = 
8 + 2 = 
7 – 6 = 
 4 + 5 = 
9 + 1 = 
10 – 5 = 

  =    

  =    

Člověk a jeho svět 
Pomůcky vytvářené pro tuto oblast respektují zásady strukturovaného učení a kopírují tematické 
okruhy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Nejsou zde zpracována všechna 
témata, ale jsou zde náměty jakým způsobem zpracovat učivo, aby bylo žákům s PAS srozumitelnější. 

Při vytváření pomůcek pamatujeme na jejich flexibilitu – tím, že můžeme měnit pořadí, zadání 
strukturované úlohy ověřujeme vědomosti dítěte. Žáci s  PAS mají často dobrou mechanickou pa-
měť a zapamatují si první řešení, zadání. Proto je dobré je měnit. 

http://www.tiskatka.cz/razitka-smajlik/1-vesely-smajlik.html
http://www.tiskatka.cz/razitka-smajlik/4-smutny-smajlik.html
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Při zápisech do sešitu nesmíme zapomínat na systematické zapisování učiva na tabuli, do sešitu, 
na práci s barvou, využívání názorných didaktických pomůcek atd. 

Téma: Co do školy patří – nepatří: Nejprve podpoříme třídění barevně, postupně barevnou podporu 
odebíráme.

Téma: Příroda, orientace v čase 

Zpracovaná pomůcky firmy Ditipo, vizu-
alizace místa, kam má žák kříž nalepit je 

pomocí suchého zipu.



100

Téma: Rodina

Upravená pomůcka firmy Optys (Já a moje rodina)

Téma: Orientace v čase

  

Místo, kde žijeme

 

Voda, nížina, hory
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Tělesná výchova
Není neobvyklé, že žáci s PAS potřebují podporu v tělesné výchově, často i ve větší míře než ve vý-
ukových předmětech. Situace, které v tělesné výchově nastávají, jsou náročné na aplikaci sociálních 
dovedností. Situace se velmi rychle mění a žáci s poruchou autistického spektra je nestíhají správně 
vnímat, vyhodnocovat a následně reagovat. 

U žáků s PAS zvýšeně tolerujeme motorickou neobratnost, nenutíme žáky do cvičení, respektujeme 
pomalé tempo zpracování podnětu. Nové cviky nacvičujeme v pomalém tempu a v jednotlivých 
krocích. U žáků, kterým nevadí fyzický kontakt, můžeme správné provedení podpořit fyzickým 
vedením a dopomoc postupně ubírat. Cviky rozdělíme do jednotlivých sekvencí. 

Využíváme vizualizaci místa. Např., kde mají žáci stát při rozcvičce, označujeme začátek a konec 
dráhy, využíváme barevné dresy pro jednotlivá družstva, barevné míče.  Vizualizujeme pravidla hry. 
Žáky s PAS učíme jednotlivým herním dovednostem izolovaně, později je zapojíme do hry.

Velmi často se setkáváme s přecitlivělostí na různé podněty (sluchové vjemy, haptické vjemy). 
Eliminace hluku je v tělesné výchově téměř nemožná, proto vedeme žáky k tomu, aby si uši zacpali 
rukama, nebo si dali do uší špuntíky, které hluk tlumí. 
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Základní škola II. stupeň, střední školy

Ve všech předmětech na druhém stupni základních škol, ale i na středních školách, navazujeme 
a pokračujeme v práci s žáky s poruchou autistického spektra (PAS) podle metody strukturovaného 
učení. 

Využíváme a opíráme se o strukturované zápisy, práci s barvou, práci s procesuálními schématy, 
osnovami při tvorbě slohových prací atp. 

Na druhém stupni základní školy či na střední škole je dobré zřídit “klidovou místnost”. Tuto lze 
využít v situacích, kdy si žák musí odpočinout od sociálních kontaktů, kdy je nutné, aby pracoval 
individuálně s pedagogem. Žáci/studenti často potřebují kontaktní osobu, kterou mohou vyhledat, 
když mají problém. Kontakt s pedagogem je však také nutno ošetřit pravidly, aby žák věděl, kdy 
může pedagoga vyhledat a jak dlouho bude návštěva trvat.

Během výkladu upřednostňujeme stručnější věty. Využíváme konkrétní příklady. Důležité je zdůraz-
nění podstatného, rozepsání myšlenkové mapy (hlavní pojem větvící podřazené nebo s hlavním po-
jmem související pojmy – viz. příklad níže). Nové vědomosti dáváme do souvislostí s již získanými 
poznatky, neboť žáci mají obtíže s generalizací a logickými souvislostmi. Zadáváme takové množství 
úkolů, které je žák schopen dokončit. 

Otázky musí být jasné, jednoznačné, přesně formulované. Je nutné dopřát žákovi dostatek času ke 
zformulování odpovědi.

Nejdůležitější informace můžeme vykopírovat na samostatný list papíru. Žákovi s dobrou sluchovou 
pamětí bychom měli umožnit nahrávání výkladu na diktafon. 

Pokud chceme, aby se žák samostatně vyjádřil, vyprávěl, poskytujeme vizualizovanou osnovu. 

Příklad struktury myšlenkové mapy:
(hlavním pojmem uprostřed by mohla být “roční období”, která by se dělila na čtyři hlavní oblasti: 
jaro, léto, podzim, zima atd.)
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Jazyk a jazyková komunikace
U žáků s PAS i nadále využíváme přehledy, tabulky, osnovy, procesuální schémata. Začínáme s vý-
raznou podporou, prací s barvou, členěním v tabulce. Postupně dopomoc ubíráme. 

Příklady přehledu, způsobu práce se cvičením, práce s textem. 

Dále se zaměřujeme na porozumění a vysvětlení významů slov, jejich správné používání v závislosti 
na kontextu. Domýšlení konců příběhů. 
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U slohových prací se opíráme o osnovu, postupně učíme žáka, aby si osnovu vytvořil sám. Velmi 
často narážíme na problém s volbou, kdy žáci sami nedovedou vybrat téma slohové práce. Rozložit 
si určený čas na zpracování. Je nutné vedení a podpora ze strany dospělých. Stejný postup dodr-
žujeme při práci s čtenářskými deníky. Vždy si ověříme, zda má žák vybranou knihu, kterou bude 
číst. Postupně ho vedeme, aby věděl, na které informace se má zaměřit a které zapsat do deníku jako 
podstatné. 

Matematika a její aplikace
Příklad přehledu a procesuálního schématu.
Na druhém stupni narážíme na obtíže s řešením slovních úloh (postup řešení rozepsán výše). 

Naukové předměty
V naukových předmětech se setkáváme s řadou nových pojmů. Proto jednou ze stěžejních pomůcek 
bude deník pojmů do jednotlivých předmětů. Dále přehledy, doplňovací cvičení, tabulky. 

I do naukových předmětů se prolínají obtíže s množstvím psaného textu. Zejména u žáků s PAS, 
kteří mají obdobné obtíže, jako žáci se specifickými poruchami učení volíme způsob, kdy žák 
dostane zápis předem a v hodině si podtrhává pouze nejdůležitější pojmy. V případě, že má žák 
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doporučeného asistenta pedagoga, je možné zavést střídavé psaní. Při psaní zápisu se střídá asistent 
pedagoga a žák po určitém časovém úseku. Během zkoušení nenecháme žáka volně odpovídat, ale 
podpoříme ho konkrétními otázkami. 

Žáci s PAS se učí nevýběrově. Proto je nutné ujasnit, které informace jsou pro pedagoga nejdůleži-
tější, které by si měl žák zapamatovat a které po žákovi bude chtít pedagog při zkoušení. Tyto infor-
mace označit patřičnou barvou. Jinou barvou označit informace, které jsou doplňkové. Rozlišení 
podstatných a nepodstatných informací napomáhá struktura zápisu, tvorba myšlenkových map atp. 

Výukové programy (CD-ROM)
Nejvíce programů různého typu nabízí občanské sdružení PETIT, které sdružuje odborníky z ob-
lastí vývoje software, dětské psychologie a speciální pedagogiky a využívá jejich znalostí i zkušeností 
pro tvorbu i aplikování počítačových programů pro děti s postižením. 

Zástupně uvádíme osvědčené a výborně strukturované výukové programy:
• Méďa počítá – program zaměřený na poznávání základů matematiky na úrovni první třídy 

základní školy. 
• Méďa čte – tento program využívá spojení skládaných slov s obrázky a zvuky a nabízí tak mno-

hem širší možnosti než klasický slabikář nebo čítanka. Nastavení programu, výběrem vhodných 
slov a úrovně obtížnosti řešení, umožňuje pedagogům nebo rodičům přizpůsobit tuto multime-
diální učebnici úrovni každého dítěte. Program Méďa čte je zaměřen analýzu i syntézu při čtení 
a psaní, případně na nácvik globálního čtení. V programu je k dispozici téměř 1.000 slov, které 
jsou rozděleny do kategorií pro globální čtení, nebo dle různých obtížností pro ostatní přístupy. 
S každým slovem je spojen obrázek, který slovo charakterizuje, i jeho zvukový záznam. Přednos-
tí programu je jednotné a jednoduché ovládání, které je přizpůsobeno i pro děti s postižením. 
Ovládat jej lze i jedním či dvěma externími tlačítky, klávesnicí, nebo myší.

http://www.petit-os.cz/Meda_cte.php
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• Méďa99 – program obsahuje výchovné a výukové programy pro děti s postižením, které vychází 
z přímých zkušeností při práci s těmito dětmi. 

Edice CHYTRÉ DÍTĚ 
• Slabikář – multimediální učebnice čtení u nás. Děti s pomocí Slabikáře zábavným způsobem 

rychle zvládnou čtení. Mohou si zvolit vyhovující tempo učení, a tak vyloučit z poznávacího 
procesu stres. Slabikář obsahuje množství obrázků, každé slovo i písmeno je ozvučené.

• Čítanka – je činnostní výukou čtení. Formou hry a činnosti učí děti tvořivě uplatnit češtinu, za-
braňuje mechanickému čtení. Čítanka umožňuje aktivizaci žáka, nutí jej přemýšlet o tom, co čte. 
Zlepšuje vyjadřovací schopnosti dětí a výuku českého jazyka, pomáhá i výuce gramatiky. 

• ENGLISH – ANGLIČTINA pro nejmenší (pro děti od 3 let) – program představuje novou 
metodu výuky angličtiny. Slova se nepřekládají, dítě si anglické slovo zafixuje spojením zvuku 
s obrazem tak, jako se učí své mateřštině.

• ENGLISH DICTIONARY – obrázkový mluvící slovník k angličtině, který poskytuje 700 slov. 
Pojmy (obrázky se zvuky) jsou tematicky seřazené. Dítě si anglické slovo zapamatuje vlastní 
rozumovou činností spojením obrazu a zvuku bez českého ekvivalentu. Tím poskytuje základ 
myšlení v cizím jazyce.

• Než začne matematika – program hravým způsobem rozvíjí dovednosti, ve kterých se vytváří 
a upevňují základy matematického poznání. Je účinnou pomůckou a vhodným úvodem do matemati-
ky v 1. třídě. Vytváří podmínky pro pochopení slovních úloh a podporuje zájem dětí o tento předmět.

• Matematika 1 (pro 1 a 2. třídu ZŠ) – díky tomuto programu si děti svojí činností samy aktivně 
vytváří nejen pojem čísla, ale i pojem základních početních operací, učí se přemýšlet a samo-
statně logicky pracovat. Podporuje geometrii, která naučila lidi myslet, byla na počátku různých 
věd a činností. Novinkou jsou modelové úlohy, které přispívají k širšímu pochopení matematiky, 
nejen „počítání“. 

• Matematika 2+3 (pro 2. a 3. třídu ZŠ)
• Matematika 4+5 (je vhodná i v 6. a 7. ročníku)

TERASOFT (informační web pro školy i pro soukromé osoby)
• TS Přírodověda 1, 2, 3, 4, 5, 6 – šest výukových CD romů s různými tématy (Rostliny a hou-

by, Živočichové a rostliny cizích krajin, Živočichové a rostliny ČR, Žijí s námi, Poznáváme naši 
přírodu, Poznáváme živočichy a rostliny), které vynikají především nebývalým rozsahem výuko-
vého materiálu (fotografie, ilustrace i text). Jsou dobře strukturovány. 

• TS Chemie 1 – Názvosloví anorganické chemie – velmi názorné.

ABC VZDĚLÁVÁNÍ (e-obchod)
• Objevitel – program je určen pro děti se specifickými výukovými potřebami v matematice 

(dětem 1. až 3. ročníků ZŠ, dětem s diagnostikovanou dyskalkulií či s podezřením na dyskalkulii, 
dětem s poruchou koncentrace pozornosti, dětem s nedostatky ve vnímání časové posloupnosti, 
apod.). Objevitel je bohatě doprovázen obrázky. Každá úloha je výstižně graficky znázorněna. 
Program je samozřejmě ozvučen.

• DysCom – program se zaměřením na rozvoj čtení, uplatňování gramatických pravidel a podpo-
ru zrakového vnímání. Program pokrývá většinu látky celého prvního stupně a v oblasti rozvoje 

http://www.jablko.cz/Slovnik/default.htm
http://www.jablko.cz/Nez_zacne_matematika/default.htm
http://www.jablko.cz/Matematika/default.htm
http://www.jablko.cz/Matematika2/default.htm
http://www.jablko.cz/Matematika45/default.htm
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čtení částečně i druhého stupně ZŠ. Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůz-
nějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a při nabývání jazykových 
dovedností.

• ABC do školy – program pro stimulaci, reedukaci, výuku i diagnostiku předškolních a raně škol-
ních čtenářských a jazykových dovedností včetně rozvoje zrakového vnímání. Program je plně 
ozvučen. Program ABC do školy je určen pro děti předškolního věku a žáky 1. a 2. třídy ZŠ.

• Fyzika zajímavě – tato řada pokrývá prakticky celé učivo fyziky na základních a středních 
školách. Tyto programy však nejsou a ani nechtějí být klasickými učebnicemi nebo pouhými 
sbírkami vzorečků. Důraz je kladen na zajímavosti, pokusy a animace, je zde i vysvětlení pojmů 
a řešené příklady.

• Zeměpisná cvičení – Česká republika – program je určen k rozšíření zeměpisných znalostí 
o České republice. Důraz je kladen především na práci s mapou. Program je rozdělen je na 13 
částí: Města a okresy - Info, Vodstvo - Info, Hrady a zámky - Info, Křížovky, Pohlednice, Kraje 
České republiky, Krajská města, Skládání názvů, Spojovačka, ČR v číslech, Hledání, Určování 
a Hledáme na mapě.

• Zeměpisná cvičení – Evropa – program je určen k rozšíření zeměpisných znalostí o Evropě. 
Důraz je kladen především na práci s mapou. Program je rozdělen je na 11 částí: Puzzle Evropa, 
Vlajky států Evropy, Znaky států Evropy, Hledání, Určování, Křížovky, Hledáme objekty, Skládá-
ní názvů, Pohlednice, Spojovačka a Poznávačka.

• Angličtina do ucha – program, který je určen zejména k dokonalému procvičení gramatických 
jevů pomocí příkladových vět.

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Nabízí programy pro výuku matematiky (pro 4., 5., 6., 7. a 9. ročník) generující příklady a slovní 
úlohy, které pak mohou sloužit jak pro procvičování, tak pro testování dovedností žáků. 

Dále pak nabízí multimediální interaktivní učebnice (Živá abeceda, Slabikář, Hudební výchova 1 
– 5, Já a můj svět 1 – 3, Vlastivěda 4 – 5, Přírodověda 4 – 5, Dějepis 6 – 9, Přírodopis 6 – 9, Zeměpis 
6 – 9, Výchova k občanství 6 – 7, Chemie 8).

JAZYKY BEZ BARIÉR (počítačový program pro usnadnění výuky jazyků)
• Jazyky bez bariér je způsob jazykové výuky, kde počítačový program Jazyky bez bariér pomá-

há zmenšovat potíže dyslektiků se sluchovým a zrakovým vnímáním mluvené a psané řeči. 
Součástí programu je také jednoduchý editor/plnič, který umožní připravit pro bezbariérovou 
výuku jakoukoliv jazykovou látku. Pokud ji tedy již nenajdete hotovou v jejich knihovně.

• Angličtina pro dyslektiky – speciální program, který umožňuje probírané učivo vidět a slyšet 
najednou. A vždy jen po malých částech. Každé slovo i větu si děti mohou s programem opa-
kovat, kolikrát potřebují a tempem, jakým potřebují. Jednotlivá slova a věty si dokonce mohou 
osahávat, psát, vybarvovat,… Nikdy zde nejsou bez pomoci a nápovědy, když ji potřebují.

• Jazyky bez bariér také nabízí tištěné učebnice pro 3. až 5. ročník ZŠ (podle RVP), které jsou 
k dispozici i v bezbariérové formě programu Jazyky bez bariér.
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Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, CZ.1.07/1.2.08/04.0006

4. DÍL

KOMUNIKAČNÍ 
DOVEDNOSTI
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4.1 Specifika komunikace
4.1.1 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI DĚTÍ S PAS 
Mezi hlavní problémy v oblasti komunikace u klientů s PAS patří:
• neschopnost rozumět neverbální komunikaci (gesta, výraz očí, mimika…) 
• objevují se nápadnosti ve „vlastním“ neverbálním projevu jedince (chybějící či nezvládnu-

tý oční kontakt, nebo naopak nepřiměřený oční kontakt (dlouhotrvající, oční kontakt z velké 
blízky – „nos na nos“); setřelá nebo přehnaná mimika (dítě poulí oči, krčí nos, křečovitě se 
usmívá, svraští celý obličej; absurdní grimasy) + mimika může být neadekvátní situaci a nemusí 
odpovídat aktuálním pocitům jedince (např. dítě se usmívá, ale cítí se špatně), úsměv v sociální 
interakci chybí nebo je nezřetelný; u gestikulace chybí deklarativní ukazování vyjadřující zájem 
a sloužící k upoutání pozornosti komunikačního partnera. Méně časté je narušení imperativ-
ního ukazování vyjadřujícího žádost („chci“) x dítě však často používá k ukazování ruku druhé 
osoby, ne svou. Může chybět i pokývání hlavou k vyjádření souhlasu či nesouhlasu, nebo je méně 
zřetelné či frekventované. Vůbec nebo jen sporadicky a málo spontánně jsou využívána běžná 
gesta (např. „ty, ty, ty; pssst; zamávání“ apod.). Děti je využívají pouze v naučených situacích 
a na vyzvání. Často vázne i nápodoba gest.; postavení těla může být při komunikaci nebo pohy-
bu abnormní/atypické (jedinec se tělem či obličejem přibližuje příliš blízko k posluchači nebo 
komunikuje bez natočení těla i obličeje; zaujímá různé nepřirozené polohy či postoje; atypická 
chůze apod.). Důležitou součástí neverbální komunikace dětí s PAS je problémové chování 
(destruktivita, agrese, sebezraňování). Takovéto chování může mít komunikační záměr, protože 
jedinec se k tomuto chování často uchyluje kvůli neschopnosti dorozumět se, požádat o základní 
potřeby, získat pozornost okolí – obecně vyjádřit své základní pocity jiným, sociálně přijatelným 
způsobem.

• užívání slov bez znalosti jejich významu, přítomnost echolálií
a) bezprostředních = opakování posledního slyšeného slova bez porozumění (např. „Chceš 

brambory nebo rýži?“ – Dítě odpovídá „Rýži, rýži“, přitom rýži nesnáší)
b) pozdní = opakování úryvku věty, části reklamy atp. bez porozumění a neadekvátně k dané 

situaci (např. opakuje úryvek z filmu, při kterém jedl brambůrky, a říká si tím o brambůrky)
• verbální autostimulace – projevuje se hrou se slovíčky a slovními spojeními
• verbální rituály – neustálé opakování oblíbených slov, vět, zvuků, písní (např. opakované klade-

ní stejné otázky apod.)
• neschopnost zevšeobecnění, přenesení významu do jiných situací (např. doma pokyn „Jdi 

si hrát!“ splní a jde do pokojíku x venku na dětském hřišti jej nesplní)
• potřeba „absolutní“ definice slov x mnoho významů slov je pouze relativní, a to v určitém 

kontextu (např. velký x malý: sklenice je velká vzhledem ke lžičce, ale malá vzhledem k hrnci; to 
samé zájmena – někdy jsem „já“ já, jindy ty, jindy ona…)

• obtíže komunikovat o něčem, co se nenachází v nejbližším okolí (je to způsobeno neschop-
ností vytvořit si v mysli obraz něčeho, co zrovna nevidí – proto je pro ně obtížné přenášet infor-
mace z jednoho místo do druhého např. ze školy domů) → Jedinci musejí vidět to, o čem mají 
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mluvit → vytváření procesuálních schémat, deníků, tabulek, přehledů…
• problémy se sebeuvědoměním → velké obtíže s používáním zájmen: výrazné obtíže s užitím zá-

jmena „já“, dlouhou dobu o sobě hovoří ve 3. osobě (Honzík); často zaměňují používání 1. osoby 
za 2. a 3. osobu; obtíže i s užíváním přivlastňovacích a dalších zájmen; problémy s používáním 
rodů (např. chlapec o sobě mluví v ženském rodě).

Dané obtíže souvisí jednak s echolálií (dítě přesně opakuje formulaci vět, které slyší), jednak s pro-
měnlivostí pojmů (např. při skloňování zájmen je dítě jednou označeno zájmenem „já“, jindy „ty“, 
jindy „on“…), dále s pochopením vlastní identity atp. 
• sklon používat infinitiv, holé věty, vynechávat předložky a spojky, problém se skloňováním a ča-

sováním
• slova do vět skládají mechanicky, bez určitých pravidel (působí to, jako by se učili cizí jazyk)
• nechápou ironii (např. „No to se ti teda povedlo!“), přenesené významy chápou doslovně (např. 

házet hrách na zeď), mají problém s porozuměním abstraktním pojmům
• jedinci s PAS nechápou společenský význam konverzace + mají problémy s procesem konver-

zace (zahájení, předávání si slova, plynulost konverzace, ukončení)
• narušené střídání komunikačních rolí, neschopnost empatie, neschopnost adekvátně reagovat na 

komunikačního partnera (nedokážou odhadnout komunikační záměr partnera, odejdou v půli 
slova/věty…)

•  narušené užití konvencí (skáčou do řeči, kladou nepřiměřené otázky, potíže s vykáním, odpoví-
dají neadekvátně – např. mimo dané téma nebo až příliš pravdivě „Jsem tlustá? Ano!“ + odpoví-
dají i na řečnické otázky typu „Co z tebe bude?“ apod.)

• narušena prozodie, melodie hlasu = monotónní hlas, neschopnost hlasově vyjádřit emoce, 
někdy fistulový (pisklavý) hlas, zvláštní rytmus řeči (mluví krátce, úsečně, vyštěkává slova nebo 
mluví dlouze, pomalu, rozvlekle), nekladou důraz na klíčová slova, projev je bez emočního za-
barvení, řeč může být příliš hlasitá nebo naopak tichá, 

Základní pravidla pro podporu porozumění: 
• používat jednoduché věty, známé a konkrétní výrazy, u dětí s nízkofunkčním autismem až heslo-

vitá mluva (ANO: Honzo, boty!, NE: Honzo, byl bys tak hodný a obul si ty boty!) 
• jedno téma, konkrétní sdělení (např. ANO: Podej mi ručník!, NE: Podej mi to!)
• stupňování pokynů (zadávat jednostupňové pokyny, max. dvoustupňové – tzn. říct nejprve jeden 

pokyn, až jej splní, zadat další)
• vizuální podpora („psaným“ slovům či obrázkům rozumí lépe než řečenému)
• respektovat problémy s dlouhodobou pamětí (dítěti věci častěji připomínat)
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4.1.2 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI DĚTÍ 
S TĚŽKÝM KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 
Podmínky správného vývoje řeči

Vývoj řeči je ve svém průběhu ovlivňován mnoha činiteli vnitřními i vnějšími. Vnitřní činitelé vy-
plývají ze stavu organismu a ze schopností dítěte. Vnějšími činiteli je prostředí, ve kterém dítě žije. 

Z činitelů vnitřních jsou nejvýznamnější: celkový vývoj a zdravotní stav dítěte, stav sluchu a zraku, 
stav rozumových schopností a typ vyšší nervové činnosti. Základním předpokladem rozvoje mluvní 
činnosti dítěte je správný vývoj a dobrý zdravotní stav celého organismu, především pak mluvních 
orgánů. Poruchy hybnosti mluvních orgánů mohou velmi znesnadnit vyjadřování a omezit, opozdit 
nebo přerušit vývoj řeči. 

Mezi hlavní problémy v oblasti komunikace u dětí s těžkým kombinovaným postižením patří: 
• postižení méně viditelných svalových skupin (= svalů ovládajících mluvidla) – důsledkem bývá 

natolik nejasná a zkreslená řeč, že je pro většinu lidí obtížně srozumitelná až nesrozumitelná (při 
tvorbě řeči jsou důležité svaly pro tvorbu zvuku, artikulaci a pro dýchání, k této skupině také 
patří svaly zajišťující pohyby jazyka, rtů, hrtanu a plic, činnost těchto svalů musí být koordino-
vána, aby se dosáhlo srozumitelné řeči)

• časté projevy dyskoordinace mluvních orgánů spolupodílejících se primárně na příjmu potravy, 
projevech salivace (slinění), sekundárně na vlastní tvorbě řeči (je-li pohybovost těchto svalů sní-
žena poškozením, stává se tvorba řeči velmi obtížnou a řeč zní zkresleně a nesrozumitelně)

• obtíže při tvorbě řeči mohou být buď přímým důsledkem postižení řečových svalů, nebo se může 
jednat o sekundární projev jako následek poškození jiných orgánů nebo systémů (ztráta sluchu, 
opožděný vývoj nebo těžké postižení vnímavosti mohou negativně ovlivňovat sluch, řeč nebo 
intelektuální funkce, které jsou nezbytně nutné pro správnou tvorbu řeči)

• vývoj řeči může probíhat nesprávně nebo být porušen, když je poškozen některý orgán, který 
je nezbytný k řeči, např. sluch (hovoříme o organických poruchách)

• problematické dýchání:
 » křečovité, mělké dýchání, vydechovaný vzduch nepostačuje k vytváření dostatečně znělé řeči 

a delších mluvních celků (u spastické formy DMO)
 » neuspořádané dýchání, rušené nepotlačitelnými mimovolními pohyby, které způsobují střída-

vě spastické zadržení dechu s nemožností výdechu a prudké, nekoordinované a neekonomic-
ké vydechnutí, kapacita těchto krátkých a prudkých výdechů je malá a nepostačuje k vytváře-
ní dostatečně znělého mluvního projevu a delších celků (u dyskinetické formy DMO)

 » velmi malá a nedostačující celková kapacita dýchání, rytmus dýchání a řeči, ačkoliv obvykle 
plynulý je někdy narušován náhlými, škubavými pohyby, takže je nepravidelný (u hypokine-
tických forem DMO)

• problematická tvorba hlasu (fonace) – hlas může být změněn a může být dysfonický (chraplavý, 
zastřený, přeskakující, se změněnou výškou atp.), kdy klient nemůže plně ovládat jeho výšku, 
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barvu či sílu, až afonický (tichý hlas, ztráta hlasu), popř. může být tvořen hyperfunkcí laryngální 
a je tlačený, nadměrně hlasitý a těžko ovladatelný. Klienti nemají zpěvný hlas a nemohou zpívat. 
Dále jsou přítomny časté projevy zvuku zahleněného hlasu. Zvuk hlasu je měněn i extrapyra-
midovým huhňáním, které se v intenzitě rychle mění. U těžšího stupně všech forem DMO je 
postižena fonace, hlas je tichý, nevýrazný, jindy při usilovné snaze stísněný a křečovitý, jindy 
opět chraptivý a nezvučný, chybí zvučnost a melodie. Intenzita hlasu je kolísavá. Řeč je nápadná 
především odchylkami v modulaci.

• problematická artikulace – může se objevovat huhňavost, patlavost, dále vyrážení jednotlivých 
slabik, zpomalená a rozmazaná artikulace (např. u diparetické formy DMO). Při dyskinetických 
formách DMO jsou poruchy artikulace způsobovány nepotlačitelnými mimovolními pohyby 
jazyka, rtů, dolní čelisti.

Narušení artikulace u dětské mozkové obrny je specifikováno jako vada řeči – dysartrie. V závislosti 
na poškozené části mozku rozlišujeme:
• dysartrie korová (kortikální) – vázne uspořádání složitějších mluvních celků (delších slov 

a vět), řeč má nádech spasticky a bývá provázena přídatnými mlaskavými zvuky
• dysartrie pyramidová – řeč je tvrdá, spastická, křečovitě tvořená, jazyk je neohebný, mluvení je 

zpomalené a přerývavé, provázené otevřenou huhňavostí
• dysartrie extrapyramidová

 » forma hypotonická – řeč je jakoby ztuhlá, postižený vyslovuje pomalu, se zpomalenou a ne-
zřetelnou artikulací

 » forma dyskinetická – mluva neuspořádaná, artikulace nezřetelná pro žmoulavé pohyby jazy-
ka, některé slabiky jsou vyrážené, jiné naopak vyznívají slabě

• dysartrie bulbární – způsobena poruchou motorických jader (nebo nervů) ovládajících arti-
kulační svalstvo. Jedná se o chabou obrnu, kdy hybnost svalů je omezena úměrně stupni obr-
ny. Postižený hybnost mluvidel plně neovládá. Porušena je především výslovnost hlásek, které 
vyžadují přesnou koordinaci pohybů artikulačních orgánů a zvýšené svalové napětí. Je provázena 
otevřenou huhňavostí, zároveň s řečí je postiženo polykání a žvýkání

• dysartrie mozečková (cerebelární) – vzniká neuspořádanost mluvních pohybů, řeč je ataktická 
(neuspořádaná), skandovaná (odsekávaná), s přehnanou dynamikou a tempem, s četnými zaráž-
kami, jakoby se postiženému „těžko obracel jazyk v ústech“ – připomíná řeč opilé osoby, protože 
postižený není schopen při vyslovování přecházet z jedné polohy do jiné.

• narušené tempo řeči – může být zpomalené nebo zrychlené, může se vyskytovat nutkavé opako-
vání slabik i celých slov (palilálie) 

• hypersalivace (zvýšené slinění), problematické polykání – výskyt u těžších stupňů všech forem  
DMO (příčinou je špatný polykací reflex)

• ovlivnění kvality řečových dovedností úrovní rozumových schopností – průběh vývoje řeči 
a především jeho počátky primárně závisí na stupni sníženého intelektu. Verbální výkony men-
tálně retardovaných dětí jsou v různé míře nejen snížené, ale i změněné a zpomalené. Může se 
vyskytovat typická kombinace koktavosti a breptavosti, dyslalie a huhňavosti.

a) vývoj řeči u dětí s hlubokou a těžkou mentální retardací – tyto děti nedosáhnou úrovně vyšší 
nervové činnosti, obyčejně se vůbec nenaučí mluvit, jejich řečové projevy zůstávají na pudové 
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úrovni, v těžších případech vydávají jen neartikulované zvuky, neprojeví se u nich ani přimě-
řená mimika, stejně tak nonverbální komunikace, tyto děti obyčejně produkují chraptivý hlas, 
který různým způsobem modulují podle svého citového rozpoložení. Klienti s hlubokou men-
tální retardací mohou mít i problémy aktivně projevit své bazální potřeby (např. hlad). 

b) vývoj řeči u dětí se střední mentální retardací – začátky vývoje řeči jsou velmi opožděné, řeč 
se někdy začne rozvíjet až okolo 6. roku života, potom se však může (v tzv. „lehčích případech“) 
rozvinout. Řeč může dosáhnout úrovně první signální soustavy – tzn. podmíněných reflexů 
vytvářejících se pomocí smyslových orgánů (první signální soustava vnímá pouze signály, které 
jsou obrazem reality). Děti mohou být schopny mechanicky opakovat i delší řečové celky bez 
toho, aby rozuměly tomu, co říkají, což je způsobeno vlivem velmi dobré napodobovací schop-
nosti. Přítomna častá echolálie (opakování slov bez porozumění).

c) vývoj řeči u dětí s lehkou mentální retardací – tyto děti se mohou dobrat až na úroveň dru-
hé signální soustavy (myšlení na základě abstraktních podnětů) – schopnosti zevšeobecňovat 
a abstrahovat (tzn. představovat si věci v mysli). Jejich verbální schopnosti jsou v každodenních 
běžných situacích více méně dostačující, jejich řeč nemusí být nápadná. Verbálně však selhá-
vají zejména v nepředvídaných komunikačních situacích, protože nemohou použít zafixované 
řečové stereotypy.

4.1.3 ROZDÍLY MEZI KOMUNIKAČNÍMI 
DOVEDNOSTMI DĚTÍ S PAS A TĚŽKÝM 
KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
Úroveň komunikačních dovedností u dětí s těžkým kombinovaným postižením neodpovídá jejich 
chronologickému věku, ale je přímo závislá na míře, hloubce a šíři primárního ad. souběžného 
postižení (včetně úrovně rozumových schopností) a na dosažené úrovni motoriky (jak celkové, tak 
motoriky mluvidel). Vývoj komunikačních dovedností se odvíjí od dosažené úrovně tzv. verbál-
ního věku, který se rovná mentálnímu věku dítěte. Významně je také ovlivňován charakteristický-
mi rysy (symptomatikou) souběžných postižení. 

Cílené rozvíjení motoriky hybné a mluvní významným způsobem ovlivňuje rozvoj komunikačních 
schopností dětí, jejich duševní rozvoj a celou jejich osobnost. 

Při rozvíjení pohybových a dorozumívacích dovedností využíváme u dětí s DMO (dětskou mozko-
vou obrnou) a kombinovaným postižením tyto zásady: zásadu vývojovosti, zásadu reflexnosti, 
zásadu rytmizace hybnosti a řeči, zásadu komplexnosti, zásadu kolektivnosti, zásadu přiměřenosti 
a individuálního přístupu.

Při rozvíjení komunikace využíváme neverbální komunikační systémy. Augmentativní systémy 
zvyšují komunikativní schopnosti tam, kde má dítě již určité existující dovednosti (např. nesrozu-
mitelnou nebo omezenou řeč) – to znamená, že se využívají pro podporu vyjadřovacích schopností.  
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Alternativní systémy se používají jako náhrada mluvené řeči. 

Dle individuálních možností dítěte (např. míry narušení motorických dovedností) a ve vztahu 
k jeho předpokládanému vývoji vybíráme individuálně komunikační systém či jejich kombinace.

I značným způsobem narušená komunikace dětí s kombinovaným postižením umožňuje naplňovat 
jejich komunikační záměr, ať už je řečový vývoj z jakéhokoliv důvodu opožděn či omezen. 

Úroveň komunikačních dovedností dětí s poruchami autistického spektra často neodpovídá jejich 
chronologickému ani mentálnímu věku. Jedná se o výrazné kvalitativní narušení komunikační 
schopnosti blokované důsledky pervazivní (všepronikající) vývojové poruchy (tzn. že např. i vyso-
cefunkční autista s rozsáhlou slovní zásobou není schopen řeč využít funkčním způsobem v sociální 
komunikaci /např. při žádosti o pomoc/, čehož dítě s těžkým kombinovaným postižením může být 
schopen s využitím alternativní komunikace). 

Komunikace některých dětí s PAS je narušena natolik, že neumožňuje naplňovat jejich komunikační 
záměr.

Při rozvoji vlastní komunikace je nutno vycházet z dosažené úrovně porozumění daného dítěte 
a znalostí odlišného kognitivního stylu, respektovat obtíže a specifika v oblasti představivosti, sociál-
ních vztahů a komunikace.

Základem práce při rozvíjení komunikačních dovedností u dětí s PAS je využívání principu vizu-
alizace na odpovídající úrovni porozumění. Vizualizace - laicky řečeno - znamená „zhmotnění či 
zkonkretizování“ slova pomocí předmětů, fotografií, obrázků či slovního vysvětlení / definování a je 
jedním z hlavních pilířů metodiky strukturovaného učení.

Shrnutí hlavních rozdílů:
• komunikační schopnost u dětí s těžkým kombinovaným postižením neodpovídá chronologické-

mu věku (tzn. že řečové dovednosti mohou i v dospělém věku zůstávat na úrovni novorozence, 
kojence či batolete), avšak odpovídá mentálnímu věku (u jedince s těžkým kombinovaným 
postižením na úrovni mentálního věku deseti měsíců dosahují komunikační schopnosti také 
úrovně deseti měsíců) x u dětí s PAS často neodpovídá chronologickému ani mentálnímu věku 
(tzn. že devítiletý autistický klient s těžkým mentálním postižením může být v rámci mentálního 
věku v průměru (o průměru hovoříme vzhledem k disharmoniím jednotlivých schopností a do-
vedností) na úrovni dvou let, avšak řečové dovednosti mohou dosahovat pouze 6 měsíců)

• děti s těžkým kombinovaným postižením jsou schopny naplňovat komunikační záměr (sdílet 
se) x děti s PAS nejsou schopny naplňovat komunikační záměr, tzn. využít řeč funkčním způso-
bem v sociálním kontaktu (tak aby „jasně“ sdělili, co potřebují; dokázali se spontánně smyslupl-
ně dotazovat druhé osoby a reagovat na to, co jim druhý člověk sděluje atp.)

• u dětí s těžkým kombinovaným postižením využíváme alternativní či augmentativní komunikaci 
zejména jako podporu či náhradu mluveného slova x u dětí s nízkofunkčním autismem také 
využíváme alternativní či augmentativní komunikaci s důrazem na vizuální podporu řečeného, 
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aby došlo k pochopení pojmu; u vysocefunkčního autismu také klademe důraz na vizuální pod-
poru (pojmy spojujeme s konkrétními předměty, fotografiemi či obrázky) a písemné záznamy, 
abychom podpořili „trvalost sdělení“ a dítě se ke sdělenému mohl opětovně vracet a měl delší čas 
na zpracování informace a její uložení do paměti.

• děti s těžkým kombinovaným postižením mají touhu sdílet, budovat vztahy prostřednictvím 
komunikace x děti s PAS nepřikládají vzájemné komunikaci společenský význam, není pro ně 
prostředkem budování vztahů. K vzájemné komunikaci přistupují jakoby „sobecky“ – prosazují 
pouze svá přání, své zájmy. Mnohdy ani o komunikaci nejeví zájem (zejména děti s  nízkofunkč-
ním autismem, nebo vysocefunkční sociálně pasivní typy), a to zejména proto, že mají problém 
porozumět jejímu smyslu.

• rozdílný rozsah, porozumění a funkční používání osvojených slov: Existuje rozdíl u dětí 
s těžkým kombinovaným postižením a dětí s nízkofunkčním autismem se stejnou úrovní ro-
zumových schopností, kdy děti s těžkým kombinovaným postižením si často osvojí více pojmů 
s větším porozuměním a s lepší schopností (nebo alespoň částečným zvládnutím) generalizace 
(zobecnění) pojmů. I u dětí s vysocefunkčním autismem a intaktní populací pozorujeme daný 
rozdíl: děti s vysocefunkčním autismem si mohou osvojit více slov (zejména klienti s Asperge-
rovým syndromem). Vázne však porozumění osvojeným pojmům a jejich funkční využití ve 
vzájemné komunikaci. 
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4.2 Pomůcky
4.2.1 NÍZKOFUNČNÍ AUTISMUS 
A KOMBINOVANÉ POSTIŽENÍ
Využíváme alternativní komunikaci. Výběr a využití závisí na aktuální vývojové úrovni dítěte/klienta:
1. Komunikace prostřednictvím REÁLNÝCH PŘEDMĚTŮ

a) formou „výměny“ předmětů (prázdného hrnku za plný / prázdného talíře za plný)

Metodický postup při zvyšování obtížnosti při nácviku výměny:
I. stejné předměty

 − výměna stejného hrnku za stejný – stejně velké i barevné (nejlépe plastové)
II. předměty lišící se detailem

 − výměna hrnku s obrázkem větší velikosti za hrnek s totožným obrázkem menší velikosti 
(= např. hrnku s obrázkem velkého slona za hrnek s obrázkem malého slona)

 − výměna hrnku s obrázkem za hrnek s jiným obrázkem (= např. hrnku s obrázkem slona 
za hrnek s obrázkem kytky) 

 − výměna malého hrnku (miniatury) za velký
III. odlišné předměty

 − výměna hrnku za sklenici 
b) formou „přikládání“ předmětů (např. ťuknutím prázdného hrnku o konvici s pitím / ťuk-

nutím talířku o hrnec s jídlem). Zpočátku nácviku stačí, když klient hrnek, který má před 
sebou, posune směrem ke konvici. 

2. Komunikace prostřednictvím ZÁSTUPNÝCH PŘEDMĚTŮ (miniatur) formou výměny za reál-
ný předmět
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3. Komunikace prostřednictvím FOTOGRAFIÍ (formou výměny fotografie za reálný předmět). 
U fotografií je velmi důležité dbát na individualitu klienta a vyfotit předmět tak, aby jej dítě 
poznalo!

    
4. Komunikace prostřednictvím BAREVNÝCH OBRÁZKŮ

5.  Komunikace prostřednictvím LINEÁRNÍCH OBRÁZKŮ (obrysové, černobílé obrázky)

obrázek ze souboru „VOKS“ obrázek ze souboru „Obrázkový slovníček pro 
žáky nejen s autismem“
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Náměty pomůcek

Komunikační tabulka

      

Komunikační kniha / komunikační deník

Komunikační taška
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Komunikační klíčenka

   

Komunikační klíčenka je vhodná na výlety či cestování. Jinou formou může být „cestovní komu-
nikační kniha“, kdy základní symboly, které dítě bude potřebovat, aby si mohl aktuálně požádat 
o určitou zásadní věc (jídlo, pití, WC, oblíbený předmět), naskládáme např. do obalu na fotografie 
(malého fotoalba).

Můžeme mít i 2 – 3 komunikační klíčenky do různých prostředí (např. na vycházku, návštěvu, hřiš-
tě) odlišené barevně (různě barevnými pásky k zavěšení na krk). Barevným rozlišením dítěti záro-
veň „sdělujeme“ (vizualizujeme), co se bude dít (půjdeme ven / na návštěvu / na hříště)

Komunikátory  

    

Jedná se o pomůcky s hlasovým výstupem s různým rozsahem slovní zásoby (od 2 symbolů až po 20 
i více symbolů).
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Počítačové programy – Boardmaker, SymWriter

  

Boardmaker se používá zejména k tvorbě a tisku komunikačních tabulek, nebo i jednotlivých ob-
rázků/symbolů, které lze různě upravovat.
• Odkazy: www.mayer-johnson.com
• demo verze: www.mayer-johnson.com/downloads/trials/details/id/372
• inspirace:  www.boardmakershare.com

               

SymWriter je program s hlasovým výstupem. Funguje jako jednoduchý textový editor, v němž 
se při psaní textu současně automaticky objevují symboly, které se zobrazují přímo nad napsaným 
slovem v textu. Pro klienty s PAS jsou však mnohé symboly příliš abstraktní! V programu lze také 
zvolit určité prostředí (např. moře) a z nabídky vybírat, co do daného prostředí patří. 
• Odkazy: www.widgit.com
• demo verze: download.widgit.com/symwriter/
• ukázka: www.youtube.com/watch?v=KveZo3td-Os

Dále lze ke komunikaci prostřednictvím obrázků/symbolů využít moderní technologie: iPad, iPod 
Touch a iPhon. Moderní technologie můžeme využít nejen pro komunikaci, ale i pro výuku (zejmé-
na při nainstalování výukových programů).

Náměty práce:
• www.i-sen.cz
• www.appsforaac.net

http://www.mayer-johnson.com/
http://www.mayer-johnson.com/downloads/trials/details/id/372
http://www.boardmakershare.com
http://www.widgit.com/
http://download.widgit.com/symwriter/
http://www.youtube.com/watch?v=KveZo3td-Os
http://www.appsforaac.net
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Vizualizované básničky a písničky
(např. „Zpěvník s využitím souboru obrázků k VOKS“)

Píseň „Kočka leze dírou“

Kniha pro rozvoj slovní zásoby 

Poznámka: Při práci s tematickými obrázky je dobré procvičovat skládání vět i v reálné situaci tak, 
aby žák dokázal správně sestavit větu k probíhající reálné činnosti v konkrétním prostředí (např. 
v cvičné kuchyňce ve škole, v domácím prostředí atp.). Jednak si tím můžeme ověřit, že žák nesklá-
dá slova vedle sebe pouze naučeným, zautomatizovaným způsobem bez porozumění, jednak tím 
učíme žáka přenášet naučené znalosti do různých prostředí, čímž zároveň podporujeme generalizaci 
získaných vědomostí.
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Úvodní stránka pro učitele se zásobou často používaných slov:

Na větném proužku/řádku jsou nachystány všechny varianty barevné opory pro tvorbu odpovědi 
žáka. Při práci s knihou musíme nachystat pouze aktuální varianty!

Barevná opora pro větu „Máma vaří.“ Barevná opora pro větu „Máma vaří polévku.“
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Metodický postup práce s obrázky:
a) obrázky s vizuální oporou o barvu (žák přikládá stejnou barvu na stejnou na větném proužku/

řádku)

b) obrázky bez vizuální barevné opory

c) slova – opět mohou být nejprve s vizuální oporou o barvu (barevným podložením – tzn. slova 
natištěná na barevném papíře či orámováním), později bez vizuální opory o barvu
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Metodický postup práce s větným proužkem:
a) barevné vyznačení počtu slov ve větě – větší velikost barevného podkladu než obrázku

b) bílé vyznačení počtu slov ve větě – větší velikost bílého podkladu než obrázku

c) bílé vyznačení počtu slov ve větě – menší velikost bílého podkladu než obrázku

d) samostatná tvorba věty bez vizuální opory značící počet slov ve větě 
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Náměty práce s knihou:
1. komunikace – otázky a odpovědi

Na tomto obrázku je znázorněna kombinace vizuální opory a vývojových úrovní. Nejedná se o vzor 
konkrétního nácviku! Otázka je znázorněna s větší vizuální oporou. Odpověď s menší vizuální 
oporou. 

Navíc se jedná již o složitou větnou stavbu – viz. postup tvorby odpovědí.

K výše uvedené otázce by na větném proužku měla být nachystána žlutá, hnědá a oranžová kartička.)

Možné otázky / instrukce k uvedenému obrázku:
• Co má máma? Co má dívka?
• Co dělá máma? Co dělá dívka?
• Kdo to je? Co to je?
• Kde je….? Ukaž hrnec!
• Kolik je talířů?
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Postup kladení otázek:
• s plnou vizuální oporou, kdy jsou všechny kartičky barevně podloženy

• s částečnou vizuální oporou, kdy realizujeme barevné podložení stěžejních karet

• s žádnou vizualizační oporou (bez barevného podložení)

Postup tvorby odpovědí, které od žáka vyžadujeme:
• dvouslovná odpověď (Máma vaří.)
• tříslovná odpověď (Máma má hrnec. Máma vaří polévku.)
• odpověď se spojkou „A“, „I“ (Máma má hrnec a vařečku.)

2. přikládání slov do situačního obrázku (v souvislosti s globálním čtením)
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3.  další využití
 » slova nadřazená

 » práce se zájmenem „já“ (vložení fotografie obličeje dítěte do situačního obrázku)

Nácviky dovedností

Nácvik ukazování a gest „ANO / NE“
Nácvik ukazování a souhlasu a nesouhlasu vyjádřeného gestem je velmi důležitou součástí neverbál-
ních komunikačních dovedností dítěte/klienta. 

Ukazování
1. Vybereme věc, která je pro dítě atraktivní (nejoblíbenější potravinu či hračku/předmět). Držíme 

ji mírně mimo dosah dítěte a řekneme: „Ukaž, co chceš!“
2. Vedeme ruku dítěte tak, aby ukázalo na předmět (u praváka vedeme pravou ruku, u leváka 

levou!).
3. Po ukázání (i asistovaném!) dáme dítěti žádanou věc, což působí jako posilující podnět.
4. Míru dopomoci vedení ruky dítěte postupně snižujeme:

 » pevně uchopíme ruku dítěte 
 » ruku dítěte pouze zespodu nadzvedneme svou rukou
 » čekáme, až dítě samo natáhne svou ruku – zpočátku odměníme i pouhý náznak ukázání 
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(s tím že gesto „dotáhneme“ do konce svou rukou); později čekáme, až dítě přímo ukáže 
na požadovaný předmět a odměníme jen správně provedené gesto

5. Nejprve procvičujeme ukazování na jedné nejoblíbenější věci, po zvládnutí samostatného ukázá-
ní jej procvičujeme na různých věcech a oblíbených potravinách (různost napomáhá generalizaci 
naučené dovednosti).

6. Ukazování procvičujeme během celého dne; využíváme okamžiků, kdy jsme si jisti, že si dítě 
přeje nějakou věc či jídlo.

7. Ukazování je vhodné trénovat odděleně od nácviku alternativní komunikace (pomocí předmětů, 
fotografií či obrázků) – např. v jiném prostředí (venku).

Gesta „ano / ne“ (pokýváním hlavou)
1. Trénujeme při předávání předmětu, který je pro dítě žádoucí.
2. Snížíme se na úroveň dítěte.
3. Žádaný předmět držíme před svým obličejem (nejlépe v oblasti úst) a kontrolujeme, zda jej dítě 

vidí.
4. Když dítě předmět zpozoruje, položíme otázku: „Chceš čokoládu? Ano?“ a sami opakovaně, 

pomalu a výrazně kýváme hlavou a stále opakujeme „Ano? Ano?“.
5. Pomáháme dítěti provést pokývnutí položením své ruky na jeho hlavu a provedením požadova-

ného pohybu.
6. Okamžitě dítěti požadovaný předmět podáme.
7. Míru fyzické dopomoci (kývání hlavou dítěte) postupně snižujeme a vedeme dítě k samostatné-

mu provedení gesta. Zpočátku odměníme pouhý náznak, později čekáme na „přesné“ provedení 
gesta.

Záporné gesto nacvičujeme obdobným způsobem. Pouze vybereme předmět, který dítě nesnáší, 
a po provedení gesta jej odhodíme, odložíme, vrátíme zpátky, schováme za záda či do tašky apod.

Vhodnější je nacvičovat jako první záporné gesto, neboť je pro dítě motoricky jednodušší.

Nácvik volby
Nacvičujeme nejprve na jídle, poté na hračkách.
Dítě si má zvolit např. buď hrušku, nebo pomeranč a zvolené ovoce dát na talířek:
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Postup: 
Dvě věci k výběru umístíme na tácek. Čekáme, po čem dítě sáhne. Když jednu věc uchopí, druhou 
musíme z tácku ihned sundat. Zpočátku můžeme využít pomoc asistenta, který stojí za dítětem 
a vede jeho ruku k tomu, aby uchopenou věc položil na talířek. 

Pořadí volených předmětů je nutno měnit, abychom se ujistili, že dítě si opravdu volí věc, kterou 
chce. U dětí s PAS hrozí, že si budou rigidně brát buď první, nebo poslední věc. Pokud dítě rigidně 
vybírá první/poslední věc, můžeme v případě potravin dát na tácek jednu potravinu a nejedlý před-
mět (např. papírový kapesník), nebo atrapu potraviny. Pořadí předmětů opět měníme.

Počet předmětů, z nichž dítě vybírá, postupně zvyšujeme (výběr ze 2, 3 až 5 předmětů).

Nácvik očního kontaktu a reakce na jméno
Nácvik reakce na jméno a nácvik očního kontaktu spolu úzce souvisí.

Reakce na jméno
1. Používáme dostatečně silnou motivaci (vybereme předmět, který je pro dítě atraktivní)
2. Zavoláme dítě jménem tak, aby si všimlo toho, co mu nabízíme. Pro větší efektivitu to můžeme 

doprovodit zvukem – např. poklepáním na předmět, zašustěním obalu od bonbónu. Nabízenou 
věc však nepojmenováváme, aby bylo zdůrazněno pouze jméno dítěte.

3. Po upoutání pozornosti dítěte si dřepneme (snížíme se na jeho úroveň), aby bylo dítěti jasné, že 
jej nechceme honit. Přidřepnout můžeme již před zavoláním jména dítěte.

4. Když dítě přijde, předáme mu odměnu a pochválíme jej za splnění pokynu se zdůrazněním jeho 
jména. Pochvalu předneseme jednoduchým, heslovitým, intonačně rozlišeným sdělením (např. 
„Pepík přišel.“ – slovo „Pepík“ zdůrazníme zesílením hlasu a ev. poklepeme dítěti na hruď, aby 
si lépe spojilo oslovení s vlastní osobou; slovo „přišel“ zašeptáme). Pokud dítě nepochopí, co po 
něm požadujeme, můžeme si k nácviku přizvat druhou osobu, která bude dítěti asistovat (uchopí 
jej a přivede k nám).

5. Vzdálenost postupně zvětšujeme: 
 » nejprve nacvičujeme v bezprostřední blízkosti / na dosah
 » poté nacvičujeme ve stejné místnosti:

a) když je k nám dítě otočeno čelem
b) b) z různých úhlů pohledu (z boku, pootočení) a různých výšek (podřep, stoj,…. osoby, 

která volá)
c) když je k nám dítě otočeno zády

 » stojíme v průchodu do druhé místnosti
 » nacvičujeme v druhé místnosti:

a) nejprve nás dítě vidí (celou postavu, pak část postavy)
b) poté nás dítě už pouze slyší

Oční kontakt
Nácvik očního kontaktu není důležitý jen pro vzájemnou komunikaci (kdy víme, že nás dítě vnímá 
a registruje, co mu sdělujeme), ale i pro pozdější plnění úkolů (dítě musí zrakem sledovat, co dělá).
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1. Vybereme předmět, který je pro dítě atraktivní.
2. Snížíme se na úroveň dítěte a předmět držíme v úrovni svých očí.
3. Oslovíme dítě jménem, ev. přidáme pokyn „Podívej se na mě!“, a čekáme, zda dítě naváže oční 

kontakt. Pokud nereaguje a dívá se jiným směrem, opět jej oslovíme jeho jménem a např. luskne-
me prsty v oblasti našich očí. Tím můžeme upoutat jeho pozornost. Pokud se dívá dolů, můžeme 
jemně zvednout jeho bradu, nebo se dotknout jeho nosu a následně svou ruku vést ke svým 
očím a poťukat ukazovákem vedle očního koutku. Před tím, než se dítěte dotkneme, jej musíme 
oslovit! Je velmi důležité nedotýkat se dítěte bez předchozího oslovení, nebo když víme, že dítěti 
dotek vadí. Některým dětem (zvláště dětem s těžkým kombinovaným postižením) může vadit 
dotek v orofaciální oblasti. Proto můžeme iniciovat dotek na jiné části těla (např. na rameni, ruce 
atp.). Nesmíme však zapomenout po iniciačním doteku vést svou ruku pomalu k očím a zároveň 
sledovat, zda dítě pohyb naší ruky zrakem sleduje. Riziko doteku v jiné než obličejové části dítěte 
je v tom, že dítě může v polovině pohybu ruky k očím snadněji odvést pozornost k něčemu jiné-
mu. Pokud je dítě celkově hypersenzitivní na doteky, snažíme se přilákat jeho pozornost zvukem 
(např. luskáním prsty u našich očí), blýskajícími se/světélkujícími předměty, ev. pohybem (ruky, 
nebo třepotajícím předmětem) vedeným k oblasti našich očí. Pobídnout dítě k očnímu kontaktu 
můžeme také tím, že mu částečně zacloníme rukama oči (tunelové vidění nebo rulička) – tzn., že 
zúžíme jeho zorné pole ohraničením našima rukama. Jakmile dítě oční kontakt naváže, předáme 
mu předmět, pochválíme ho a v pochvale konkrétně pojmenujeme a zdůrazníme, za co předmět 
dostal. Pochvalu předneseme jednoduchým, heslovitým, intonačně rozlišeným sdělením (např. 
„Pepík se podíval.“ – slovo „Pepík“ zašeptáme, slovní spojení „se podíval“ zdůrazníme zesílením 
hlasu). 

4. Materiální odměnu je důležité později změnit na odměnu činnostní (oblíbená hračka / aktivita) 
či sociální (pohlazení, slovní pochvala…). 

5. Oční kontakt posilujeme tím, že počkáme, až se dítě podívá, a teprve poté jej zapojíme do jeho 
oblíbené činnosti.

6. Kdykoli zaregistrujeme spontánní oční kontakt, oceníme to.

4.2.2 VYSOCEFUNKČNÍ AUTISMUS
POJMOVÝ DENÍK – jedná se o vizuální oporu, která přibližuje nové pojmy a umožňuje se vracet 
k pojmům z minulosti. Zachycuje veškeré oblasti, s kterými se dítě setkává (učivo i běžný život). 
Deník lze členit do určitých oblastí (např. ve škole dle jednotlivých předmětů, mimo školu – dle 
zájmových kroužků, činností s vrstevníky, návštěvy příbuzných a známých,…).

Do pojmového deníku zařazujeme pojmy, které dítě vůbec nezná! Vysvětlujeme na aktuální úrovni 
porozumění. Vedeme dítě k uvědomění si, že jednotlivé pojmy můžeme spojovat a nacházet mezi 
nimi různé souvislosti. 

Možné formy pojmových deníků:
• pojem + fotografie / obrázek (př. „ŘEKA“ – fotografie řeky, kolem které denně chodí + postupně 

můžeme přidávat obrázky různých řek, čímž vedeme dítě k zobecnění pojmu „řeka“)
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• pojem + jeho slovní vysvětlení (př. „LŽÍCE“ – popis, co to je a k čemu to slouží – kovová (dře-
věná, plastová) věc k nabírání potravy a vkládání do úst; „PES“ – savec, 4 nohy, srst, ocas, štěká, 
hlídá dům) 

V pojmovém deníku lze vyčlenit části pro slova:
• synonyma (= slova různě znějící stejného významu) 
• homonyma (= slova stejně znějící různého významu)
• antonyma (= slova opačného významu) – při práci se souvislostmi mezi jednotlivými pojmy
• pro fráze a obraty (př. „házet hrách na zeď“)
• přirovnání (př. „moudrý jako sova“)
• rčení, přísloví
• hádanky – objasňujeme nejdříve neznámé pojmy v hádance, ev. učíme hledat řešení v pojmovém 

deníku (jedná se o formu pojem + jeho popisné slovní vysvětlení), vybíráme takové hádanky, 
v nichž se již nabízí odpověď a eventuelně je i modifikujeme + výběr ze 2 reálných předmětů, 
vyhýbáme se hádankám s přirovnáním (např. „Jde panenka z města má sukniček dvě sta. Když 
vítr foukne, všechny je rozfoukne.“ = slepice)

Pro práci s některými termíny / slovními spojeními uvedenými v pojmovém deníku a jejich lepší-
mu upevnění lze vytvořit pracovní listy (např. pracovní list pro vysvětlení přísloví) a začlenit je do 
výuky.

Pojmový deník lze využít jako základ pro pozdější výuku cizího jazyka (nelze žáka učit výrazu 
v cizím jazyce, pokud mu nerozumí v mateřském jazyce). Deník lze od počátku vytvářet tak, aby se 
s nástupem výuky cizího jazyka již počítalo – např.:

OBRÁZEK POJEM VYSVĚTLENÍ (POPIS) UŽITEK Anglicky

PES savec, 4 nohy, srst, ocas, štěká, hlídá 
dům

dog

http://www.inzerce-psu.com/images/fotogalerie/big/b24.jpg
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ZÁŽITKOVÝ DENÍK – fotografickou, obrázkovou, později slovní formou zachycuje události, které 
dítě zažilo s konkrétními lidmi na konkrétním místě (návštěva koupaliště, oslava narozenin,…)

Příklad slovní formy zážitkového deníku:

KDY NÁZEV AKCE CO CO JSEM ZAŽIL

20.12.2011 VÁNOČNÍ AKADEMIE Každá třída připravila 
nějaké vystoupení.

Zapojil jsem se do přípravy. 
Přinesl jsem rekvizity pro krále. 
Na podiu jsme všichni z naší třídy 
zpívali koledu. Potlesk.

13.1.2012 KLOKAN PŘILETÍ V BŘEZNU Matematická soutěž Umístil jsem se v druhé desítce. 
Moje jméno bylo na nástěnce!!!

8.2.2012 HOKEJ Maturanti proti zbytku 
školy.

Poprvé v životě jsem byl na hokeji, 
o přestávce bylo i krasobruslení.

20.3.2012 ZEMĚPIS Kde leží poušť Gobi? Jenom já jsem to věděl, učitel mě 
pochválil před celou třídou.

15.4.2012 TĚLOCVIK Florbal Dnes jsem dal gól!

Příklad obrázkově – slovní formy komunikačního deníku:

      

INFORMAČNÍ DENÍK – slouží k podání informace, co se bude dít. Prvotně byl vytvořen k přenosu 
podstatných informací ze školy do rodiny a opačně. Může mít však i širší využití. Lze jej využít jako 
pomůcku při rozvíjení samostatnosti dítěte a rozšiřování jeho kompetencí následujícími způsoby:
• do informačního deníku zaznamenáváme „vzkazy“ (obrázkovou či slovní formou) přímo pro 

dítě o tom, co se bude dít (tzn., že podáváme informaci přímo dítěti a ne rodičům, jak to bylo 
prvotně zamýšleno)

• nebo si dítě může do deníku informace zaznamenávat samo
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Rozdíl mezi zážitkovým a informačním deníkem můžeme tedy zjednodušeně vyjádřit následujícím 
způsobem: Zážitkový deník slouží k zaznamenání toho, co se již událo. Informační deník slouží 
k zaznamenání toho, co se bude dít.

CESTOVNÍ DENÍK – fotografickou, obrazovou či psanou formou (schéma trasy) zachycuje stěžej-
ní místa cesty odněkud někam (např. z domu na návštěvu k babičce)

Př.: fotografie – náš dům; auto, kterým pojedeme; cesta (= silnice či 2 i více stěžejních orientačních bodů 
nebo zastávek na cestě; u dětí, které čtou – názvy obcí); babiččin dům s babičkou před domem apod.

Díky cestovnímu deníku se může žák např. učit i samostatné cestě do školy.

STRUKTUROVANÝ ROZHOVOR – jedná se o rozhovor dle určitých pravidel:
• zahájení, vedení a ukončení rozhovoru
• střídání s komunikačním partnerem
• naslouchání tomu, co člověk říká, a čekání, až domluví (= nevstupovat do řeči)
• reakce na to, co člověk říká
• volba tématu, které zajímá všechny účastníky rozhovoru
• hlasový projev (hovořit klidně, pomalu, přiměřeně hlasitě, zřetelně)
• dodržení očního kontaktu, vzdálenosti od komunikačního partnera a gest

Zásady:
• jednotlivé kroky se s dítětem nacvičují postupně ve výše uvedeném pořadí!!! 
• zpočátku musí být rozhovory velmi krátké (např. 1 otázka – 1 odpověď)
• postupovat od jednoslovných odpovědí (ano – ne) k odpovědím v krátkých větách
• dítě nejprve odpovídá, následně se učí klást otázky

Jedinec velmi často potřebuje vizuální schéma každé části rozhovoru (rozepsané, co říká dospělý 
a co odpovídá dítě a opačně). Pro vizualizaci lze využít různé způsoby:
a) 2 různě barevní panáčci s „bublinami“ u úst, nebo vystřižení z barevných papírů s nastříhanými 

a očíslovanými barevnými lístky s napsanými větami u každého z nich (toto lze následně využít 
i při procvičování – oddělíme čísla a jedinec má správně přiřadit, co kdo říká a v jakém pořadí)

b) 2 různé barvy vět – jedna barva pro jednu osobu, jiná barva pro druhou osobu (můžeme využít 
rozdělení papíru na poloviny, nebo psát v jednom, barevně rozlišeném, odstavci)

Příklady:
Věty různých barev:

DOSPĚLÝ DÍTĚ

Ahoj, Honzo! Dobrý den.

Dostal jsi dnes jedničku z testu? Ne.

Přeji ti, ať příště jedničku dostaneš. Děkuji.

Ahoj. Na shledanou.
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Ahoj, Honzo! Ahoj, Honzo!

Dobrý den. Dobrý den.

Dostal jsi dnes jedničku z testu? Dostal jsi dnes jedničku z testu?

Ne. Ano.

Přeji ti, ať příště jedničku dostaneš. Gratuluji.

Děkuji. Děkuji.

Ahoj. Ahoj.

Na shledanou. Na shledanou.

Barevní panáčci:
a) s vizualizací „čekání“ při rozhovoru

Prázdná bublina značí čekání (tzn. ten, kdo čeká, nehovoří). Zabraňuje skákání do řeči hovořící 
osobě, což bývá u dětí s PAS problémem. 

Ahoj, Pepo.

Ahoj, Jirko

Ahoj, Pepo.

Ahoj, Jirko
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b) bez vizualizace „čekání“ (jedná se pouze o střídání při rozhovoru)

.

.

.

c) schéma strukturovaného rozhovoru s možností procvičení

     

Důležité je:
a) klást vhodné otázky (tzn. konkrétní, krátké) – viz. příklad
b) učit dítě zpětné vazbě, učit samostatně si vyhodnotit kvalitu rozhovoru – vedu dítě k zamyšlení: 

 » jestli měli stejný počet otázek oba dva účastníci rozhovoru
 » zda vždy odpověděli na položené otázky
 » zda téma zajímalo oba účastníky rozhovoru

Ahoj, Jirko

Ahoj, Pepo.

1. Ahoj, Pepo.

2. Jdeš ven?

1. Ahoj, Jirko.

2. Ano.
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Příklad strukturovaného rozhovoru s vhodnými a nevhodnými dotazy 
(vhodné dotazy jsou označeny tučně, nevhodné slabě).

Na strukturovaný rozhovor navazují KOMUNIKAČNÍ SCÉNÁŘE (přesněji řečeno komunikač-
ně – socializační scénáře, jelikož vždy probíhají v určitých sociálních situacích). Scénáře sestavu-
jeme dle zásad strukturovaného rozhovoru ke konkrétním komunikačním (sociálním) situacím/
tématům (např. jak zareagovat, když jedince osloví někdo neznámý; jak vyřídit vzkaz; jak sdělit, že 
nerozumím; jak se otázat na cestu atp.). Při vytváření scénářů volíme zejména taková slova a věty, 
která již děti/klienti používají. I když rozhovor podle scénáře „je připravený, řízený a nacvičovaný“ 
(chybí spontaneita), je prvním krokem k vzájemné konverzaci a napomáhá generalizaci (zobecnění) 
dovedností. 



139

Jelikož nelze najít dvě úplně stejné děti s poruchou autistického spektra, není možné vytvořit ani 
jednotná obecná pravidla, co vše by měl daný jedinec umět, ani jednotné vzory konkrétních komu-
nikačních scénářů. Určitě je však žádoucí naučit děti alespoň následující:
• několik formulek pro zahájení rozhovoru v různých situacích
• formulaci pro případ, kdy se ocitne v nouzi a potřebuje pomoc (např. „Mohl/mohla byste mi, 

prosím, pomoci s ………“ – vyhledat, kdy odjíždí autobus; najít potřebné zboží v obchodě atp.)
• fomulaci pro případ, kdy nerozumí a potřebuje ještě znovu objasnit, zopakovat, přeformulovat
• naučit říkat „Nevím.“, „Nechci.“, „Nebudu.“ včetně situací, kdy se používají (tzn. i objasnit rozdíl 

mezi těmito formulacemi a jejich významem)
• naučit několik komplimentů určených druhým
• naučit, jak vstoupit do hovoru
• naučit, kdy má odpovědět
• naučit, jak změnit téma hovoru
• naučit, jak má o něco požádat
• naučit, jak má poděkovat
• naučit, jak se omluvit v různých situacích
• naučit, že v případě potřeby „mluvit pro sebe“, musí šeptat, nebo (a to je lepší) si udržet myšlen-

ky v hlavě
• naučit, co má udělat, koho vyhledat a kam jít, je-li ve velkých nesnázích

Během nácviku v modelových i reálných situacích lze dítěti v momentech, kdy neví, co má říci dru-
hému, šeptat „návodné formulace“. 

RECIPROČNÍ KONVERZACE – je konverzace, kdy dítě reaguje na větu dospělé osoby obdobnou 
větou. Téma první věty vytváří model pro vytvoření obdobné věty. Vhodné nacvičovat s konkrétní-
mi předměty (či obrázky) v konkrétních situacích.

Příklady reciproční konverzace:
a) při prohlížení knihy, na procházce či při pohledu z okna

Úvodní věta rodiče: „Vidím žlutou kytku.“
Reakce dítěte: „Vidím strom.“

b) při hře
Úvodní věta rodiče: „Hraji si s panenkou.“
Reakce dítěte: „Hraji si s míčem.“

c) před zrcadlem
Úvodní věta rodiče: „Mám černé vlasy.“
Reakce dítěte: „Já mám také černé vlasy.“

d) při rozhovoru s vrstevníky
Úvodní věta: „Mám křečka.“
Reakce dítěte: „Mám morče.“
Úvodní věta: „Můj křeček se jmenuje Ferda. (Je to samec.)“
Reakce dítěte: „Moje morče se jmenuje Agáta. (Je to samička.) “



140

Nácvik střídání s komunikačním partnerem 
Pro nácvik střídání s komunikačním partnerem a čekání na to, až komunikační partner domluví, 
používáme zástupný předmět (kulička, plyšák, mazací guma…). Pravidlem je, že kdo drží předmět, 
mluví, a kdo nemá předmět, mlčí a poslouchá.

Některé děti se mohou zpočátku vzpírat a snažit se dané pravidlo porušit tím, že předmět zničí či 
odhodí. Pro případ „zničení“ předmětu je dobré mít v zásobě několik zástupných předmětů (např. 
v kapse kalhot). Pro případ odhození předmětu musíme být připraveni rychle jej zvednout a trvat 
na dodržení pravidla (já mám předmět – mluvím, ty čekáš).

Při vzájemném rozhovoru je také důležité udržet linii hovoru a nenechat se odvést k jinému tématu. 
Příkladem může být rozhovor matky s dítětem o pětce z testu, na který se nepřipravil:
M: „Protože ses neučil a dostal jsi 5, nepůjdeš dnes na počítač.“
D: „Ale tys mi počítač slíbila.“ / „Ale já chodím na počítač každý den od 18:00 do 19:00.“ / „Ty mi 
pořád zakazuješ jenom počítač.“
M: „Teď nemluvíme o počítači, ale o tom že jsi dostal pětku z testu.“ (rodič nesmí reagovat na argu-
menty dítěte a začít vysvětlovat, proč slib nebo pravidlo nebude dodrženo)

Nácvik pravidla „sdělování z očí do očí“
Mnohdy se stává, že zejména děti/žáci něco sdělí druhé osobě a neověří si (nebo lépe řečeno nere-
gistrují), zda to komunikační partner vnímal – např. sdělují informace/požadavky i v případě, že je 
druhá osoba k nim otočena zády, nečekají na její reakci a jdou sdělené uskutečnit. Proto vždy nacvi-
čujeme pravidlo, že vše sdělujeme pouze „z očí do očí“.

Můžeme použít systém kladení „návodných (vysvětlujících) otázek“:
„Mají záda oči?“ – „Ne.“ 
„Můžu tedy mluvit k zádům?“ – „Ne.“ 
„Co udělám?“ – Dítě nedokáže odpovědět samo, proto jej navádíme: „Postavím se tak, abych viděl 
oči.“ (Stojí-li komunikační partner zády, obejdu jej, stoupnu si před něho, podívám se mu do očí 
a teprve poté mluvím!)

Nácvik používání zájmen
Zásady nácviku:
• Nacvičujeme v konkrétních situacích. 
• Nacvičujeme vždy pouze 2 varianty (týkající se dítěte a jiné osoby). Po upevnění můžeme propojovat.
• Vytváříme modelové vzorce při různých situacích.
• Před nácvikem používání různých zájmen musí mít dítě osvojeno a zvnitřněno zájmeno „já“ 

(tzn. že ho používá s porozuměním).   

Příklad:
a) zájmena „můj – tvůj“: Nacvičujeme s předměty, které držíme v ruce, nebo jsou v naší blízkosti, 

na oblečení, které máme na sobě, na částech těla atp.
To je moje bota. – To je tvoje bota.
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To je můj talíř. – To je tvůj talíř.
To je moje tričko. – To je tvoje tričko.

b) zájmena „můj – svůj“
Vezmi moji botu! – Vezmi si svoji botu!
Dotkni se mé ruky! – Dotkni se své ruky!
Podívej se na můj obrázek! – Podívej se na svůj obrázek!

c) zájmena „můj – tvůj – svůj“
To je moje bota. – Vezmi moji botu!
To je tvoje bota. – Vezmi svoji botu!

Nácvik práce s hlasem
Cílem je naučit dítě přiměřeně hlasitě komunikovat při rozhovoru s druhou osobou. 
K vizualizaci můžeme využít nákresu semaforu, teploměru či rádia.

Postup:
• určíme stupně hlasitosti (0 = nemluvím, jsem zticha, 1 = šeptám, 2 = mluvím, 3 = křičím žádná 

barva = nemluvím, zelená = šeptám, oranžová = mluvím, červená = křičím); předvedeme klien-
tovi míru hlasitosti na konkrétním stupni či barvě (tzn., že mu ukážeme správný vzor) 

• nacvičujeme 1 slovo, poté krátkou větu ve všech stupních hlasitosti (nejprve systematicky po-
stupně – od 0 do 3, poté na přeskáčku)

• poté procvičujeme naučené (předvedeme a dítě má určit stupeň nebo žák/klient v roli učitele učí 
druhou osobu říkat slovo na 3. stupni atp.)

• některé žáky můžeme následně učit rozlišovat, v jakých situacích mají šeptat (např. divadlo, vy-
učování, pokud není dotazováno) a v jakých mohou křičet (např. fotbalový zápas)

Využívání intonace pro podporu porozumění
Děti s PAS mohou mít potíže rozlišit některá podobná slovní spojení lišící se detailem – např. „dět-
ský pokoj a obývací pokoj“. V daném případě můžeme zdůraznit a oddělit slovo „obývací“ a „dět-
ský“ a říkat každé slovo jiným tónem. Toto využíváme pouze v počátcích rozvíjení komunikace. 
Rozdíly postupně zmenšujeme, a to čím rychleji, tím lépe, protože hrozí riziko, že by se dítě mohlo 
stát závislé na tónech a nevěnovalo by pozornost významu slov. 
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Skladba věty 
Systematický nácvik gramaticky správné skladby věty je nesmírně důležitý pro kompenzaci komuni-
kačních obtíží (děti s PAS často mluví „neuhlazeně“, s agramatismy). Cílem nácviku tvoření grama-
ticky správných vět je nejen správný mluvní projev dítěte s PAS, ale také schopnost samostatného 
písemného vyjadřování (pro osobní potřebu – dopis, deník, email…; pro potřebu vzdělávání – sloh 
a následně zaměstnání – žádost o pracovní místo, životopis). 

V počátcích nácviku vždy vizuálně zdůrazníme délku věty (barevnými proužky různých délek, 
kdy barvami současně rozlišujeme jednotlivé druhy vět – např. žlutou barvou věta oznamovací, 
červenou barvou věta rozkazovací atp.) a počet slov ve větě – např. kartičkami (později jen puntí-
ky, tečkami atp.), které znázorňují počet slov v dané větě. Kartičky skládáme na barevný proužek 
znázorňující větu. Pro lepší orientaci a větší „vizualizaci“ můžeme barevný proužek zpočátku ještě 
rozčlenit svislými čarami dle počtu „kartiček“ (slov).

Gramatickou správnost pořadí slov ve větě můžeme také podpořit barvou (např. podstatná jména 
napsaná žlutou barvou či vytisknutá na žlutém papíru, nebo žlutě orámovaná kartička; slovesa 
zelená atp.) nebo geometrickým tvarem (např. první je podstatné jméno – čtverec, druhé sloveso – 
kruh atp.) či jiným symbolem, eventuálně jejich kombinací (žlutý čtverec). 

Neverbální komunikace
Dítě seznámíme s tím, co znamená neverbální komunikace (jde o komunikaci beze slov – mluvíme 
i rukama, očima..) a  na co je důležité se zaměřit v kontaktu s druhou osobou:
• jak stojí (stojí vzpřímeně / krčí se)
• co dělá tvář – sledujeme oči, nos, ústa (usmívá se, mračí se, pláče)
• jaké má pohyby (hrozí prstem, mává)
• jak daleko stojí 

Oční kontakt a pohledy očí
V této oblasti je nejdůležitější naučit děti, že při navázání kontaktu se díváme druhé osobě do očí 
a během rozhovoru udržujeme oční kontakt s malými pauzami. 

Dále klienty seznámíme s tím, že „oči nám mohou něco sdělit“ (mohou nám říci, že člověk je unave-
ný, smutný, má strach, je překvapený, radostný, zamilovaný, neříká pravdu; naznačuje, co chce atp.). 
Tuto informaci je vhodné podpořit příklady vyfocených očí (pouze očí!, aby je ostatní části obličeje 
„nerušily“ a neodváděly jejich pozornost). 

Při nácviku rozlišování výrazů očí jsou nejvhodnějšími variantami k nácviku „výrazné“ emoce: 
překvapení, strach, radost.

Protože děti s PAS nejsou schopni význam sdělení očima spontánně a často ani po zácviku správně 
rozlišit, preferujeme v této oblasti zejména nácvik vhodného způsobu a délky očního kontaktu při 
rozhovoru. 
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Pokud má dítě zájem o osvojení si dovednosti rozlišování výrazů očí, pracujeme zpočátku pouze 
se třemi základními emocemi uvedenými výše (překvapení, strach, radost), přičemž je možné, že 
zůstaneme pouze u nich i v pozdějších fázích nácviků. 

Mimika
Mimiku v převážné většině případů doprovázejí emoce. děti s PAS nejsou schopné  intuitivně 
rozlišit emoční výrazy. Rozlišování emocí je pro ně velmi obtížné, musí se to učit mechanicky. 
Obtížnost rozlišování emocí se váže k jejich velké variabilitě (úsměv, úšklebek), k možné rozpo-
ruplnosti jejich významů (např. pláč může značit smutek i radost a může se objevit i v dalších 
situacích nezávisle na emocích – slzy při krájení cibule, alergii, spadnutí smítka do oka atp.), ale 
i k tónu hlasu (intonaci).

Nejdůležitější (a samozřejmě nejobtížnější) je naučit děti rozlišovat základní emoce (doprovázené 
příslušnými mimickými výrazy): radost, smutek, hněv. 

U sociálně aktivních typů můžeme jít dále a zabývat se i variabilitou těchto základních emocí (např. 
je učit rozlišovat posměšek, úšklebek atp.). Toto však není vhodné pro všechny děti!!! Je důležité vel-
mi pečlivě zvážit individuální schopnosti, dovednosti a osobnostní rysy každého dítěte! Vzhledem 
k chybějícímu přirozenému sociálnímu cítění a „mechanickému“ nácviku rozlišování emocí a mi-
mických výrazů hrozí riziko chybného vyhodnocení vyslaného neverbálního signálu a neadekvátní 
reakce na něj (např. v situaci, kdy někdo chce dítě podpořit/povzbudit úsměvem v situaci, kdy se mu 
nedaří, si dítě daný výraz může nesprávně vyhodnotit jako posměšek a zareagovat agresivně – slov-
ně či fyzicky). 

Gestikulace
V oblasti gestikulace je důležité:
a) Seznámit děti s významem gest:

 » některá gesta plně nahrazují slovní sdělení (např. kývnutí hlavy vyjadřuje souhlas)
 » některá gesta umocňují (zdůrazňují) důležitost slovního sdělení (např. hrozba prstem – „To 

vůbec nedělej!“) 

Při seznamování s významem gest je nutné správně volit formulace vzhledem k úrovni porozumění 
konkrétního dítěte (např. u malých dětí můžeme využít formulace, že ukazování rukou / kývání 
hlavou „mluví místo pusy“ atp.).
b) Učit je rozlišovat základní gesta a reagovat na ně – např.:

 » někdo hrozí prstem/rukou – přestanu dělat to, co právě dělám
 » někdo se usmívá – dělám činnost správně, mohu v ní pokračovat 

c) Vymezit pravidla ohledně doteků (dotýkáme se pouze blízkých osob) a seznámit je s „vhodný-
mi“ částmi těla k dotýkání (kde se mohu druhého dotknout).  

Proxemika
Nejdůležitější je děti naučit, v jaké vzdálenosti mají stát od komunikačního partnera.
• U menších dětí využíváme značky (puntíky).



144

• U starších žáků/studentů využíváme „pravidlo délky předpažené ruky“. Pro děti s oblibou čísel 
můžeme specifikovat (0,5 – 1, 5 metru).

Dále je důležité vysvětlit jim, co znamená, když druhá osoba jde zpět – „couvá“ (znamená to, že 
potřebuje stát ve větší vzdálenosti od nás) a naučit je, jak na tuto situaci reagovat (já stojím a nepři-
bližuji se k ní). 

Možnosti nácviků neverbálních dovedností:
• nácvik před zrcadlem 
• skládání výrazů obličeje podle zadání – smutný, radostný (pouze ústa / pouze oči / oči i ústa) 

s využitím fotografií, obrázků, symbolů
• dokreslování do prázdného obličeje (některé detaily / celý obličej)
• modifikace známých her – např. Honzo, vstávej (Honzo, vstávej. Jak se cítíš? Jsem smutný. → 

předvést emoci)
• hraní rolí (např. smutná maminka, rozzlobená učitelka)

4.2.3 AUTISMUS A KOMBINOVANÉ POSTIŽENÍ
Pomůcky pro nácvik správné výslovnosti

Logopedičtí maňásci – pro názornou ukázku polohy jazyka při nácviku správné výslovnosti určité 
hlásky, eventuálně při cvičeních pro lepší hybnost jazyka.

Na trhu jsou k dispozici tři typy maňásků – dívka, chlapec a hroch. Pro děti s poruchami autistické-
ho spektra je lepší upřednostnit využití konkrétních postav. Při používání maňásků je nutné počítat 
s tím, že některým dětem se vzhled maňásků nemusí líbit a může je paradoxně od spolupráce odra-
dit. Dále můžeme narazit na problém se zaměřením se na detaily na oblečení maňásků a odvedení 
pozornosti od primárního cíle (sledování polohy jazyka). 

Maňásky lze využít i při nácviku krmení apod. 

Zubák Holka Zubák Kluk
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Hroch Logopedik

Mechanické pomůcky pro podporu navození správné výslovnosti určité hlásky. U dětí s poruchami 
autistického spektra není moc vhodné využívat.

Logopedické sondičky

 
Pomůcky k navození hlásek. Používá pouze logoped.

Rotavibrátor

  
Pomůcka k navození hlásky „R“. Používá pouze logoped.
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Ora-Light lžičky

Ora-Light lžičky mají specifický tvar a strukturu. Jsou prostředkem při cvičeních určených pro 
senzoricko-motorickou stimulaci za účelem zlepšení terapie rtů, přední i zadní části jazyka. Systém 
cviků zapojuje také svalstvo tváří, měkkého patra a hltanu.

Cílem systému orálně motorických cvičení, který využívá soubor fyzioterapeutických cviků, je posí-
lit svalstvo, zlepšit neuro-motorickou koordinaci, řečové a polykací dovednosti.

Používá logoped. Po zácviku i rodič, pedagog.
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Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, CZ.1.07/1.2.08/04.0006

5. DÍL

SOCIÁLNÍ 
DOVEDNOSTI
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5.1 Sociální dovednosti
Děti a žáci s poruchami autistického spektra mají největší obtíže v oblasti komunikace, socializace, 
v oblasti představivosti a zájmů. V oblasti socializace se vyskytují problémy s navazováním vztahů, 
řešením běžných situací, s mezilidskými vztahy. 

Mezi hlavní problémy v oblasti socializace u dětí a žáků s PAS patří:
• Omezená schopnost vnímat sociální interakce, sociální dění v okolí. Nerozumí neverbální ko-

munikaci, mají sníženou schopnost vnímat kontext situace, vnímají situace útržkovitě.
• Omezená schopnost vyhodnocovat a porozumět tomu, co prožili, viděli. Nerozumí vnitřním 

pocitům, emocím (vlastním, emocím druhých osob).
• Z výše uvedeného pak plynou odlišné, často neadekvátní reakce vůči okolí. Odlišnosti v soci-

álních dovednostech se u dětí a žáků s PAS liší v závislosti na hloubce symptomatiky autismu 
a přidruženém mentálním postižení. 

Často jsou deficity v komunikaci a socializaci příčinou nevhodného chování. Proto hledáme strate-
gie, jak dětem a žákům s PAS v této oblasti pomoci. Zlepšení v oblasti sociálně komunikační často 
přispívá k odbourání nevhodného chování. Dětem a žákům s PAS tak pomůžeme k zařazení do spo-
lečnosti dospělých, ale i vrstevníků. 

Děti s autismem můžeme učit sociálním dovednostem individuálně, nebo v rámci skupinových 
nácviků sociálních dovedností. 

Nácvik sociálních dovedností vychází z aktuální úrovně sociálních dovedností a porozumění řeči, 
kontextu situací. Vždy se snažíme, aby byl nácvik a rozvoj sociálních dovedností spojený s příjem-
ným prožitkem ze sociální interakce, aby se dítě cítilo bezpečně. Zaměřujeme se na maximální 
uplatňování nabytých sociálních dovedností v běžném životě. 

Novou dovednost se dítě učí nejprve s dospělou osobou (rodič, pedagog), často je zde nutná i třetí 
osoba, která působí jako asistent dítěte. Míra podpory je různá, dle potřeb dítěte. Postupně asistent 
přechází do pozadí. Dítě spolupracuje pouze s dospělým. Po upevnění nacvičované dovednosti 
s dospělými, upevňujeme dovednost s druhým dítětem. Dospělý přechází do role asistenta, pozoro-
vatele. Dítě se postupně osamostatňuje. 

U dětí, které naprosto odmítají sociální kontakt, postupně rozvíjíme schopnost pasivního přijímání 
přítomnosti druhého. Až je dítě schopno výše uvedeného, pak zahajujeme jednoduché, krátké soci-
ální interakce. Později paralelní aktivity, střídání se při činnosti, hře. Nejvýše v hierarchii sociálních 
kontaktů stojí zapojení do skupinových aktivit.

U dětí s PAS rozvíjíme pochopení vlastní identity. Učíme a upevňujeme v oblasti sociálně prak-
tických dovedností zásady stolování, hygieny, orientaci v různých prostředích. Dále se zabýváme 
základy společenského chování, nácvikem různých situací z okruhu společenských zvyků a tradic, 



150

vedeme k rozlišování známých a cizích osob. Rozvíjíme oblast sociální komunikace. Výčet námětů 
k rozvoji sociálních dovedností není vyčerpávající.

5.2 Nízkofunční autismus 
a kombinované postižení
U dětí s nízkofunkčním autismem a kombinovaným postižením vycházíme při nácviku sociálních 
dovedností z přirozených gest, jednoduchých, jednoznačných komentářů. Nové dovednosti nacvi-
čujeme v přirozených situacích, v nichž se dítě pravidelně pohybuje. 

Navazování kontaktu

Kontakt zahajujeme pozdravem. Můžeme vycházet z přirozeného gesta zvednuté ruky. Rukou však 
netřeseme, ale necháváme ji zvednutou v klidové poloze v úrovni úst. Zpočátku ještě můžeme roz-
táhnout prsty. Zdravit můžeme spojením gesta a pozdravu, nebo tím, že k pozdravu a gestu přidáme 
plácnutí („ahoj“, „čau“).

Děti s PAS učíme zahájit kontakt, získat si pozornost prostřednictvím poklepu na ruku. Vizualizuje-
me místo, kam má dítě poklepat – nejlépe hřbet ruky (např. barevným kolečkem nakresleným/při-
lepeným na hřbetu ruky, barevnou rukavicí, nebo kolečkem nějakého dítěti příjemného materiálu 
přilepeného na rukavici – např. kolečko smirkového papíru, kožešiny apod.). Předloktí již může být 
pro některé děti (zejména ve vyšším věku) intimní zónou a při zásahu do ní spouštíme problémové 
chování. 

Až má dítě upevněno navazování kontaktu poklepem na hřbet ruky, vedeme ho k tomu, aby vyčkalo 
očního kontaktu. 

Umět sdělit potřebu

Dítě učíme pravidelným vysazováním chodit na WC. Je nutné udělat monitoring toho, jak často 
bývá dítě pomočené. A vysazovat ho na toaletu před tím, než se pomočí. Zpočátku je nácvik velmi 
intenzivní, po krátkých časových úsecích. Postupně se intervaly prodlužují.

Další dovednost, která je důležitá v každodenním životě, je dovednost oznámit dospělému potřebu 
jít na WC. Setkáváme se s tím, že děti necítí potřebu jít na toaletu, a proto ji nedávají najevo. 

Při nácviku vycházíme z přirozeného gesta, kdy si dítě sahá na břicho. Pokud si dítě stahuje kalhoty 
mimo WC, vedeme je k tomu, aby je nestahovalo a naznačilo potřebu např. zachycením palce za kalhoty. 

Dále můžeme využít vizualizaci a pověsit dítěti zástupný předmět na gumu od kalhot, nebo na před-
ní stranu trička. Zástupný předmět vybíráme podle preference podnětů. Preference však nesmí být 
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tak silná, aby si dítě se zástupným symbolem hrálo. Vždy, když si dítě na předmět sáhne, vysadíme 
ho na toaletu. Po té, co pochopí smysl symbolu, uzpůsobíme symbol tak, aby se dal odejmout a pře-
dat komunikačnímu partnerovi. V další fázi umístíme dítěti symbol k dennímu režimu.

Prosba o pomoc

Dítě vedeme k tomu, aby položilo ruku dospělého (rodiče, učitele) např. na rozbitou hračku, pracov-
ní list, nebo jinak naznačilo, že má obtíže. Pokud u toho dítě nevhodně vokalizuje, dospělý se snaží 
dítě verbálně ztišit. 

Při nácviku vycházíme z přirozeného gesta „prosím, prosím“. Bylo by vhodné, aby při nácviku byla 
ještě třetí osoba, která dítěti pomůže vybavit, co má v dané situaci dělat. Je dobré situace, kdy musí 
dítě požádat o pomoc, opakovaně vytvářet. Dítě si tak dříve zautomatizuje novou sociální doved-
nost.

Z gesta „prosím, prosím“ postupně přejdeme na symbol, který bude dítě dospělému předávat. 
Na symbol přecházíme u dítěte, které umí požádat prostřednictvím zástupného předmětu, fotogra-
fie, obrázku o danou věc. 

Nácvik zastavení na pokyn

Při vizualizaci pokynu k zastavení vycházíme z úrovně porozumění dítěte. Volíme zástupný před-
mět, kartu apod.. Učíme dítě, aby se při jejich zvednutí a oslovení zastavilo (dítě běží směrem 
k volajícímu). Odbíhá-li dítě směrem od volajícího, přivážeme na místo, kde má dítě zastavit a čekat 
např. fáborek. (Zpočátku další osoba zajišťuje, aby dítě z daného místa neodběhlo. K vizualizaci če-
kání může posloužit např. to, že dítě drží fáborek do doby, než přijde volající. Situaci komentujeme: 
„Honzík, čeká.“, nebo „Čekáš“.). Další možností je například červená rukavice, kterou si navlékneme 
na ruku a dítěti tak ukážeme, že má zastavit. Komentujeme jednoduše, nejlépe jednoslovně. Dítě 
pak zareaguje rychleji, než kdybychom situaci široce komentovali a zdůvodňovali. 

Nácvik čekání

Po pokynu k zastavení obvykle následuje čekání, např. na přechodu pro chodce, při placení v ob-
chodě, v čekárně u lékaře. Bývá to obvykle doba, ve které se obtížně hledá náplň, nevíme, jak dlouho 
bude čekání trvat. Tyto momenty jsou pro děti s PAS velmi obtížné. Vzhledem k úrovni porozumění 
často nelze dítěti verbálně vysvětlit sociální situaci. 

V místech, kde je to možné, např. šatna, chodba, toaleta, můžeme čekání podpořit barevným puntí-
kem na podlaze. Na ulici, nebo místech, kde není možné puntík udělat, můžeme využít červenou 
kostku (nosíme ji neustále s sebou), nebo kartu pro vizualizaci čekání. 

Dále čekání můžeme podpořit minutkou, přesýpacími hodinami. Ohraničit dobu můžeme také 
písničkou, básničkou. 
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Při ukončení čekání, komentujeme: „Čekání hotovo.“ a předmět nebo symbol vizualizující „čekání“ 
dítěti odebereme.

Nácvik začínáme od krátkých časových úseků, které postupně prodlužujeme. Zpočátku dítě 
za zvládnutí čekání odměňujeme. 

Vzdálenost mezi dítětem a dospělým je v počátcích nácviku téměř bezprostřední, nejdále na vzdá-
lenost paže dospělého. Tato je nutná, abychom poskytli dítěti okamžitou zpětnou vazbu v momentě, 
kdy chce místo čekání opustit.

5.3 Vysocefunkční autismus
U dětí s PAS se při nácviku sociálních dovedností opíráme o intelekt. Vzhledem k obtížím s gene-
ralizací nesmíme počítat, že naučenou dovednost bude dítě automaticky používat v různých pro-
středích a při kontaktu s různými lidmi. Často musíme dítěti připomínat, že v novém prostředí platí 
stejné konvence a dovednosti, jako v jiných prostředích. Naopak se můžeme setkat s tím, že se dítě 
na veřejnosti chová příliš otevřeně, přátelsky a nerozumí možnému nebezpečí.  

Sociální dovednosti rozvíjíme jak v běžných situacích, tak i nácvikem v modelových situacích. Dě-
tem vytváříme pravidla, která mohou uplatnit v praktickém životě. 

Nácvik optimální vzdálenosti při komunikaci

Žáci s autismem často necítí přirozené hranice a nectí osobní prostor komunikačního partnera. Ně-
kteří jsou při komunikaci příliš blízko, druzí zase velmi daleko od komunikačních partnerů. Opti-
mální vzdáleností při rozhovoru s cizí osobou může být pravidlo „natažené paže.“ S blízkou osobou 
může dítě, žák s PAS komunikovat na vzdálenost lokte. Při nácviku vyjmenujeme konkrétní osoby, 
které si dítě může do této vzdálenosti pustit. Dítěti také nabídneme variantu, kdy se do této vzdále-
nosti dostanou lidé, které nezná (plný autobus, čekání v řadě na obědě atp.) a způsob řešení těchto 
situací (např. odejdu, nebo řeknu: „S dovolením, potřebuji větší prostor.“). Dále si s dítětem, žákem 
s PAS vysvětlíme, s kým se může objímat (př. maminka, tatínek, babička…).

Čtení základních gest a mimických výrazů 

Čtení gest a mimických výrazů je pro děti, žáky s PAS velmi obtížné. Často sami nevyvodí, co má 
daný výraz v určitém kontextu značit. Téměř pro všechny není důležitý oční kontakt v komunikaci 
s druhým člověkem.

Výrazy ve tváři pojmenováváme zejména v okamžiku, kdy emoci prožívá samo dítě. Pojmenovává-
me prožívanou emoci i u sebe, aby se dítě učilo rozumět emocím a jejich projevům. Přesto se dítě 
s PAS může zaměřit pouze na jeden detail v obličeji a prožívanou emoci interpretovat chybně. 
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Při nácviku pojmenování emocí vycházíme nejprve ze dvou základních emocí: radost a smutek. Po-
stupně škálu rozšiřujeme. Je dobré si vytvořit karty se zjednodušenými výrazy (např. smajlíky), které 
budeme při pojmenování prožívaných emocí dítěti ukazovat. Emoci obvykle popisujeme jedním 
slovem. Protipóly vnímaných emocí označíme barevně. K rozpoznávání emocí využíváme fotografie 
výrazů známých lidí, ale i fotografie z časopisů. K těmto fotografiím pak můžeme přiřazovat krátké 
příběhy, události, které mohou výrazu předcházet, tzn. to, co vyvolá danou emoci. Velmi podobně 
pak učíme rozpoznávat i řeč těla.

V komunikaci využíváme běžná gesta: ahoj, dobře, špatně, prosím, prosím, pozor, pojď sem, jdi 
pryč, čekej, sedni si, nechci atd. 

Nácvik práce s hlasem

Pro přiblížení intenzity hlasitosti vycházíme z příkladu z běžného života: např. „semafor“. Dále lze 
využít příklad rádia (stupnice hlasitosti 1,2,3,4). Obě varianty můžeme zvizualizovat a převést do 
manipulační varianty. 

Při nácviku začínáme od tří základních poloh: ticho, běžná hlasitost, křik. Barvy v tomto případě 
volíme následovně: červená = křik, zelená = přirozená poloha hlasu, modrá = ticho. 

Děti s vysocefunkčním autismem mohou nacvičovat práci s hlasem s kartičkami s nápisy. Rozloží-
me před dítě kartičky. Sami řekneme určitou hlasitostí tvrzení. Dítě pak vybírá kartu, kde je popsaná 
situace, které hlasitost odpovídá. Dítěti ukazujeme karty (barevné, nebo s čísly) a požadujeme po 
něm, aby se projevovalo danou hlasitostí.

Dětem s nízkofunkčním autismem můžeme vizualizovat hlasitost pomocí barevných kostek. Zpo-
čátku vycházíme ze dvou základních poloh (“ticho, mluvení“). Nacvičujeme hlasitost v reálných 
situacích.

Správná varianta rozložení barev. Dítě má najít chybu v tabulce a opravit ji.
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Strukturovaný rozhovor
• je rozhovor, který je řízený dospělým, má jasnou strukturu a týká se určitého tématu, které zpo-

čátku určí dospělý (respektuje zájmy a úroveň dítěte, jeho potřeby), později určuje i dítě a dospě-
lý pomáhá strukturou udržet nit hovoru.

• zprvu je cílený pro oblast, kterou je třeba rozvíjet (nácvik strukturovaného rozhovoru po pří-
chodu dítěte ze školy, navázání kontaktu se spolužákem, předávání vzkazu druhé osobě), později 
vychází z požadavku dítěte.

• zahajuje a končí pozdravem (vychází z konvencí) - zprvu zahajuje kontakt dospělý, později dítě 
(následně je dítě vedeno, aby naučenou dovednost s dospělým, umělo dítě použít v kontaktu 
s vrstevníkem). 

• skládá se z konkrétních otázek:  
 » kdo, kde, kdy, s kým, co, v čem…
 » je nutné dopřát dítěti dostatek času pro zformulování odpovědi
 » nabídnout dítěti výběr možných odpovědí, když samo nevybaví, nebo nezná odpověď

• Pozn. velmi podobné je to při práci s textem, kdy de facto vedeme strukturovaný rozhovor a dá-
váme dítěti návodné otázky, toto je ještě doplněno prací s barvami (viz. 3. díl Sborníku).

• Z tohoto principu vychází komunikační a socializační scénáře.

Komunikační a socializační scénáře
U žáků s PAS je nutné se opírat o vizualizaci rozhovorů, možných variant správných pozdravů. 
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V rámci 5. dílu Sborníku byly vytvořeny rozkreslené socializační scénáře. Obrázky jsou černobí-
lé doplněné rámečky pod obrázkem, kam si může rodič, pedagog vepsat komentář. Socializační 
scénáře byly vyrobeny k tématům: jízda autobusem (2 varianty: placení kartou, placení penězi), 
nákup v supermarketu (placení platební kartou, placení penězi), první pomoc při opaření čajem 
(2 varianty: rozkresleno s pákovou baterií a běžným kohoutkem), první pomoc při pořezání nožem 
(2 varianty: rozkresleno s pákovou baterií a běžným kohoutkem), uvolnění místa v autobuse, návště-
va u lékaře, návštěva u zubaře, omluva za pozdní příchod, vhodné - nevhodné chování, vyzvednutí 
zásilky na poště, zaslání balíku, zaslání dopisu.
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Socializační scénář pro jízdu autobusem: 

Nácvik tykání a vykání

Žáci s PAS mají často obtíže s dodržováním pravidel slušného chování, s dodržováním konvencí. 
Necítí přirozenou autoritu před dospělými a často jim tykají. 

V uvedené tabulce můžete používat konkrétní jména lidí z okolí. Příklad práce s pomůckou: 
• Předložíte dítěti kartičku s názvem osoby a tvrzení. Žák převede tvrzení do patřičné osoby (př. Jít 

do kina: kartička bratr -) Jdeš do kina?).
• Řeknete tvrzení a dítě ukáže, která osoba z tabulky by mohla daný výrok použít. 

Příklad pomůcky k upevnění dovednosti tykat a vykat

TYKÁNÍ VYKÁNÍ

DOSPĚLÍ VRSTEVNÍCI DOSPĚLÍ ZNÁMÍ DOSPĚLÍ NEZNÁMÍ

MAMINKA BRATR PANÍ UČITELKA PÁN NA ZASTÁVCE

TATÍNEK SPOLUŽÁK PAN ŘEDITEL PRODAVAČKA
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5.4 Autismus – vysokofunkční 
i nízkofunkční
5.4.1 NÁCVIK HERNÍCH DOVEDNOSTÍ
U dětí s PAS odlišujeme strukturovaný volná čas a nestrukturovaný volný čas. Ve strukturovaném 
volném čase nabízí dospělý aktivity dítěti. Nestrukturovaný volný čas si dítě vyplní samo, nejčas-
těji si samo volí repetitivní zájmy, oblíbená témata, nebo fyzickou aktivitu. Často přebíhá od jedné 
aktivity ke druhé. 

Dětem zpočátku nabízíme omezené množství hraček (čím méně, tím lépe). Do krabice umístíme 
tolik hraček, kolik je dítě schopno využít v rámci jedné hry, aktivity (postavení komínu). 

V pokojíku rozdělíme hračky podle druhu (do krabic, šanonů či jiných oddělení). Tyto krabice 
označíme podle úrovně porozumění zástupným předmětem, fotkou, piktogramem, nápisem, který 
bude značit, co se v krabici, šanonu skrývá. Označení pomáhá lepší orientaci v hračkách.

Děti s PAS často nedokáží sami hru rozvinout. Proto jim ji pomáhá rozvíjet dospělý. Nové aktivity 
a nové hračky zavádíme postupně. Uplatňujeme tzv. princip postupných změn. Nové hračky by se 
měly podobat těm starým. Nabízíme je ve známém prostředí. Staré hračky naopak využijeme a nabí-
zíme je dítěti v novém prostředí, čímž podporujeme generalizaci. Takto rozvíjíme hru manipulační, 
kombinační, funkční i symbolickou. 

Hru nacvičujeme v souladu s metodou strukturovaného učení. Dětem musí být jasné odpovědi 
na tyto otázky: 
• Kdy? – Na tuto otázku odpovídá dětem denní režim. 
• Kde? - Rodiče vymezí dítěti prostor pro hru (místo u stolečku, na koberci), místo má viditelné 

hranice, je barevně ohraničeno, vymezeno podložkou, koberečkem (nejlépe jednobarevným).
• Co? – Dítě by mělo předem znát obsah hry. Až máte jistotu, že dítě ví, jak si má hrát s hračkou, 

můžete zavést volbu nejprve ze dvou hraček, postupně z více.
• Jak? – Rodiče, pedagogové dítě postupně učí, co s hračkami dělat. Poskytují vzory, předlohy, ná-

zor, další možnosti předvádí přímo v reálu, poskytují náměty, obměnu hry, procesuální schéma. 
Děti s autismem odkládají hračku, protože již nedokáží vymyslet další způsob hry s ní.

• Jak dlouho? – Délku hry určuje počet prvků, se kterými dítě manipuluje. Dobu můžeme ur-
čit pomocí minutky, kterou umístíme vedle místa pro symbol hry. Je velmi důležité, aby dítě 
toto sledovalo pohledem. Učí se tak vnímat souvislost mezi zvolenou činností a časovým 
ohraničením. Při zavádění nové hry nastavujeme čas maximálně na jednu, dvě minuty (závislé 
na typu hry). Je nutné, aby dítě tuto dobu zvládlo. 
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Pokud odběhne, je nutno dítě vrátit ke hře a záhy ji ukončit. Pozn. Po té, co budík zazvoní, vedeme 
dítě k úklidu hraček (pokyn „ukliď“).
• Proč? – I když se snažíme vybrat hru, která by mohla dítě bavit, byla pro něj atraktivní, nemusí 

se nám to vždy dařit. Proto po nácviku hry dítě odměníme. Odměnu dostane hned po dokonče-
ní hry, postupně dobu prodlužujeme a odměnu dostává po uložení hraček. Odměny mohou být 
materiální, činnostní, sociální. 

• S kým? – Pro dítě je zpočátku mnohem jednodušší přijat interakci s dospělou osobou (mamin-
ku, učitele, asistenta pedagoga). Dítě chválíme i za snahu zapojit se do hry. Po zvládnutí hry 
s dospělou osobou přivádíme ke hře druhé dítě. 

Rozvoj hry s partnerem
Je možné začít od pohybových aktivit, např. dítě přenáší míček po určené trase do košíku. Hru, 
kterou se naučí individuálně, pak převádíme v paralelní hru, př. dvě stejné trasy pro přenášení 
míčků vedle sebe. Až toto děti zvládnou, přecházíme v hru kooperační. Při této hře mají hráči jednu 
společnou dráhu. Toho, kdo je na řadě viditelně označíme, např. kšiltovkou, náramkem. Zpočátku 
zvizualizujeme podložkou prostor, kde k předávání dochází. Děti se během hry učí čekat, než na ně 
přijde řada. 

Hry s kostkou: 
a) Nejprve má každý hráč svoji dráhu i svoji kostku. 
b) Společná kostka, dvě dráhy.
c) Společná kostka, společná dráha.

Dětem můžeme na konec dráhy dát obrázek, symbol odměny, kterou získají, když zvládne hru do-
hrát do konce. 

Příklady her typu Domino: Ve hře je přesně daný počet prvků k manipulaci. Vizualizujeme hráče, 
který je na řadě pomocí čepice.
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Příklady her s kostkou, dráhou, pravidly: 

Dvě dráhy, hráči mají figurky, kterými po-
souvají po dráze, čepici pro vizualizaci hráče, 

který je na řadě, v červeném poli může být 
umístěná odměna. 

Jedna společná dráha, jedna kostka, hráči mají figu-
rky, kterými posouvají po dráze, čepici pro vizuali-
zaci hráče, který je na řadě, zelená políčka mají své 
pravidlo, které je napsáno na kartě (př. stop, +1,-2). 

 

Jedna společná dráha, jedna kostka, hráči mají 
figurky, kterými posouvají po dráze, čepici pro 
vizualizaci hráče, který je na řadě, učí se pra-

vidlo barevných polí.

Složitější varianta předchozí hry.

5.5 Řešení problémového 
chování

„Problémové chování je takové chování, které se svou intenzitou, frekvencí nebo 
dobou trvání natolik odlišuje od běžné společenské normy, že může vážně ohro-
zit fyzické bezpečí dané osoby nebo druhých.“ Eric Emerson, 1988

Problémové chování často nastává proto, že je to mnohdy jediný možný způsob, jak vyjádřit své 
potřeby nebo přání vzhledem k časté komunikační propasti mezi dítětem a okolím. Vyskytuje se ze-
jména ve chvíli, kdy se děti ze svého pohledu dostávají do složité situace, kterou nezvládají, nerozu-
mějí jí a nemají jiné prostředky k tomu, jak by své pocity sdělili, natož aby v takové situaci dokázali 
požádat o pomoc (Čadilová in Čadilová, Jůn, Thorová, 2007).
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Problémové chování často závisí na hloubce symptomatiky jedince, osobních predispozicích, vý-
chovném a terapeutickém přístupu v minulosti i současnosti. Některé problémové chování je nauče-
né, jiné má biologický základ a behaviorální terapií není odstranitelné.

Nejčastější formy problémového chování: sebezraňování, destruktivní činnost, vztek a agresivita, 
afektivní záchvaty, výrazná stereotypní činnost a rituály (převážně verbální), problémy s jídlem, 
problémy s usínáním a spánkem, odpor ke psaní, perfekcionismus, strach ze selhání, rigidita (tvrdo-
hlavost, dogmatičnost, obsese, pedantičnost, odpor ke změnám), problémy se školou (vztah s jinými 
dětmi, chování neodpovídající standardům školy, šikana). 

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím problémové chování mohou být nevhodně zvolené 
přístupy, terapie, dlouhodobé užívání neuroleptik, časté používání mechanických a omezovacích 
prostředků, které jedince společensky degradují, urážející zacházení a vylučování z komunitního 
prostředí, nucené zapojování do kolektivního způsobu života a podřizování se ostatním v situacích, 
které pro jedince s PAS nemají smysl (např. čekání u pokladny v obchodě, čekání na autobus, čekání 
na oběd, čekání v šatně, čekání v družstvu při hrách v tělocvičně, čekání než matka, učitelka atd. 
dokončí hovor s protějškem, apod.).

Dalšími z možných příčin problémového chování je: vliv prostředí, zdravotní problémy, přiměře-
nost úkolů, sebestimulační chování, získávání pozornosti, únik před povinností, neznalost: Žák neví, 
jak řešit sociální situaci. Cítí se ohrožen tím, co se děje. V případech, kdy nezná nově vzniklou situaci, 
ztrácí jistotu, neví, proč je to najednou jinak. Žák se může chovat nevhodně, protože se mu líbí reakce 
komunikačního partnera (výška hlasu, to, že dospělý nadává, rozhazuje rukama…). Žákovi se může 
líbit smyslový podnět, který je s nežádoucím chováním spojen (zvuk / vizuální ztvárnění). 

Fáze terapeutického působení
Při problémovém chování stanovujeme tři postupy: 
• prevence: co mám dělat, aby k problémovému chování nedošlo
• následky terapeutické: co mám dělat, když už k problémovému chování dojde, a to tak, aby se 

příště už pokud možno neopakovalo
• následky krizové: co mám dělat, když už k problémovému chování dojde, tzn. že si nenárokuji 

žádnou změnu v chování dítěte

Řešení problémového chování má 2 roviny:
terapeutická pozitivní posilování / alternativa (odvedení pozornosti) / přesycení

krizová většinou mechanická překážka / odvedení pozornosti

Terapeutický a krizový následek jsou často v rozporu, ve chvíli krize má krizový následek přednost 
před následkem terapeutickým.

Při řešení problémového chování se opíráme o ABC model, u dětí s nízkofunkčním autismem 
o prvky behaviorální terapie, u dětí s vysocefunkčním autismem a Aspergerovým syndromem 
o prvky a kognitivně behaviorální terapie. 
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Terapie problémového chování
• terapeutické postupy
• vzdělávací či léčebné metody (např. muzikoterapie, arteterapie či výukový TEACCH program)
• behaviorální terapie
• kognitivní terapie 
• kognitivně-behaviorální terapie

Před volbou speciálně pedagogické intervence, terapie provádíme:
• analýzu prostředí
• analýzu činností
• diferenční zpevňování (odměny, tresty)
• averzivní tlumení

Ovlivňování důsledků autistického chování
• pozitivní posilování (po žádoucím chování následuje odměna)
• negativní posilování (po nežádoucím chování dítě získá to, co chce)
• podněcování (slovní povzbuzování, fyzická manipulace, které vedou k žádoucímu chování – nut-

no postupně oslabovat, eliminovat)
• modelování (vzor – nápodoba žádoucího chování)
• řetězení (složitější úkoly rozdělíme do dílčích kroků, které si dítě osvojuje postupně, vždy po 

upevnění předchozího; přímé a zpětné)
• vyhasínání („přehlížíme“ negativní chování – např. nereagujeme na křik dítěte, naší reakcí by-

chom toto chování posílili, upevnili)
• trest šokem (elektrické šoky, fyzické tresty, mechanická omezení)
• trest odmítnutím (dítě ztratí něco, co má rádo – např. zákaz TV)
• trestný čas (ohraničený časový úsek, kdy je dítěti odepřen nějaký pozitivní stimul – u dětí s PAS 

volit uvážlivě – např. u sociálně pasivního typu nebude trestem „být mimo společnost zavřené 
v pokoji“ + pozor: dítě se nesmí nudit / bát se)

• přesycení (opakování negativního chování na povel mnohokrát za sebou)

ABC analýza (Hrdlička, Komárek - Dětský autismus)

A = podnět, spouštěč To, co problémovému cho-
vání předchází.

známka 3 z písemné práce z matema-
tiky, neoblíbený úkol, únava, ruch ve 
třídě

B = něco probíhá Vlastní chování dítěte. žák s PAS se rozčílí, dostane se do afek-
tu, hází předměty / autoagrese

C = důsledek, následek To, co následuje bezpro-
středně po problémovém 
chování.

chaos ve třídě, ohrožení spolužáků / 
vlastní osoby

Působíme na „B“ → měníme chování (= nabídka, jak to řešit jinak) 

Při terapii musí být zachována následnost níže uvedených kroků. V prvních třech krocích se zabý-
váme prevencí problémového chování. Ptáme se, co máme dělat, aby se problémové chování ani 
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nevyskytovalo. Až ve 4. a 5. kroku se zabýváme tím, co máme dělat, když se problémové chování 
vyskytne. 

Kroky:
1. Zaznamenávání problémového chování a následná analýza chování, event. lékařské posouzení. 

Zapisování údajů dle ABC analýzy má obsahovat tyto informace: 
 » Kdy: čas incidentu
 » Délka trvání
 » Přesný popis chování dítěte, žáka (B): 
 » Příklad: nevhodný zápis: nedává pozor – vhodný popis: odvrací pohled, když (na něj mluvím; 

něco po něm chci)
 » Příklad: nevhodný zápis: je vzteklý – vhodný popis: křičí a dupe
 » Co předcházelo problémovému chování (A)
 » Kde: kde problém vznikl (v lavici, na koberci, u tabule.)
 » Při čem: činnost, při které se incident stal. 
 » S kým: osoby, jež ve chvíli výskytu incidentu dítě vedly fyzicky.
 » Osoby, jež ve chvíli výskytu incidentu dítě vedly verbálně.
 » Osoby, jež byly pouze přítomny a žákovi se jinak nevěnovaly.
 » Jaká byla zvolená nabídka odměn – motivační systém (z čeho vycházeli).
 » Co následovalo po problémovém chování (C), reakce okolí: Jaké byly následky chování, např.: 

křičel a dostal sušenku, aby byl zticha (dítě si spojilo křik se sušenkou – když budu křičet, 
dostanu sušenku).

2. Analýza prostředí
3. Analýza činností a volného času (těžkost úkolu, délka). Je nutná struktura.
4. Odměny za vhodné chování (odměny materiální, činnostní odměny, sociální odměna). Odměna 

musí být variabilní, časté používání (několikrát denně způsobí, že odměna přestane být odmě-
nou, tzn. dítě je odměnou přesyceno, je nutné zvolit nové typy odměn a vyřadit z odměnové 
tabulky nefunkční odměny, př. když odměnu jednou použiji, vyřadím ji pro ten den z odměnové 
tabulky. Opětovně vřadím až následující den).

5. Averzivní tlumení (předem naplánovaná sada restriktivních postupů za účelem systematické 
změny chování – krizová intervence, krizový scénář).
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Kognitivně behaviorální terapie - KBT 

(Bělohlávková, Vosmik: 2010)

Dlouhodobě se z hlediska terapie lidí s Aspergerovým syndromem osvědčila kognitivně-behaviorál-
ní terapie (KBT).

Tato terapie se zaměřuje na změnu myšlení a následně i změnu chování. Předpokladem použití je 
ochota klienta spolupracovat, motivace ke změně, schopnost přiměřené komunikace, schopnost 
popsat své myšlenky a pocity při problémových situacích.

Kritériem použitelnosti KBT je věk. Doporučuje se od 11 let věku. U mladších 11 let se používá 
například aplikovaná behaviorální analýza.

Techniky KBT:
• Behaviorální metody: nácvik zklidňujícího dýchání, expozice, metody vytvoření nového chování, 

metody ke změně existujícího chování
• Kognitivní metody: zastavení myšlenek, kognitivní restrukturalizace, komplexní terapeutické 

programy, nácvik sociálních dovedností, nácvik řešení problémů.

Nácvik zklidňujícího dýchání: Pomáhá klientům snížit napětí v situacích, kdy se cítí úzkost-
ně. Metoda spočívá ve správném rytmu dýchání (nádech 3 vteřiny a výdech 6 vteřin). Dýchání 
je soustředěné jakoby „do břicha“, nikoliv do hrudi. Nácvik je vhodné provádět pravidelně v klid-
ném prostředí. Žákům pomáhá, když dospělý provádí cvičení společně s ním. Nácvik se provádí 
nejprve vleže, pak vsedě a nakonec vestoje. Osvědčuje se použití polštáře nebo ruky přiložené 
na břicho pro lepší uvědomění celého nácviku. Aby došlo k automatizaci dovednosti, je nutno tré-
nink provádět několikrát denně.

Nácvik postupné expozice: Používáme u žáků, kteří se vyhýbají některým situacím a kteří vnímají 
únik jako zdroj okamžité úlevy. Mohou pak tento model použít u jiných situací. Principem postup-
né expozice je zabránění úniku ze situace. Naučíme žáka, že strach je v takové situaci zvládnutelný. 
Situace postupně přestává vyvolávat strach.

Pro popis intenzity emocí se doporučuje používání škál, které jsou pro ně srozumitelné. Popis po-
mocí škály je pochopitelný pak i pro dospělého i pro dítě.

Před zahájením samotných expozic v reálném prostředí se doporučuje provést nácvik variant situací 
v umělém prostředí. 

Metody vytvoření nového chování: žáci s Aspergerovým syndromem nemají dostatek dovedností 
pro řešení situací a tím se dostávají do problémů. Je několik způsobů, jak je tyto dovednosti naučit:
a) Učení podle vzoru: jde o učení nápodobou. Vhodným modelem je spolužák či vrstevník, 

kterému klient věří a dobře s ním vychází. Použitelný je i při skupinové terapii, kdy jiný klient 
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pomáhá radit s obtížnostmi při učení, se kterými se sám setkal a naučil se je zvládnout.
b) Formování: je použitelné v situaci, kdy část dovednosti již klient zvládá, ale část nikoliv. Upev-

ňuje se, co již zvládá, a postupnými kroky dovednost rozšiřujeme. Používáme verbální nebo 
i fyzické pobízení. Pomáhají konkrétní příklady použití v praxi a jejich přínosy.

c) Hraní rolí: spočívá v přehrávání rolí v umělém a pak postupně v reálném prostředí. Snadněji 
se odhalí chyby či spouštěče v krizových situacích, které lze řešit. Umožňuje jejich opětovné 
procvičování

Motivační systémy
K podpoře slouží tzv. pozitivní nebo negativní žetonové hospodářství (motivační tabulka). 
Na začátku je třeba zjistit a stanovit střední výskyt (průměrnou četnost) požadovaného/nežádoucí-
ho chování a nastavit jeho hodnocení (získávání žetonů, odměnu).

Pozitivní žetonové hospodářství. Je určeno pro podporu vyžadovaného chování. Nutný je přesný 
popis takového chování. Za jeho splnění je zaznamenán žeton/symbol. Při dosažení určitého počtu 
žetonů je žák odměněn předem smluvenou odměnou. Zpočátku může odměnu dostat hned po čin-
nosti. 

Až se žák naučí, že dostane odměnu za jednu činnost, můžeme činnosti přidávat a prodlužovat dobu 
do získání odměny.

Negativní žetonové hospodářství: V hodnotící tabulce jsou žetony, které dítěti postupně odebíráme. 

Zastavení myšlenek
Technika je vhodná pro situace, kdy žáka zaplaví negativní myšlenky.  

Nejčastěji používané techniky jsou:
• Odvrácení pozornosti: V případě nástupu negativních myšlenek klient odvrátí pozornost k jiné 

činnosti, na niž se plně soustředí (počítání do deseti, vyjmenování oblíbených zvířat. Ale také 
poslech hudby, hraní her…).

• Promlouvající kartičky – obsahuje text o situaci, s níž si klient neví rady. Nosí ji stále u sebe 
v kapse a použije ji při nástupu negativních myšlenek.

• Zklidňující kartičky – obsah má odvést pozornost pomocí vizualizace něčeho příjemného, co 
má klient rád, kde se cítí dobře atd. 
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Kognitivní restrukturalizace
Technika je použitelná v situacích, kdy žáka ovládnou silné negativní emoce, které mu brání racio-
nálně uvažovat. Cílem je tyto myšlenky přeměnit.

Záznam do přehledné tabulky:
• Provede se popis situace – kdo, kdy, kde. To s pomocí záznamů žáka nebo asistenta pedagoga. 

Situaci si klient zaznamená do tabulky do prvního sloupce.
• Do druhého sloupce se zaznamená emoce spojená se situací (škála)
• Třetí sloupec obsahuje negativní myšlenku
• Čtvrtý a pátý sloupec obsahuje důkazy pro a proti této myšlence. Důraz se klade na zápis faktů, 

nikoliv emocí, čímže se některé důkazy pro eliminují
• Šestý sloupec obsahuje alternativní myšlenku, která vychází z rekapitulace pro a proti. 
• Sedmý sloupec obsahuje emoci a její škálu po uvědomění si alternativní myšlenky
• Zjednodušená varianta, kterou lze využít před zahájením kompletní kognitivní restrukturalizace.  
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Smlouva
Smlouvu obvykle uzavírá žák s pedagogem, rodičem, nebo asistentem pedagoga. Pokud je smlouva 
uzavírána mezi žákem a pedagogy, je nutný souhlas zákonných zástupců. Často smlouvě dodá váž-
nost, pokud ji ve škole podepíše i ředitel školy. Dobré je, když se smlouva píše za přítomnosti dítěte 
na počítači, má větší vážnost. Postupně se dohodnete na podmínkách, žák si může vybrat odměnu, 
která ho bude čekat. 

Smlouva má obsahovat:
• Jméno toho, kdo má smlouvu dodržovat, jména členů, kterých se smlouva týká. 
• Problém, který se bude řešit (např. neskákat učiteli do řeči). Vybíráme vždy jeden problém, 

smlouva nesmí být zaměřena na několik věcí najednou. 
• Odměnu, kterou žák získá, když bude úspěšný (nálepka, minuty na PC atp.). Odměnu je možno 

odstupňovat:
 » Zvládne neskákat do řeči: nálepka
 » Skočí 5krát do řeči – černobílý obrázek
 » Skočí 10x do řeči – nic (pozn. zpočátku musí být tolerance nevhodného chování vyšší, aby 

zažil úspěch, získal alespoň dílčí odměnu, což ho bude motivovat k další spolupráci).
 » Skočí vícekrát do řeči: sankce

• Sankci, když nesplní pravidlo.
• Podpisy všech zúčastněných 
• každý ze zúčastněných dostane svůj výtisk

Příklad „smlouvy“ se záznamovou tabulkou. Vyhodnocování musí být pravidelné, musí se 
dodržet nastavený odměnový systém. Při vyhodnocování zdůraznit zejména úspěchy – Vidíš, 
tady se ti to povedlo! Výborně. Gratuluji. 
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Krizový scénář 
Je využívaný pouze v krizové situaci. Krizová situace je jakákoliv situace, která může ovlivnit bezpečí 
dítěte či jeho okolí. Krizový scénář je předem určený a promyšlený postup školy v případě nenadá-
lé, krizové situace. Součástí scénáře je několik odstupňovaných variant řešení př. při afektu (řešení 
ve třídě, „izolace“, medikace, lékař, policie). 

KRIZOVÝ PLÁN – vzor 
Jméno a příjmení žáka/klienta: ……………………………………
Datum narození:  ……………………………………
Bydliště:   ……………………………………
Diagnóza:     ……………………………………
Škola:    ……………………………………
Ročník:    ……………………………………
Školní rok:   ……………………………………

Projevy problémového chování: (popsat konkrétní projevy) Hysterie, agresivita vůči věcem (lidem 
či obojímu). Dále křik, pištění, plivání, vztek, válení se, kopání, škrábání, útěk, demolice, pěstní útoky 
– nebezpečné pro žáka samotného i pro jeho okolí, zvláště pak pro spolužáky a personál.
Pravděpodobná lokalizace výskytu: (popsat konkrétně, vycházet z analýzy žákova chování, nebo 
zaznamenat hůře definovatelná a předvídatelná /zejména tehdy, když začínáme se žákem pracovat/)
Problémové chování se objevuje nezávisle na zpevňujících stimulech: (stimuly popsat, vyhodno-
tit reakce žáka. Pokud jsou neúčinné, volit nové)
Nejčastější výskyt: Vypozorován v hodinách hudební výchovy uskutečňovaných ve velké hudebně 
a při výuce matematiky v kmenové třídě. 
Osoby přítomné při zvládání problémového chování: XY – třídní učitelka, XZ – výchovná po-
radkyně, AB – ředitel školy, CD – asistentka pedagoga, EF – vyučující matematiky, GH – vyučující 
hudební výchovy (popsat, co konkrétně dělali, jak situaci řešili atp.)
Preventivní opatření: Při projevech problémového chování spojených s nemocí se matka telefonic-
ky spojí se školou a omluví syna. 
Výuku hudební výchovy omezit do kmenové třídy bez přítomnosti žáků z jiných tříd.
Úkoly z matematiky rozfázovat na aktuální úroveň žákova porozumění, v maximální možné míře 
využívat vizuální pomůcky (přehledy, procesuální a pracovní schémata…).
Respektovat tempo a náladovost žáka, na pracovní list připravit zadání tak, aby mohl provést pouze 
ověřovanou část učiva a nemusel zbytečně přepisovat či opisovat zadání…
Využívat motivace: bonbóny (Lentilky), trampolína, procházení v prostorách školy v přízemí, hra 
s míčem v tělocvičně, poslech hudby (uvést konkrétní CD – hudební skupinu, píseň)
Uplatňovat a rozvíjet: funkční komunikaci (dle potřeby podpořit vizuálně, využívat komunikační 
scénáře…)
Omezit: vysvětlování, zdůvodňování…
Např.: Na dobu určitou zkrátit denní docházku na 15 hod/týden s výhledem postupného 
prodlužování na 20 hod/týden atd.
(ošetřeno SPC ……………………………………, doporučeno MUDr. …………………………….)
Reakce personálu při zvládání problémového chování: Ve vztahu ke kolegům, žákům a klientovi
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A. přízemí
1. EF – zajistí bezpečnost žáků
2. EF – zajistí přivolání XZ
3. CD – izoluje žáka do prostoru školní družiny (kabinetu…)
4. přivolaný XZ přebírá žáka – fyzicky jej omezuje a zabraňuje zraněním
5. MN zajišťuje pro žáka tekutiny
6. CD – svleče žáka do tílka (zabraňují pocitům horka)
7. žák zklidňován nápojem, vyplachováním úst, svlažováním
8. po záchvatu pro uklidnění uplatňováno procházení v doprovodu CD a XZ (odpočinek, prvky 

motivace…)
9. Pokud se afekt nezvládne do 30-ti minut, bude přivolána matka, aby zklidnila žáka, který po té 

zůstává ve škole.
10. V případě, že se matka nedostaví a afekt povede k ohrožení vlastního zdraví žáka nebo zdraví 

spolužáků, požádá AB o pomoc odborné lékařské pracoviště, které bude informováno o aktu-
ální farmakoterapii klienta (seznam se souhlasem zákonných zástupců /podepsáno, přiložen)

11. Proveden záznam XY, třídní učitelkou

B. patro
1. GH zůstává u žáků – zajišťuje jejich bezpečnost a zajistí přivolání XZ
2. CD zajistí přesun žáka do přízemí do prostor školní družiny (kabinetu…)
3. Dále postup stejný jako bod „A“.

S krizovým plánem souhlasí:
AB, ředitel školy       podpis
dále všichni výše uvedení včetně rodičů a žáka  podpisy

Ve …………………………. dne: ………………………….
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