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Abstrakt
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na adaptaci autistického dítěte do školní
družiny, začlenění do sociálních skupin.
S tímto chlapcem pracuji už čtvrtým rokem a mám možnost ho po celou dobu
pozorovat. Nejdříve mu bylo diagnostikováno ADHD, později Aspergerův syndrom. Jaký
byl, když nastoupil do školy, celý průběh až doposud, kdy navštěvuje 4. třídu. Tento příběh
chlapce Jindry a jeho diagnózy mě velice zaujal. Do té doby, než jsem se s ním setkala, jsem
neměla ve školní družině takovou zkušenost, jen děti s ADHD. Když jsem přemýšlela, jaké
si vybrat téma k bakalářské práci, toto mě napadlo hned jako první možná verze a také jsem
u ní zůstala. Začala jsem se více a hlouběji zajímat o Jindry diagnózu, chování a zařazování
se mezi ostatní děti. Skoro dva roky jsem si vedla denní záznamy, pozorovala jsem ho, fotila
jsem si výtvory, ať už se stavebnic, písku nebo různě vypracované jízdní řády, časopisy,
které sám vyráběl a maloval.
V teoretické části jsem se zaměřila na děti s PAS, příčinám a projevům autistického
spektra, Aspergerův syndrom a na potřebu dětí s PAS ve výchovně vzdělávacích institucích.
Praktická část ta obsahuje charakteristiku školní družiny, zařazení a pozorování autistického
dítěte ve školní družině a jeho současném stavu. Z vedených záznamů s tímto chlapcem
čerpám k popisu adaptace, jejího průběhu, kritických míst a výsledků.
Cílem této práce je popsat postup a podoby adaptace na školní družinu jednoho
chlapce s Aspergerovým syndromem po dobu šesti let. Podrobně a cíleně byl chlapec
sledován pro potřeby této práce po dobu dvou let prostřednictvím deníkových záznamů.
Doba nástupu do školy a prvních školních let je zachycena retrospektivně, protože má stále
stejnou paní vychovatelku.

Klíčová slova
Autismus, Aspergerův syndrom, charakteristika školní družiny, pozorování
a zařazení autistického dítěte do školní družiny, současný stav dítěte.

Abstract
In my bachelor thesis I focused on adaptation of autistic child to school club,
integration into social groups. I've been working with this boy for four years now and I have
a chance to watch him all the time. At first, he was diagnosed with ADHD, later with
Asperger's syndrome. So far, when he went to school, he had been doing the whole thing
until now when he was in 4th grade. This story of the boy Jindra and his diagnosis intrigued
me. Until i met him, i had no such experience in the after-school club, only children with
ADHD. When i was wondering what to choose for a bachelor thesis, i thought of it as the
first possible version and i stayed with it. i became more and more interested in Jindra's
diagnosis, behavior and inclusion among other children. i had daily records for almost two
years, i was watching him, i was taking pictures of creations, be it building kits, sand, or
differently drawn timetables, magazines he made and painted.
In the theoretical part i focused on children with ASD, causes and manifestations of
autistic spectrum, Asperger syndrome and the need of children with ASD in educational
institutions. The practical part contains the characteristics of the after-school club, the
inclusion and observation of the autistic child in the after-school club and its current state.
i use the records with this boy to describe adaptation, its course, critical points and results.
The aim of this work is to describe the procedure and forms of adaptation to the
school club of one boy with Asperger syndrome for six years. The boy was monitored in
detail and purposefully for the purposes of this work for two years through diary entries. The
time of entering school and the first school years is retrospectively recorded because it still
has the same lady governess.

Keywords
Autism, Asperger syndrome, characteristics of after-school clubs, observation and
inclusion of autistic child in the after-school club, current state of the child.
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Úvod
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Adaptace autistického dítěte
ve školní družině, začlenění do sociálních skupin.
Již desátým rokem pracuji ve školní družině jako vychovatelka a zatím jsem
se nesetkala a tím pádem ani neměla zkušenost s autistickým dítětem. Před čtyřmi lety k nám
do školní družiny a do první třídy nastoupil chlapec, který měl diagnostikováno ADHD.
Během dvou let mu byl diagnostikován ještě Aspergerův syndrom. Byla tedy potřeba
prozkoumat tato diagnóza a zjistit si, jak se projevuje a co dané dítě potřebuje. Toto téma
mě velice zaujalo, už z toho pohledu, že jsem se s ním nikdy nesetkala a chtěla jsem o tom
vědět víc. Už když mi bylo 18 let se mojí starší sestře narodil postižený syn s mozkovou
obrnou a museli jsme se jako rodina s tím vyrovnat a naučit žít, také si vše o této diagnóze
zjišťovat. Takže nějaké zkušenosti s postižením mám, i když zase trochu jiné, ale dokážu
se do role rodičů vžít a pomáhat jim, jak to jen jde. To čerpám z vlastní zkušenosti.
Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou, ve které se budu věnovat dětem
s PAS, příčinám a poruchy autismu, Aspergerovým syndromem. Část praktická se zaměřuje
na charakteristiku školní družiny, zařazení autistického dítěte do školní družiny, pozorování
autistického dítěte ve školní družině, ve škole a současný stav.
Cílem je zjistit a ukázat, jak se toto dítě zařadí do skupiny dětí a jaký vliv má
na ostatní děti. a především ukázat, že i děti s autismem musíme brát jako osobnosti
a pomoci jim se připravit na plnohodnotný život v naší společnosti. i tyto děti jsou schopny
se učit a efektivně pracovat, musí ale být respektována jejich individualita.
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,,Autismus není něco, co osoba má, není to žádná ulita, ve které je osobnost
uvězněna. ve skořápce není schované normální dítě. Autismus je způsob bytí. Autismus
je všepronikající. Prostupuje každou zkušeností, celým vnímáním. Každým smyslem, každou
emocí. Autismus je součástí existence. Osobnost se od autismu oddělit nedá.“
(Jim Sinclair)
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Teoretické zpracování tématu
V teoretické části se budu věnovat dětem s PAS, příčinám a projevům poruchy
autistického spektra, zaměřím se na Aspergerův syndrom a také na potřebu dětí s PAS
ve výchovně vzdělávacích institucích.

1

Autismus
Tento pojem pochází z řeckého slova AUTOS. To znamená ,,SÁM“. Americký

psychiatr Leo Kanner je pokládán za prvního, kdo autismus poprvé specifikoval. na počátku
čtyřicátých let pozoroval projevy autismu a domníval se, že jde o onemocnění příbuzné
se schizofrenií. Označil je jako vrozenou vadu komunikace založenou na afektivním
nesouladu. (Švarcová, 2011) je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde tedy
o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí
jinak než jeho vrstevníci. Potíže má v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné
situace. V některých oblastech lidé s autismem mohou výrazně převyšovat ostatní, například
v matematice, cizím jazyce nebo v umění. (nautis.cz)

1.1 Příčiny a projevy autismu
Přesná příčina autismu dosud není známa, ale předpokládá se, že největší roli hrají
genetické procesy mozku. Autismus je podle Mezinárodní klasifikace nemocí zařazován
mezi pervazivní vývojové poruchy. je to onemocnění poměrně vzácné, není druhem
mentální retardace. V současné době se autismus považuje za spektrum poruch a zpravidla
se charakterizuje souborem svých klinických projevů. Někdy bývá charakterizován jako
uzavření se do sebe a neexistence spojení se skutečnem.
PAS – poruchy autistického spektra
PAS je zkratka, která se používá k termínu poruchy autistického spektra kvůli
nejednotnosti autistických kritérií. K tomu, aby se určila diagnóza autismu je nutné podle
Srokové a Olšákové (2004) komplexní vyšetření. Tedy vyšetření z neurologie, genetika,
somatické a CNS vyšetření, psychologické a psychiatrické vyšetření. V úvahu je nutné brát
zřetel při vyšetřování autismu, že se jedná o spektrum symptomů, které se mohou pojit
s jiným onemocněním nebo poruchou.
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Autismus je tedy vrozená vývojová vada, hendikep, který se nedá vyléčit, ale
můžeme ho potlačit nebo zmírnit vhodnými metodami a speciálním přístupem. ve věku tří
let dítěte můžeme pozorovat odlišnosti a zvláštnosti ve vývoji. Někteří zkušenější rodiče
mohou již v roku až v roku a půl pozorovat odchylky ve vývoji, většinou na to upozorní
pediatra. Ten dál dítě pozoruje a ke stanovení diagnózy je však nutné počkat aspoň do věku
dvou let. Kolem čtvrtého roku by měla být diagnóza jasně stanovená, které ovšem předchází
řada vyšetření.
Vývojová křivka dítěte s autismem je typická směrem nahoru či dolů, různou úrovní
v koordinaci, napodobování, vnímání, v jemné a hrubé motorice, v sociálních a verbálních
schopnostech (Sroková, Olšáková, 2004).

1.2 Speciálně pedagogická diagnostika autismu:
Diagnostika autismu je velmi složitá a vyžaduje vzdělaného a zkušeného odborníka.
Speciálně pedagogická diagnostika:
Speciálně pedagogickou diagnostiku zpracuje SPC vyšetřením klienta pomocí PEPR testů (pro věk předškolní a mladší školní, od 3–12 let), APEP testů (pro adolescenty
a dospělé klienty).

Speciální pedagog musí při zpracování diagnostiky vycházet

z konkrétních lékařských vyšetření. Vypracovaná diagnostika musí obsahovat grafické
ztvárnění schopností a dovedností, které se během testování tedy vyšetřování dítěte
zaznamenávají formou zkratek do tabulek. Tato diagnostika probíhá obvykle každé dva
roky, dle potřeby a zdravotního hlediska. Jak se dítě vyvíjí by nám měly ukázat výsledky
a grafy při srovnání s předcházejícím vyšetření. Baterie testů PEP-R zůstává stejná.

1.3

Pedagogická diagnostika
Pedagogická diagnostika naproti tomu má jiné funkce a pomáhá
•

při vytváření IVP klienta

•

má pomoci při výchově tzn. Potlačit nevhodné projevy chování

•

pomocí speciálního programu pro autisty tj. pomocí Teacch programu rozvíjet
stávající schopnosti a postupně vytvářet nové dovednosti

•

při změně prostředí – strukturované vyučování, vizualizace
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(Sroková, Olšáková, 2004)

1.4 Problémy v diagnóze
Problémy v diagnóze autismu jsou způsobeny:
•

nejednotností v užívání diagnostických kritérií u malých dětí

•

změnami v chování v průběhu doby (např. do dvou let normální, pak
onemocněl, byl v nemocnici, po návratu byl jiný, přestal mluvit, vnímat)

•

přidružování klinických symptomů

•

překrývání autismu s mentální retardací

Rodiče by si už v raném věku dětství měli všímat toho, jak se jejich dítě vyvíjí. Zda
je to přibližně stejně jako jeho vrstevníci, nebo jestli se vývoj neopožďuje, ne-li úplně
zastavuje.
Rodiče by měli sledovat:
1. Komunikace – jestli dítě reaguje na své jméno, jestli se celkově neopožďuje jeho
řečový vývoj, nereaguje na jednoduché pokyny, jestli vnímá, co mu říkáme,
neukazuje na věci a nemává na rozloučenou, zda říkalo několik slov a přestalo
je používat
2. Sociální chování – zda dává přednost sebeobsluze a hraní si o samotě,
je samotářský, špatně udržuje a navazuje oční kontakt, není usměvavý, nezajímá
se o ostatní děti – ignoruje je, působí na nás, že žije ve vlastním světě
3. Chování – hyperaktivita, nezájem, negativismus, záchvaty vzteku a afekty,
zajímá se pouze o určité věci stále dokola, nespolupracuje, chodí po špičkách,
fixuje se na určitou hračku, zvláštně se pohybuje, přehnaně reaguje na zvuky, vše
musí mít svůj řád
Pokud tedy pozorujeme více znaků z triády postižení, problémy v sociálních
vztazích, komunikaci a představivosti, dá se v tomto případě hovořit o autistickém chování.
Znaky autistického chování nemusí být přítomny všechny. (Thorová, 2006)

13

Autistické děti sice odmítají emoční kontakt, ale dovedou citově reagovat. Negativní
reakce na různé zátěže, s nimiž se nedokáží vyrovnat jsou většinou původcem jejich
emočních projevů. Mohou vyplývat z neschopnosti přijatelné orientace v okolním světě,
z jeho nároků, ze subjektivně nezvládnutelné situace i ze zvyšujících se pocitů úzkosti.
Úzkost se může projevit formou afektu, tedy vztek a agrese. Zlostné nebo agresivní chování
můžeme chápat i jako pokus o komunikaci s okolím. Dítě své pocity vyjadřuje tak, jak
dovede a tímto způsobem je musíme interpretovat. Jedinci s autismem vyžadují stálost
a neměnnost prostředí. Většina jejich aktivit spočívá v rituálech, spontánní projevy jsou
velice vzácné. Autisty většinou rituály uspokojí, jsou rádi, pokud mohou své úkony provádět
na stejném místě, stejným způsobem a ve stálém prostředí. Pokud je jejich zažitý rituál
porušen, reagují odmítavě, mohou být i agresivní, a to jak vůči sobě, tak vůči druhým. Tyto
děti reagují nestandartním způsobem, nejsou schopny rozlišovat mezi reálně rozlišujícím
a potenciálně rozlišujícími podněty. (Thorová, 2006)
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2

Dítě s autismem
Podoby dítěte s autismem můžeme tady shrnout následujícími znaky. S těmi také

musím počítat, když potřebujeme vřadit dítě do společnosti, například do školy, školní
družiny apod. (nautis.cz)
•

málo komunikuje s ostatními

•

málo reaguje na pokyny

•

méně frekventovaný oční kontakt

•

je obtížné získat a/či udržet jeho pozornost

•

málo spolupracuje

•

je tvrdohlavé

•

je pohlcené svými zájmy

•

s hračkami si hraje odlišným způsobem

•

zabývá se určitými věcmi dokola

•

zvláštní pohyby (třepe rukama, poskakuje, chodí po špičkách)

•

často lidi ignoruje

•

nedokáže se zařadit mezi ostatní děti

•

fixuje se na určité hračky nebo předměty

•

působí dojmem jako by žilo ve vlastním světě

•

přehnaně reaguje na některé zvuky

•

vyvíjí se velmi nerovnoměrně

•

často si hraje o samotě

•

málo si hraje

•

chybí živá mimika a gestika

•

obtížně se přizpůsobuje změnám

•

omezená vzájemná hra (posílání autíčka, házení s míčem)

Podle Thorové můžeme pozorovat triádu problémových oblastí společných pro
poruchy autistického spektra (Thorová, 2006)
•

Sociální interakce a sociální chování

•

Komunikace
15

•

Představivost, zájmy, hra

2.1 Sociální interakce a sociální chování
Zvláštní sociální chování můžeme pozorovat u některých dětí již od prvních týdnů
i dnů života. Oční kontakt, sociální úsměv a broukání se s každým měsícem vývoje
upevňují. Jen část lidí s PAS vykazuje typické chování pro danou skupinu. Sociální chování
je různorodé a podléhá mnoha vlivům. U poruchy sociální interakce mají některé děti potíže,
se základními sociálními dovednostmi u jiných sociální chování, někteří chápou sociální
problémy na nižší věkové úrovni. Lze tedy jednoznačně říci, že sociální intelekt je vždy
v hlubokém deficitu vůči schopnostem člověka s poruchou autistického spektra. U dětí
s PAS se můžeme pozorovat celou škálu sociálního chování, ta má dva extrémní póly.
•

Pól osamělý – dítě se při sociálním kontaktu často odvrátí, protestuje, zakrývá si oči,
někdy i uši, třepe rukama před obličejem, hučí, zalézá si pod stůl, do koutu, nebo
se věnuje manipulaci s nějakým předmětem, hračkou.

•

Pól extrémní – zde u dítěte pozorujeme sociální nepřiměřené aktivity, dítě se snaží
navázat kontakt všude a s každým, dotýkat se lidí, upřeně jim hledět do obličeje,
dlouhou dobu vyprávět, většinou věci, které nikoho nezajímají nebo až obtěžují, nectí
tím pádem ani sociální normy.
Sociální interakce se může věkem měnit, některé děti bývají samotářské v rané

věku, později (kolem třetího až pátého roku dítěte) se stávají sociálně aktivnějšími
i kontakt s rodiči je výběrový. Úměrně s věkem se kvalita sociální interakce zlepšuje,
i když normy nikdy nedosáhneme. U jednotlivých typu chování záleží na osobě,
se kterou se dítě snaží nebo navazuje kontakt i na různých okolnostech. Nejaktivnější
kontakt dítě navazuje v situaci, kterou dobře zná, a především pokud se týká jeho zájmů.
Naopak dítě může působit odtažitě, uzavřeně a samotářsky, pokud je v kolektivu s cizím
člověkem.
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2.2 Komunikace
U dětí s PAS se projevuje porucha komunikace na úrovní receptivní (porozumění)
i expresivní (vyjadřování), verbální i neverbální, deficity jsou velmi různorodé, liší
se pestrostí projevů i komunikačním handicapem, řeč nemusí být poškozena, ale v celkovém
řečovém vývoji se vždy najdou abnormity. Nejméně narušenou řeč z poruch autistického
spektra mají jedinci s Aspergerovým syndromem. Lidé s poruchou autistického spektra mají
problémy se správně zvolenými slovy k tomu, aby vyjádřily své pocity i celkový citový
postoj. Z tohoto důvodu často požívají nevhodně zvolená slova a tím pádem to k jejich řeči
dodává i podivnost významu.

2.3 Představivost, zájmy, hra
Na mentální vývoj dítěte má vliv narušená představivost v mnoha směrech.
Představivostí rozvíjí nápodoby, postupem času děti testují situace, co se stane, když ,…. Při
nedostatku představivosti je způsobeno, že dítě upřednostňuje aktivity, které více preferují
malé děti. V činnostech vyhledává předvídatelnost, přiklání se ke stereotypním činnostem.
Při trávení volného času a hře se nápadně liší od svých vrstevníků. Hra a její kvalita se vyvíjí
v závislosti na schopnosti představivosti určitého dítěte, motoriky, i na úrovni myšlení
a sociálních dovedností. Toto významně určuje úroveň celkové adaptability dítěte. Celkově
osoby s PAS mají potíže s tím, jak naplní volný čas a rozvinou aktivitu, někteří se například
věnují nejjednodušší funkční manipulaci s předměty, jiný se věnují vztahovým prvkům,
další třeba mohou třeba skládat písmena, číslice, puzzle. Celkově projevují menší zájem
o klasické hračky. U některých dětí s PAS jsou nápadné pohybové stereotypie, které
využívají k zrakové autostimulaci. Stereotypní zájmy se velmi často promítají do kresleného
projevů jedince (Thorová, 2006).

2.4 Kontakt s vrstevníky
Musíme mít na paměti, že studenti s AS se orientují na svůj svět a jsou velmi
egocentričtí. Své vrstevníky přijmou mezi sebe jen pokud respektují jejich pravidla. Často
nechtějí dělat to co ostatní, protože je to příliš nezajímá. Jedná-li se o téma, které je baví,
snaží se být vůdci v dané situaci a jsou nespokojeni, když jim to druzí narušují. Raději
spolupracují s učitelem, , který toleruje jejich sociální dovednosti a má i větší znalosti než
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právě zmiňovaný vrstevníci. Ti nějakým způsobem porušují pravidla, a to studenti s AS
právě nechápou. Ale proto, aby se zlepšovaly sociální vztahy je velice důležité zapojovat
tyto studenty s AS přiměřeně do interakcí se spolužáky, neboť se tím učí od nich, jak se lidé
chovají. Samozřejmě se může naučit i záporným jevům chování. Tito děti, lidé s AS mohou
být ostatními vrstevníky odmítáni, protože nechápou napsaná pravidla chování, mohou říct
něco, co ostatní překvapí, někdy i urazí, a přitom to není myšleno nijak zle. Často dochází
k trapným situacím kvůli použití nevhodného slova na nevhodném místě v nevhodnou
situaci. Tento student se musí naučit, jak se má v dané situaci chovat a jak zareagovat, také
se je nezbytné dbát na přesnost a jednoznačnost pravidel. (Vosmik, Bělohlávková, 2010)

2.5 Adaptabilita
U studentů s AS je velmi obecná schopnost přizpůsobit se změnám, vždy je narušena
v různé míře. Ta souvisí s úrovní komunikací, emoční kreativitou a intelektových schopností
určitého jedince a AS. Někdy mohou projevit nelibost, rozzlobit se, a to může zajít až do
afektu. Při adaptaci se mohou projevit potíže od střídání jedné činnosti k druhé, při změnách
prostředí, osob i při požadavku na spolupráci. Proto je nutné ve školním prostředí
předcházet problémům, minimalizovat změny a studenta s AS na to řádně a vždy dopředu
připravit. Proto je i nezbytnou podmínkou úspěšné individuální integrace mít asistenta
pedagoga, který adaptuje studenta na běžný život, pomáhá mu při rozvoji sociálních
dovedností, orientovat se v čase a prostoru, řešení konfliktu mezi spolužáky, nacvičuje
a rozvíjí komunikaci, pomáhá vytvářet pracovní a hygienické návyky, pomáhá navazovat
sociální vztahy, usměrňuje jeho problémové chování, zajišťuje dohled, relaxaci.
V neposlední řadě také vede deník, kam píše denní záznamy o studentovi, zprostředkovává
komunikaci mezi rodinou a školou. Potřeba asistenta pedagoga je individuální, někdy to
bývá na rok, jindy po celou dobu studia. Toto však dopředu určit nelze, záleží na vývoji
a adaptaci studenta. (Vosmik, Bělohlávková, 2010)
Na autistech si můžeme uvědomit, co je to vnitřní neschopnost vrůst do trvalých
a vědomých lidských vztahů. Jejich lidský svět je podivný, nelidský, osamělý, prázdný, …
Jsou jiní než ostatní, ne proto, že by se jim nedostávalo péče a lásky, ale proto, že ji
nedovedou přijmout, využít, zpracovat a vytvořit v sobě stejné lidské hodnoty ( Nesnídalová,
1973).
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3

Vývoj autistického dítěte v mladším školním věku
Obecně lze považovat mladší školní věk za období, kdy dochází ke zlepšování stavu

a ústupu symptomů jedince. Již Leo Karnner si všiml vývojového zlepšení v tomto věku,
také vypozoroval, že opakující se činnosti se mění na úzce vyhraněné zájmy v tomto období
mladšího školního věku. V jeho pojetí sociální interakce v oblasti sociálního chování
o posunu referoval, že děti s autismem vždy zůstávají egocentricky osamělé. Diagnostická
situace bývá mnohem obtížnější, pokud se diagnóza stanovuje ve školním věku. Mnohé
symptomy u některých dětí již odezněly. Máme tady tedy dítě, které mluví, navazuje kontakt,
přátelství, projevuje city, pocity. Může se stát, že na základě aktuálních projevů v chování
je porucha autistického spektra vyloučena. Vyplývá to z malého věnování pozornosti
ve vývojové anamnéze. Stává se, že Aspergerův syndrom bývá diagnostikován až
ve školním věku, protože škola klade na dítě mnohem vyšší nároky než škola mateřská.
Mnohdy rodiče přičítají dědičnosti některé rysy, které zaznamenávají u svých dětí. Například
v tomto chování je přesně jako otec, má svou hlavu, je nadaný, na každého platí něco jiného.
Tento přístup rodičů je většinou logický, nemají třeba ani ponětí, že nějaký autismus nebo
Aspergerův syndrom vůbec existuje. U dětí s přibývajícím věkem, a zejména
s Aspergerovým syndromem se odlišnost autistického spektra zvýrazňuje. (Thorová, 2006)

3.1 Formy autismu
Existují různé druhy autismu, některé jsou lehčí, jiné těžší. Pro každou formu jsou
typické trochu jiné projevy chování.
Dětský autismus:
Při diagnostice dětského autismu musí mít jedinec problémy v každé části autistické
triády, tedy v komunikaci, v sociální interakci a představivosti. Vyskytnou se také mohou
další projevy chování, které se odlišují od společnosti. na základě těchto projevů rodiče
hledají diagnózy.
Dětský autismus se projevuje před třetím rokem věku dítěte, odlišnosti
v psychomotorickém vývoji můžeme pozorovat již mezi 12 a 18 měsícem. Symptomy
se mohou projevovat dvěma způsoby, buď je jedinec odlišný už od narození, nebo se vyvíjí
normálně a až po určité době dochází k regresi, tedy ztrácí naučené dovednosti, také se může
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objevit specifické chování. Pro stanovení diagnózy musí být přítomno alespoň šest příznaků
(Švarcová,2006).
Více, jak v polovině případů je k dětskému autismu přidružena mentální retardace,
kde jsou všechny stupně zastoupeny stejnou měrou. Nejčastějším neurologickým
onemocněním u osob s autismem je epilepsie. Toto onemocnění se projevuje opakujícím
se výskytem epileptických záchvatů, které jsou vyvolány náhle vzniklou nerovnováhou mezi
stimulujícími a tlumícími systémy v mozku. Prognóza jedinců s autismem je závislá
na vrozených dispozicích, na kvalitě rané péče a také kvalitě vzdělávacího programu. Pokud
je dětský autismus kombinovaný s mentální retardací, vyžaduje celoživotní péči a míra
samostatnosti je dána mírou schopností přizpůsobení se prostředí.

3.2 Atypický autismus:
Pervazivní vývojová porucha, která se liší od autismu dobou vzniku, nebo nenaplnění
všech tří sad diagnostických kritérií. Děti s atypickým autismem mají některé oblasti vývoje
méně narušené, než děti s klasickým autismem. Mohou mít lepší sociální či komunikační
dovednost, nebo jim chybí stereotypní zájmy. Vývoj dílčích dovedností je nerovnoměrný.
Atypický autismus se diagnostikuje pokud:
•

první symptomy jsou zaznamenány až po 3 roce života

•

abnormální vývoj je zaznamenám ve všech třech oblastech autistické triády, ale
způsob vyjádření, tíže a frekvence symptomů nenaplňuje diagnostická kritéria

•

jedna oblast z autistické triády není výrazně narušena

•

autistické chování se přidružuje k těžké a hluboké mentální retardaci

Rettův syndrom
Tento syndrom postihuje pouze dívky, u chlapců plod nebo novorozenec nepřežije,
protože mutace genů způsobí těžkou encefalopatii. je provázen těžkým neurologickým
postižením, který má dopad na somatické, motorické i psychické funkce. Časný vývoj
je zřejmě normální, v době mezi 7-24 měsícem života dochází k částečné nebo úplné ztrátě
mentálních a verbálních dovedností, zpomaluje se růst hlavy, ztrácí se funkčnost pohybů
ruky. symptomatika je značně různorodá, fenotyp se stále rozšiřuje. Jsou mírnější i velmi
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těžké varianty. Vysoký je také výskyt epilepsie, v adolescenci se záchvaty epilepsie
zmírňují.
Aspergerův syndrom (F84.5)
Je poruchou autistického spektra neboli pervazivních vývojových poruch (vše
pronikajících, tj. zasahujících do mnoha oblastí schopností). je označován jako vrozená
porucha některých mozkových funkcí s neurobiologickým základem. Duševní vývoj
je narušen v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Jsou omezeny sociální
dovednosti, můžeme také pozorovat opožděnou citovou zralost. Typické je nerovnoměrné
rozložení schopností. (Vosmik, Bělohlávková, 2010)
Základními typickými příznaky jsou podle Thorové (Thorová, 2006):
•

nedostatek empatie, egocentrismus

•

snížená adaptabilita (kompenzovaná rigidním chováním ve formě rituálů)

•

jednoduchá, nepatřičná a jednostranná interakce

•

omezená, případně neexistující schopnost navazovat a udržet si přátelství

•

obtížné chápání společenských pravidel

•

pedantsky přesná, jednotvárná řeč, problém v oblasti pragmatického užívání řeči
(může i nemusí být opožděný vývoj řeči)

•

nedostatečná neverbální komunikace

•

hluboký zájem o specifickou skutečnost či předmět

•

nemotornost, nepřirozené pozice
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4

Práce s dítětem s PAS ve výchovně vzdělávací instituci

Možnosti vzdělávání dětí s PAS
Zařazení dítěte do vzdělávání mimo rodinu je vždy obtížné. Proto byly vytvořeny
různé programy určené dětem s různými podobami PAS, které mají pomoci rodinám a dětem
v jejich rozvoji a vzdělávání. Známe jich několik. Pro ukázku můžeme popsat jeden z nich.
TEACCH PROGRAM (Sroková, Olšáková, 2004)
Treatment and Education of Autistic and Communication Hadicapped Children
(léčení, výchova a vzdělávání dětí s autismem i jiným komunikačním handicapem)
Tento program vznikl spoluprací rodičů a profesionálů na tvrzení o neschopnosti
vzdělávání u dětí s autismem v Severní Karolíně před více než 30 lety. Uveden do praxe byl
v roce 1966. Úspěšný program se týká všech věkových kategorií a stal se modelem péče
o lidi s PAS i v řadě jiných zemích. Důraz je kladen na včasnou a správnou diagnózu
a následnou speciálně-pedagogickou péči, rozvoj komunikace a věnování pozornosti
problémového chování. Rodiče jsou s tímto programem vysoce spokojeni, pozorují zlepšení
chování, komunikace a je zde také možnost přístupu ke vzdělání.
Obecné principy a zásady TEACCH PROGRAMU
1. individuální přístup
2. strukturalizace
3. vizualizace
Výhody TEACCH PROGRAMU
•

program se přizpůsobí možnostem dítěte

•

mizí chaos kolem dítěte, svět se stává předvídatelný a bezpečný

•

dítě je zklidněno a připraveno získávat nové poznatky

•

nácvikem k samostatnosti se rozvíjí pocit sebevědomí a soběstačnosti

•

redukuje se problémové chování

•

rozvíjí se schopnosti, narůstají dovednosti

K tomu, aby se rodiny vyrovnaly se speciálními potřebami svých dětí bylo založeno
šest regionálních center TEACCH, které sídlí ve městě, kde je současně pobočka státní
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univerzity. Tím pádem je i možné sledovat i podporovat výzkum, přednášky a školení
personálu. (Schopler, Mesibov, 1997)
Děti s PAS integrované v běžných školách
Před vstupem dítěte do školy je velmi důležitá informovanost pedagogů ohledně
diagnózy a spolupráce s poradenským pracovištěm. Většina dětí s touto poruchou se v běžné
základní škole neobejde bez asistenta pedagoga. Nesmí se opomíjet, že je velice důležitá
prevence šikany a informovanost rodičů spolužáků. je známo, že šikanování dětí s poruchou
autistického spektra je poměrně častý jev. Děti využívají jejich sociální naivity a vypráví jim
třeba nesmyslné historky, užívají hrubá a vulgární slova ke svému obveselování. Tyto děti
nejsou většinou zlé, jsou nevědomé, protože šikana většinou vznikne právě z malé
informovanosti dětí. Nechápou, že děti s poruchou autistického spektra jsou slabší. Proto
je dobré a důležité, aby pedagog se spolužáky ve třídě hodně mluvil, vysvětlil jim, v čem má
dítě problém, dávat různé příklady, diskutovat o tom, v čem spočívá jeho handicap a jak mu
mohou pomoci. (Thorová, 2006)
Faktory podporující doporučení k úspěšné integraci:
•

schopnost dítěte navázat osobní kontakt

•

v předškolním věku alespoň částečně vytvořená schopnost spolupráce,
ve školním věku vytvořená schopnost pracovního chování

•

vytvořená schopnost funkčně komunikovat

•

částečná schopnost napodobovat

•

dobrá spolupráce s rodinou

•

funkčně komunikovat

•

usměrnění v extrémně emočních situací

•

částečná adaptabilita, určitá míra frustrační tolerance

•

menší míra problémového chování

•

nepřítomnost těžké hyperaktivity

Velmi složité bývá rozhodování, zda dítě integrovat mezi zdravé vrstevníky. Při
rozhodování je zde celá řada faktorů, které se musí zvážit. Velkou roli i zde hraje dostupnost
zařízení, kvalita učitele a celková kvalita zařízení. Samozřejmě je dobré, aby učitel dopředu
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věděl, že bude učit dítě s poruchou autistického spektra a tím předejít mnoha problémům.
(Thorová, 2006)
Role a motivace žáků s PAS
Sociální motivace pro osoby s autismem ohledně jejich omezené schopnosti empatie
funguje méně, a proto potřebují vědět více než druzí co mají vykonávat. Pozorujme u nich
zvýšenou potřebu pro vykonávání určité práce a splnění úkolů. Účinná je pro ně motivace,
která

ovšem

dává

konkrétní

smysl,

to

především

ovlivňuje

jejich

jednání.

(www.autismus.cz)
Předcházet problémovému chování můžeme právě pokud najdeme funkční systém
motivací u konkrétního dítěte s poruchou autistického spektra. a to především, když dítě
budeme pozitivně motivovat například formou odměn než je motivovat negativně, třeba
různými výhružkami, když to neuděláš.., když mi nepomůžeš, tak… Jestli chceme dosáhnout
toho, aby byla odměna účinná, měla by být bezprostředně po splněném úkolu. Když se nám
osvědčí správně zvolená odměna po určitém chování, je větší pravděpodobnost, že se to
bude opakovat i v budoucnu. (Čadilová, Žampachová 2008)
Formy a způsob odměňováni podle Čadilové, Žampachové
Formy odměňování
•

materiální odměna

•

sociální odměna

•

činnostní odměna

Způsob odměňování
•

odměna ihned

•

odměna za splnění úkolů nebo po určitém čase
Tato teoretická východiska byla jedním ze zdrojů, které byly využity při práci

s autistickým chlapcem, jak popisuji v praktické části práce.
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Praktické zpracování tématu
V této části tématu se zaměřuji na charakteristiku školní družiny, budu se věnovat
pobytu chlapce s Aspergerovým syndromem ve školní družině a jeho dosavadním průběhu,
pozorování a současném stavu. Vedla jsem si část školního roku deníkové záznamy. Od září
2017 do dubna 2019, které ukázaly různé aktivity, moje zásahy a postupy a jejich výsledky.
Z těchto záznamů potom čerpám údaje k popisu adaptace, jejího průběhu, kritických míst
a výsledků.
Využity byly metody pozorování, analýzy dokumentu a produktů dítěte, rozhovorů
s matkou, chlapcem, dětmi a dalšími osobami. Použili jsme také postupy akčního výzkumu
při sledování zaváděných pedagogických postupů.
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5

Charakteristika naší školní družiny a pravidla jejího fungování
Společně s kolegyní jsme dali dohromady tento text, který plní funkci rámcového

vzdělávacího programu. Školní družina při ZŠ a MŠ má kapacitu 40 žáků, kteří jsou
rozmístěni podle věku do dvou oddělení. ŠD navštěvují žáci 1.– 5. Třídy. Ke své každodenní
činnosti využívá prostory v prvním patře budovy školy. Družina má dvě samostatné třídy,
propojeny velkými zásuvnými dveřmi. Část každé třídy je pokryta kobercem, který
využívají žáci zejména ke hře se stavebnicemi, při rozhovorech v komunikativním kruhu,
při odpočinkových činnostech, výchovných besedách apod. Pro zájmové a rukodělné
činnosti je druhá část místnosti vybavena stoly a židličkami. Hygienické zařízení je na patře
naproti družině. K herním činnostem mohou žáci používat několik druhů stavebnic, stolních
her, hraček, her pro rozvoj myšlení a ostatních hraček. K rukodělným činnostem využíváme
kreslící potřeby a různé výtvarné materiály a pomůcky. Máme také různé sportovní vybavení
pro venkovní hry. K poslechové činnosti používáme magnetofon, CD přehrávač
a využíváme také PC. V odpoledních hodinách využívá ŠD i další prostory školy a školní
hřiště s hracími prvky.
ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před
odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených
s odpočinkem, zájmovou činností a zábavou. Časové rozvržení a uspořádání činností se řídí
požadavky psychohygieny. Usilujeme o podporování zdravého tělesného, duševního
a sociálního vývoje dítěte. Zajišťujeme dětem pravidelní denní řád, který je natolik
flexibilní, že umožňuje přizpůsobit organizaci momentální situaci a zájmu dětí. Děti jsou
zatěžovány přiměřeně věku, mají možnost si kdykoliv odpočinout.
Spolupráce s rodiči, školou a jinými subjekty
Ve spolupráci s rodiči uskutečňujeme různé aktivity, které napomáhají dobrému
chodu ŠD.
- neformální rozhovory při příležitostných setkáních
- setkání s rodiči při besídkách ŠD
- společné výrobní dílny s rodiči
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5.1 Podmínky vzdělávání
Podmínky a organizace:
Činnost školní družiny se řídí Vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
ve znění pozdějších předpisů.
Podmínky pro hygienické a bezpečné působení ŠD:
•

Žákům je poskytováno dostatek relaxace a aktivního pohybu.

•

Stravovací režim probíhá ve školní jídelně.

•

Pitný režim zajišťujeme z vlastních zdrojů.

•

Ochrana žáků před úrazy, žáky vždy informujeme o možném nebezpečí.

•

Probíhá pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska bezpečnosti.

•

Dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře, jsme schopni zajistit
první pomoc.

Psychosociální podmínky
Vytvářet prostředí, aby se děti cítily spokojené, bezpečné a jisté. Určená pravidla
platí pro všechny účastníky družiny. Nabídka aktivit je dobrovolná, každý žák má možnost
uplatnit své specifické vlohy. Do plánování programu, realizace i hodnocení jsou žáci
aktivně zapojováni. Žáci nejsou přetěžováni, dostávají srozumitelné pokyny. Úkolem je při
činnostech ŠD rozvíjet toleranci, kamarádství, ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu.
Podporovat důvěru žáka v sebe sama pozitivním hodnocením.

5.2 Režim dne
Je utvářen podle potřeb odpočinku i aktivity každého žáka. Přizpůsobuje se potřebám
žáka a aktuální situaci.

Žáci jsou podněcováni k vlastní aktivitě individuálně nebo

skupinově. Pobýváme co nejdelší čas venku. Organizujeme vycházky do přírody, kde jim
dávám volnost, v organizovaných útvarech chodí jen ve výjimečných případech.
Organizace dne
06:30 - 07:30 – volné hry, společenské hry, příprava na odpolední činnost
11:25 - 12:35 – hygiena, oběd, odpočinková a volná činnost
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12:35 - 13:45 – řízená činnost, tematické rozhovory, vyprávění, besedy, četba,
odchody do kroužků
13:45 – 15:00 – rekreační a zájmová činnost, pobyt venku, vycházka
15:00 – 16:00 – hygiena, svačina, individuální hry, úklid ŠD a odchod dětí domů
Formy vzdělávacího programu
- po ukončení vyučování – hygiena, oběd
- odpočinkové činnosti – klidové aktivity spontánních či nabízených činností
na odstranění únavy a regeneraci
- zájmové činnosti – umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností,
které jim přinášejí radost a uspokojení (ve skupinkách, individuálně, organizovaně nebo
spontánně)
- rekreační činnosti – regenerace sil, zařazení náročnější pohybové, sportovní,
turistické, manuální činnosti – svačina – pitný režim je zajištěn ve družině
- příprava na vyučování – žáci si mohou procvičit vědomosti formou her, pracovních
listů, prací s knihou, apod. - speciální poruchy učení – speciální vzdělávací potřeby pro DYS

5.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými
poruchami učení)
Je zajištěn individuální přístup k žákům zdravotně postiženým a znevýhodněným
a sociálně znevýhodněným.
Podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho
všestranný rozvoj. na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami bude
spolupracovat adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči a se školou. Dle stupně
a charakteru jejich handicapu bude umožňováno začleňování do volnočasových aktivit
a budou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Při výběru činností ve ŠD,
28

při motivování a hodnocení žáků bude brán ohled na integraci těch, kteří mají speciální
vzdělávací potřeby. V případě nutnosti spolupracujeme s odbornými pracovišti.
Vzdělávání účastníků mimořádně nadaných
Zařazení nadaných účastníků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů
náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto účastníky je zapotřebí
zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, a to především v těch
předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Těmto účastníkům bude umožněno
individuálně pracovat s naučnou literaturou, pracovat na počítači. V rámci individuálního
přístupu k nadaným účastníkům je možno zadávat náročnější samostatné úkoly, pověřovat
je vedením a řízením skupin. i při samostatné výuce mohou být pověřování náročnějšími
částmi plnění úkolů. Není výjimkou, že u těchto účastníků bývají zaznamenávány výkyvy
v chování. Účastníci jsou usměrňováni v oblasti osobnostní výchovy, jsou vedeni k rovnému
přístupu k méně nadaným spoluúčastníkům, k toleranci a k ochotě pomáhat druhým. Pro
rozvoj talentovaných jedinců bude naše ŠD nabízet další doplňkové aktivity v oblasti jejich
zájmu (ŠVP ŠD, I. Furková, M. Poláková, 2018).
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6

Popis chlapce Jindry s Aspergerovým syndromem a nástup do školní
družiny
Chlapec, kterému se budeme v této práci věnovat se jmenuje Jindra. V současné

době je mu 10 let. Do školní družiny nastoupil v šesti letech s diagnostikou ADHD. První
dva roky byla s Jindrou obrovská práce. Musel se pořád hlídat, a to na každém kroku, držet
za ruku, aby neutíkal, ve škole spolupracoval pouze na klíně, ve školní družině si hodně hrál,
ale nesměl mu do toho nikdo zasahovat. Dále se vztekal, křičel, kousal, plival, utíkal, zpíval
dokola jednu a tu samou melodii, neoblékl se sám, schovával se, zalezl si i do šatní skříňky.
Ostatní se děti se mu hodně smály, některé ho i napodobovaly, dělaly mu naschvály. Museli
jsme vše dopodrobna vysvětlovat, co a jak budeme dělat, kdy, kam půjdeme, v kolik
se vrátíme, proč nejdeme dnes ven, proč jsou kroužky jen ve čtvrtek. Trpělivě jsme na vše
odpovídali a vysvětlovali i několikrát za sebou. V té době nebyl vůbec medikován, léky měl
sice předepsané, ale působily na něj obráceně, takže byl ještě hyperaktivnější než bez léků.
Proto byly léky vysazeny. V té době Aspergerův syndrom nebyl ještě diagnostikován,
domnívala jsem se, že je hodně nevychovaný a rozmazlený. S touto diagnózou jsem
doposud neměla žádné zkušenosti.

6.1 Rozhovor s matkou
Z rozhovoru matky jsem měla docela strach, protože ji znám čtyři roky a někdy jsme
měli i menší nedorozumění ohledně Jindry. Předchozí roky ve školní družině jsem ohledně
chování hovořila hodně s tatínkem. Poté, co jsem ji informovala, že píší o autismu práci
a jestli bych se jí mohla zeptat na pár otázek, byla velice ochotná. Myslím si, že to bylo
i z toho důvodu, že uviděla větší zájem o tuto diagnózu z mé strany a celkově o Jindru.
Z tohoto rozhovoru tedy vyplývá, že Jindra už byl trochu jiný od malička. Jen
v osmém měsíci se postavil v postýlce a hned začal utíkat. Přeskočil lezení, jeho mozek tento
pohyb vyhodnotil jako ztrátu času. První pohyb začal para kotoulem z postýlky – vyhodil si
peřinku ven, vyskočil si na opěradlo a přepadem se přetočil ven, začal opravdu utíkat. Tento
pohyb dováděl k dokonalosti, takže si zajistil svobodu bez ohrádky a možnost spát bez
postranice. Do jednoho roku také kolem poledního spal, pak už ne. V chování nebyl žádný
velký rozdíl od ostatních dětí. Miloval krtečka, byl schopen si sednout před televizi a přestal
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vnímat okolí. na nic dalšího se nechtěl koukat. Vývoj řeči byl v normě, první slovo táta, auto
a máma v době kolem jednoho roku. Nechtělo se mu tvořit věty, ale uměl to. Pokud bylo vše
v jeho zajetých kolejích a on byl spokojený, nebyl žádný problém. Jen mu moc nedělali
radost hračky. Místo barevného dřevěného draka, kohouta si za sebou tahal vyřazený mixér
od Ety bez metel. Odmítal se od toho odloučit, nosil si to i ven. Pediatr říkal, že normálně
chodí děti s ovladačem na televizi, ale mixér, že ještě neviděl (zapsal si to do své sbírky).
V jednom roce viděl tatínka, jak dává do bedny od počítače grafickou kartu. Druhý den ho
zcela rozmontoval během dvaceti minut. Chlapec zase vše zpátky v pohodě složil. Od
známých začali rodiče pro Jindru dostávat staré vyřazené přístroje na jeho montování. Někdy
mezi prvním rokem a půl, jeli poprvé metrem. Od té doby si chlapec začal opakovat stanice
metra. Zapamatoval si jich sám asi deset, tatínek mu pak opravil pořadí a podle mapy znal
i barvy. Metro ho zajímá dodnes.
Ve školce mu matka začala malovat obličeje, aby pochopil, co je úsměv, pláč, hněv
a ostatní emoce. To mu nešlo. Nevybočoval z řady od jiných dětí zase až tak moc. Rodiče si
mysleli, že nemá rád nějaké zněny, protože na to od nich nebyl připraven. Jakmile mu něco
vysvětlili, tak to vzal jako fakt a nebyl problém. Když mu ovšem na písku šlápl někdo do
jeho tunelu, bylo zle. Dvakrát napadl člověka ve chvíli, kdy nevěděl, co si počít. Dostane-li
se do situace, kterou neumí vyhodnotit a neví co v té chvíli má dělat, většinou se začne velmi
nepříjemně smát do očí. Cizí člověk to málokdy pochopí, někdo to bere jako velkou drzost.
Do školy se těšil. Rodiče odmítli odklad, který jim byl navrhovaný školkou. Tam se již nudil
a byli na něj stížnosti s chováním. Když se mu narodil bratr, v jeho čtyřech letech, tak
nejvíce v porodnici ho zaujal košík, ve kterém sourozenec byl a zda ten košík je součást
miminka. Od třech let chodili cvičit do sokola, dokud tam byli rodiče, vše bylo v pořádku.
Ale už víc, jak rok tam nemůže chodit, neposlouchal cvičitele, tak byl vyloučen. Byl vždy
individuální, nezajímají ho moc druzí, vystačí si sám. Bratra akceptuje, hraje si sním dodnes
a rád. Kamarády bere, ale nechybí mu. Návštěvy mu nevadí, pokud se mu věnují a přijdou
včas. je lepší mu neříkat, že v tolik a tolik bude to a to. Pokud má problém, poznáme ho ze
změny v chování. Nemluví o tom, co ho trápí. Nevyjádří se. Občas je ukřivděný na celý svět,
ale to je jen reakce na údajnou křivdu. Zapomíná se najíst, napít, vyčůrat, vše se musí dokola
připomínat. Dodnes má Jindra noční děsy, ale v menší míře než dříve. První třída bylo horor
spíš pro rodiče. Stálé poznámky od paní učitelky a poukazování na jeho špatné sociální
31

návyky. Šel do školy s individuálním programem, který má stále, učivo, když ho baví není
problém, ale učí-li ho něco co ho nebaví, je to zlé. Počítat jablka, hrušky není zábavné. Číst
se ovšem naučil rád. a objevil mapy a další věci jako vesmír a internet. V první třídě ho
fascinovali všechny elektrárny. Štěpení jádra ho přivedlo k periodické tabulce prvků, kterou
miluje a těší se, až bude mít fyziku a chemii. Známky má dobré, má dobrou i posluchovou
paměť, učí se nerad a donutit ho psát domácí úkoly je velmi náročné. Otec se s jeho
diagnózou stále nesmířil, myslí si, že je o chybné zařazení a že se časem vše změní. Trvalo
mu skoro rok, než vyslovil název Asperger. Odmítá jakékoli zařazení ke stejně postiženým
dětem. Matka spolupracuje s Nautisem a odebírá odbornou literaturu ohledně této diagnózy.
Po rozhovoru s matkou jsem mohla využít další nové informace a poznatky ohledně
Jindry, zapůjčila mi i odbornou literaturu k přečtení. Motivovala mě tím, že jsem začala číst
články od Natisu a tím se také s touto diagnózou více ztotožňovat. Já osobně jsem
se přesvědčila s tím, co jsem měla za ty roky s Jindrou vypozorované ohledně jeho chování
a zájmů, že se v mnoho situacích shodujeme. Načerpala jsem od ní mnoho informací
ohledně vývoje, anamnéz a také celkových výsledků a poznatků z pedagogickopsychologické poradny. Doporučila mi, abychom jsme se u nás ve škole nechali proškolit
na jedince s touto diagnózou, pro lepší práci a komunikaci s nimi. Určitě o tom budu
přemýšlet a nabídnu to paní ředitelce, i přesto, že jsem načerpala mnoho informací ohledně
této diagnózy, velice ráda bych na to byla proškolena.

6.2 Anamnéza Jindry
Jindra se narodil v lednu 2009 v Mělníku. Pochází z chtěného těhotenství. Matka
tehdy (věk 33) ve 24. týdnu slabě krvácela a nebylo ji dobře, tak zůstala na rizikovém
těhotenství doma. Co jí ještě trápilo, byl poškozený reflux na žaludku, špatné trávení, kterým
trpí od puberty, zdědila to po otci. Porod byl vyvolaný, protože od 8 měsíce byla sledována
na preeklampsii – začala otékat a měla vysoký tlak. Při porodu nastaly komplikace a matka
podepsala souhlas s císařským řezem. Chlapec byl přidušený a 10 minut po porodu trvalo,
než naskočil apsgar na plných 10 bodů. na pupeční šňůře měl uzlík a byl 5x obtočený.
Jednou kolem krku, pak kolem ramínek přes hrudník, pas a boky. Byl vyhřívaný proti
novorozenecké žloutence. Po narození Jindra normálně přibýval na váze. Matka kojila a vše
se vyvíjelo v normálu. Rodina se skládá z obou biologických rodičů a mladšího bratra. Žijí
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společně v rodinném domku nedaleko Mělníka. Matka i otec jsou zaměstnaní. Mladší bratr
půjde následující školní rok do první třídy. V rodině žádná anamnéza nebyla, matka tvrdí,
že diagnostiku ADHD zdědil chlapec po otci. ADHD bylo pozorováno zhruba od 1roku,
vývoj mimika bylo sledováno neuroložkou ve specializované poradně.

V 6 letech

navštěvoval psychologa i psychiatra zároveň, bylo diagnostikováno asociální chování. Poté
v 8 letech, tedy ve 3. třídě byl diagnostikován Aspergerův syndrom zároveň
s diagnostikovanou levorukostí. Dále je Jindra sledován ve speciálně-pedagogické poradně.
Jinak prodělal běžné dětské nemoci, virózy a nachlazení.

6.3 Vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně
První vyšetření proběhlo ve školce ve třech letech, tehdy ještě psycholog řekl, že
je brzy na cokoli. Bylo to na žádost školky po prvních třech dnech. ADHD bylo
diagnostikováno ve 4 letech neuroložkou současně s diagnostikovanou levorukostí a také
upozorněním, že nemá žádné mozkové vzruchy, nespolupracují mu správně poloviny mozku
při přenosu informací. Ale že u chlapců je to normální, mělo by to časem samo dozrát.
Problém byl s držením rovnováhy. Od 6 let navštěvuje psychologa i psychiatra nejprve
s diagnostikou asociálního chování a také pak diagnostika v jeho 8 letech (ve 3. třídě)
Aspergerův syndrom, stupeň 3. Vyšetření bylo provázeno nestandartním chováním, při
komunikaci nebyl schopen respektovat autoritu, skákal do řeči, prosazoval své oblasti zájmu.
Z tohoto důvodu se chlapci poskytuje zvýšená opora usměrňování v chování, vysvětluje
se mu sociální situace a rozvíjí se jeho úkolová zralost. Písemný projev je levou rukou
s nevhodným úchopem tužky. Písmo je ovlivněno ročním vývojovým skluzem v rozvoji
grafomotoriky, používá tiskací písmo čitelné, ale neupravené. Specifická chybovost
je ojedinělá. V matematice odpovídá danému ročníku. i při dobrém osvojení učiva je pro
chlapce zásadní opora asistenta pedagoga, který udrží chlapce v úkolové situaci.
je vzděláván dle individuálního vzdělávacího programu s oporou asistenta pedagoga.
Na závěr vyšetření bylo stanoveno v co nejvyšší možné míře uplatňovat
multisenzorický přístup, výuku vizualizovat, pracovat s názornými i podpůrnými
pomůckami. Postupovat od jednodušších věcí ke složitějším dle individuálního tempa.
Včasně připravit žáka na změnu prostředí. Uplatňovat zásady pro práci s dětmi s poruchou
pozornosti a PAS, to znamená častěji střídat činnosti, udržovat oční kontakt při komunikaci,
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v případě potřeby relaxační chvilka. Úkoly bychom měli zadávat dle individuální obtížnosti,
aby splnění přinášelo dítěti motivaci a pocit radosti z úspěšné práce. Rozvíjení v oblastech,
ve kterých je žák šikovný. Využít jeho potenciál pro zadávání úkolů z oblasti jeho zájmu
a umožnění zajištění úspěchu. Větší dohled a podpora, povzbuzení při plnění úkolů, ocenění
přístupu žáka, pečlivost, svědomitost. Pravidelná spolupráce s rodinou. Pro vzdělávání
tohoto žáka je klíčová podpora v asistenci. Nutná je také podpora v usměrňování pozornosti
při samostatné práci. je možno poskytnout i podporu při začleňování do kolektivu. Pozitivní
motivací pro žáka je hodnocení i dílčích úspěchů a poskytování okamžité zpětné vazby.
Vhodnější pro žáka je individuálně normované hodnocení, jež je zaměřené na individuální
pokroky žáka v čase. V případě potřeby lze použít slovní hodnocení.
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Pozorování autistického dítěte ve školní družině – dlouhý proces
adaptace
V této kapitole budu popisovat adaptaci chlapce, jak se chová, pracuje a zařazuje

ve školní družině a jak se jeho chování mění. Mám vypracované deníkové záznamy, které
zde použiji. Deníkové záznamy jsou zpracovány tak, aby představily adaptaci Jindry ve třech
oblastech. Rozděleny jsou proto do kapitol běžný týden ve školní družině, specifický týden
a pozorování ve škole.

7.1 Popis Jindry ve školní družině podle deníkových záznamů
Na toto autistické dítě negativně působí hluk ve třídě, vyžaduje klid. Vše musí mít
svůj řád, vadí mu změny činností. Zažitý stereotyp nelze měnit – musím to s ním dopředu
probrat (když se mění činnost, nebo je prostě něco jinak, než má být). Vše musí mít
načasované, pořád kouká po hodinkách, hodinách na zdi. Přesně ví, v kterou dobu budeme
co dělat. Když mu něco nejde, nechápe, nebo například děti staví něco jiného ze stavebnice,
než je uvedený obrázek na krabici, tak na to reaguje vztekem, vše okolo rozhází, trhá, a tvrdí,
tak to ale nemá být. Nechápe, že děti si staví a hrají podle své fantazie. Momentálně kouše,
prská, plive. Nemá moc rád kolektivní hry (vybíjená, karetní hry) chaos, neúčastní se těchto
her. Spíš si hraje sám. Zato skvěle ovládá mapy, celou trasu metra, zná všechny stanice
popořadě, jak jdou za sebou, má rád vláčky, celkově nádraží a zase určité stanice dokáže
vyjmenovat (trasu kterou má najetou), orientuje se v periodické tabulce prvků, zajímá ho
fyzika, chemie, vesmír, celkově různé tabulky v počítači, počasí dopodrobna na seznamu.
Mezním momentem je pro něj, když se dostane do stresové situace, která není načasovaná
nebo naplánovaná. Hned položí otázku: co budu dělat, a proč je to tak a ne tak. Nebo když
je nemocná paní asistentka, na kterou je zvyklý, tak se ptá, proč tu není, kdo se mnou bude
a zase co budu dělat, kam půjdeme, kdy se vrátíme apod. Vše se mu musí vysvětlit.

7.2 Běžný týden
Při běžném týdnu ve školní družině se chlapec každý den pravidelně zajímá, co
budeme dělat a jestli půjdeme ven. Vždy řeknu, jaký ten den máme plány, co a v kolik hodin
to asi bude. Protože to potřebuje vědět přesně.
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Je těžké v tomto případě vybrat konkrétní týden. Protože ať máme jakoukoli činnost
nebo téma Jindru to spíš nezajímá. na komunikační kruh většinou reaguje tím, že chvíli
poslouchá, ale to ho po chvilce přestává bavit a vyhledává další jinou činnost. Má svůj režim
a to je, že po zjištění situace, co budeme dělat si jde většinou stavět ze stavebnice, občas
vyrábět časopis, jízdní řád nebo malovat. Velice rád si hraje a do ničeho Jindru nenutíme.
Když má potřebu, přijde se zeptat nebo se poradit. V případě nudy nabízím stolní hry,
aktivity, doplňovačky, kvízy, rébusy nebo si jen tak vyprávíme o jeho zájmech, kde byl
o víkendu, co dělá doma. Vyhledává většinou stejnou opakující se činnost, tou
je samozřejmě stavebnice a molitanové kostky. Stolní hru monopoly vydrží dohrát do konce,
když nenastane nějaký problém. Většinou u skupinky dětí musí být asistentka nebo
vychovatelka, aby měla ještě vše pod kontrolou. Nejvíce by se Jindrovi hodilo, kdyby byla
činnost taková, která se líbí hlavně jemu, vedl by celou družinu. Jenže nechápe, že ostatní
děti mají i jiné zájmy než on sám a mají na věci různě odlišné názory než on sám. a
na druhou stranu, když dostane Jindra prostor, abychom přede všemi hovořili o věcech, které
zajímají jeho, opět nechápe, že většinu dětí toto nebaví a nezajímá. Najde se jen opravdu
málo dětí, ale snažím se alespoň na chvilku udržet pozornost a zapojit je do debaty, už z toho
důvodu, aby se mohl Jindra projevit a mít svůj prostor. Většinou jeho debaty končí u metra,
vlaků, jízdních řádů a stanic. Co na chlapci hodně obdivuji, jak dokáže vyjmenovat po sobě
jdoucí stanice metra každé trasy. Například jsme se od něj i dozvěděli, že metro plánuje
stanici D. a opět do detailu nám dokáže vysvětlit a ukázat jak a kde to bude na mapě a trase
metra.

7.3 Specifický týden
Popis specifického týdne jsem zařadila proto, že situace v družině byla odlišná
a ukázala dobře, jaké má Jindra potřeby, jaká situace mu vyhovuje a jak na něj působí
prostředí.
Specifický týden od 12. do 16. 11. 2018. Tento týden odjela většina dětí na turisticko
– poznávací kurz. Tím pádem ve školní družině byla malá skupinka dětí, asi 12. To Jindrovi
velice vyhovovalo, protože tu byla najednou jen malá skupinka dětí. Postavil z molitanových
kostek vlak a řídil ho. Vlak měl svoji kabinu pro strojvedoucího a oddělené místo pro
cestující. Zhotovil a pečlivě vypracoval jízdní řád, jízdenky měl pravé, sbíráme mu je. Jen
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jsme je zaletovali do fólie, aby se neroztrhly. na dětskou tabulku, která byla umístěna vedle
vlaku si psal stanice, kam přijel. Gesty, mimikou a zvuky naznačoval, jak se vlak rozjíždí,
jak zastavuje, jak se otvírají a zavírají dveře. Hlásil stanice a následující hned přepisoval
na tabulku. Měl i paní průvodčí, která kontrolovala jízdenky a celkově situaci ve vlaku, jestli
je vše v pořádku. Děti nastupují a vystupují, jede podle trasy až do Ostravy. Když jsou děti
hlučné nebo nedodržují pravidla, rozčiluje se. Vlastně vše měl důkladně promyšlené a bylo
to podle jeho pravidel. Děti se přizpůsobily a moc je to bavilo, občas pravidla nedodržely,
tak se Jindřich rozčílil. Pokaždé jsme si to vysvětlili a hrálo se dál.
Dále jsme hráli stolní hry, ale zase jen ty, které Jindru baví a zaujmou. Monopoly,
hra vesmír někdy piškvorky. Také stavěl ze stavebnice seva nádraží, vlak harmoniku
ohýbací. Vše bylo zase do detailu propracované, sestavil to celé sám, a nakonec nám ukázal,
jak to funguje.
Při pobytu venku jsme šli na procházku kolem školy a k nedalekému lesu. To ho moc
nezaujalo a těšil se na zpáteční cestu se zastávkou na školním hřišti. Tam se houpal
na houpačce a točil se na kolotoči, opět oblíbená hra na metro se zastávkami.
Každý den asi necelou hodinu před skončením školní družiny jde usednout Jindra
k počítači, na kterém si libovolně hledá. Tento týden to bylo méně než jindy. Zajímal se
o různé vlakové nádraží a stanice. Pozoroval, jak to na každé stanici vypadá a čím
je zajímavá. Většinou v tuto dobu sedím u něj a povídáme si o tom co hledá, jak to hledá,
proč ho to zajímá, kdo ho to učí hledat, protože vše si vyhledá sám. Hned ví podle zájmu, co
a jak má kde vyhledat, na které stránce. je velice chytrý a učenlivý, to na Jindrovi moc
oceňuji.

7.4 Práce ve škole
Do školy dochází pravidelně, usměvavý a rád. V hodinách pracuje většinou rychleji,
někdy až zbrkle, práci mívá brzy hotovou a žádá si o další pracovní list navíc. Pokud
chybuje, nerad si to přiznává., zvláště v matematice. Zbytečně se pak zlobí a vzteká se až k
pláči. V geometrii měl ze začátku problém s úchopem kružítka, ale cvikem došlo ke zlepšení
a rýsuje se zájmem.
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V českém jazyce pracuje celkem s klidem, chyby si opravuje, ale někdy si nechce
práci zkontrolovat. Píše pouze tiskacím písmem, většinou tužkou. V anglickém jazyce bývá
více neklidný někdy se povaluje po lavici, pracuje s dopomocí a nápovědou. Baví ho
vyhledávat slovíčka ve slovníku.
Vlastivěda a přírodověda ho zajímá, pracuje. je schopen poslouchat i mluvené slovo
a sledovat. Hlásí se, bývá i aktivní. V předmětech Vv a Pv se zapojí do činnosti, pokud
je dobře motivová a téma ho zaujme. Jestliže se mu něco hned nepodaří, tak se zlobí, kňourá
a je netrpělivý.
V Tv – v plavání se zapojil s ostatními žáky, reagoval na pokyny instruktora. Jinak
se docela v hodinách zapojuje do činnosti, ale říká, že ho to nebaví. V Hv se zapojí částečně,
většinou je zaměstnán jinou činností.
Při vyučování v lavici je neklidný, i když má období, kdy bývá klidnější (houpe se
na židli, sedí si na jedné noze, potřepává hlavou, dupe nohou do podlahy, stalo se i, že vyběhl
z lavice a schoval se do skříně i do šatní skříňky v bazénu).
Celkově je ale klidnější, než na začátku školního roku (delší dobu už se nikam
neschoval a neplíží se kolem stěn), nadále se projevuje svými specifickými zvuky, jako
je houkání, syčení, mlaskání. Vadí mu hluk a rušné prostředí, změny. na jakoukoli změnu v
režimu je dobré ho předem připravit.
Je schopen vypracovat více úkolů, ale jen, když chce. Rád řeší rébusy, tajenky,
doplňovačky, tabulky. Má zájem o počítače, vlaky, mapy, metro nebo jízdní řády, kreslí
různé mechanismy.
S nelibostí si připravoval pomůcky na vyučovací hodiny, ale došlo ke zlepšení.
Někdy si připravuje sám a bez pobízení, jindy se mu to musí připomínat. o to, o co má zájem,
dělá s velkým zaujetím a soustředěností, dokáže se o těch věcech srozumitelně vyjadřovat
a úspěšně vyprávět.
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8

Zařazení autistického dítěte do školní družiny
V této kapitole se věnuji postupu a výsledkům adaptace Jindry ve školení družině.

Z analýzy deníkových záznamů práce v družině plyne, co Jindru baví, se mu můžeme
nabízet pro jeho individuální práci nebo hru a co nabízíme pro jeho začlenění do kolektivu
dětí.
Jindru naštěstí baví hodně věcí a rád se věnuje různým činnostem
•

různé stavebnice cheva, seva, lego, roto, ze kterých může sestavit vlak, metro,
tramvaj, jeřáb, bagr, …

•

dřevěné koleje a vláčky – staví nádraží

•

dále se zajímá o vesmír, periodickou soustavu prvků, jízdní řády, počasí –
na internetu, metro – trasy metra, povodně metra vše vyhledává na seznamu,
přesně ví, kterou stránku má otevřít, najde si vše sám

•

zajímají ho dopodrobna tabulky Excel

•

hra vesmír, monopoly

•

baví ho vyrábět časopisy, jízdní řády

•

rád maluje vlaky, metro

•

hra s molitanovými kostkami, staví si vlak, obchod

•

občas vyšívá

Co Jindrovi nabízím:
•

když mu nabízím pracovní činnosti – vyrábění, lepení to ho nebaví a dělá si něco
jiného nebo si hraje

•

malování – vždy vlaky, metro, časopis, jízdní řád, ale to se mu musí chtít, do
ničeho ho nenutím

•

vyšívání – občas

•

molitanové kostky, se kterými si rád hraje – má svůj prostor, většinou uzavřený,
staví buď vlak nebo obchod, vše má svůj řád a své místo

•

stavebnice – ty ho vždy zaujmou

•

venku na hřišti hry na schovávanou, na babu, Honzo vstávej, tenis, míčové hry –
to většinou odmítá, neúčastní se
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•

houpání na houpačce, kolotoč, pískoviště

•

procházky po okolí, do přírody – docela zaujmou, vždy si cestou něco vyprávíme

•

zpívání – jednoduché písničky, když ale nacvičujeme na besídku tanečky nebo

•

písničky – nechápe proč to opakujeme několikrát dokola, musíme vše vysvětlovat

•

jiné aktivity, hry, zájmy, debaty ho nezaujmou, jsou to pořád dokola stejné zájmy

•

při chvilce, kdy je méně dětí mu nabídnu počítač – dokáže si vše vyhledat sám,
nejčastěji metro, povodně v metru, kde se jaké metro pohybuje aktuálně, počasí
na seznamu – dopodrobna mi vysvětlí každou ikonu, ukáže mi, jak to funguje, kde
se přepíná to a to, kde a jak co najdu, …
Kritické momenty jsou například, když mu něco nejde, hned se rozčiluje, nemá

trpělivost, když nacvičujeme s dětmi v družině písničky a tanečky na různé vystoupení
a opakujeme pořád dokola, aby se to děti naučily, Jindra to nechápe a ptá se, kdy už to
skončí, ale nerozčiluje se u toho jako u jiných situací.
Skupinově nabízím:
•

stolní hra monopoly, vesmír v kostce, šachy – vždy je bankéř, musí to mít pod
vedením, vše podle plánku, pravidel – funguje to, děti se připojují ke hře

•

hraní si s pěnovými kostkami – společně se skupinkou 4-5 dětí, více už je na něj
moc, pak je chaos, jak říká a zase vše musí být podle něj, jak on to chce, vše řádně
roztříděné, postavené,

•

ale nejraději si hraje sám, a nikdo mu do toho nesmí mluvit, záleží také no tom,
jakou má náladu, někdy i vyžaduje společnost, spíš ale vyhledává asistentku,
vychovatelku, záleží na situaci a jaký má zrovna den

•

hraní si na vlak postavený z kostek, stavění ze stavebnic, dřevěné koleje – nádraží,
hra na písku, kolotoč – jízda metrem,
Kritické momenty – jsou například, když není hra přesně podle pravidel, když

je ve skupince více dětí než 5 a ostatní se snaží prosadit svá pravidla hry, když mu někdo
zboří tunel v písku – vzteká se, rozčiluje se a někdy i brečí.
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Co jsem pro adaptaci vymyslela, jak na to dítě reaguje a jak ostatní jako skupinka:
Takže v první řadě jsem musela zavést řád, kterým se budeme s tímto chlapcem řídit
každý den. Denně po příchodu do družiny si dopředu řekneme, co budeme dělat, v kolik
hodin a jak to bude asi dlouho trvat. Když jde do jídelny, musí s ním paní asistentka, chvilku
počkat, než se jídelna trochu vyprázdní nebo úplně, nemá rád ten hluk a chaos, proto této
situaci tímto předcházíme, aby nikde nečekal. Jí samostatně. Učení zvládá pořád, v určitých
věcech je napřed, musí mít pořád nějakou činnost, být zabavený. Rád listuje v různých
encyklopediích.
Děti ho někdy pošťuchují a provokují – vyvolávají situace na které reaguje špatně.
Máme zde v družině jednoho chlapce, který se ho snaží napodobovat za účelem získání
pozornosti, jak od dětí, tak od učitelů. Stále si to navzájem vysvětlujeme. Někdy mu
pomáhají, starší se mu většinou posmívají. Reaguje tak, že se plazí se po ostatních učitelích,
asistentkách, skovává se, zalézá do různých prostor, prská, plive, vzteká se, brečí, dělá
naschvály – není to ale pokaždé, jak kdy. V průběhu dne se to mění, záleží na tom, jaká
nastane situace, někdy si třeba hraje, je zabavený dvě hodiny, jindy vyžaduje pořád
pozornost.
Tyto momenty a průběh situace jsem psala před rokem a mohu opravdu potvrdit, že
ten letošní školní rok je už dalece na vyšší úrovni a lépe zvladatelnější než ty roky
předchozí.
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Současný stav – výsledky naší společné práce
Školní družina se letošní školní rok nachází v nových prostorech. Má dvě třídy

propojeny zásuvnými dveřmi, obě dvě třídy používáme společně podle potřeb a zájmů dětí.
Snažíme se to korigovat, aby v každé třídě bylo přiměřeně dětí a uzpůsobovat to
k odpočinku, ke hře, k aktivitám. Jindra si nejdříve na nové prostory musel zvyknout, bylo
mnoho otázek a dotazů, na které jsme trpělivě odpovídali. Pokaždé, když přijde do školní
družiny se ptá, co bude dělat. Po vyučování mu nabízíme klidové hry, rozhovory, četbu. Tuto
dobu je většinou se svojí asistentkou. Do činností ho nenutíme, dělá to, co ho baví. Když
máme nějakou společnou řízenou činnost a neúčastní se, je si dobře vědom, že nesmí
vyrušovat. Většinou si staví ze stavebnice.
Není pořád ve stejné místnosti, střídá to. První místnost je potažena linem a jen
na malé části je koberec. V této třídě děti hodně vyrábí a malují i si hrají. Jindra si zde
nejvíce hraje s dřevěnými vláčky, staví nádraží. Druhá místnost je potažena celá kobercem
a slouží k pohybovým hrám, debatám a v neposlední řadě hodně ke hraní. V této třídě si
Jindra staví domečky a obchod z molitanových kostek, také tu hodně konstruuje svoje metra,
jeřáby, vlaky, atd. Používá tu i počítač, který je jen v této třídě.
Také není vždy ve stejné skupince dětí, a to je někdy problém. Zapojuje se spíš
s menšími dětmi. Mám vypozorováno, že tyto děti mu i více naslouchají a dělají věci, tak
jak on to chce a řídí se jeho pravidly. Kdežto větší a starší děti už mají své názory a chtějí
být také vůdcem, tím, kdo rozhoduje a ve hře je podle něj. Nejraději se hraje a staví sám,
nebo maximálně ve skupince 4-5 dětí. Když není podle něj tak se hned rozčiluje, nebo
nechápe proč to ostatní dělají, tak a tak a ne podle toho, jak chce Jindra.
Tento školní rok tedy ve 4. třídě konstruuje z různých stavebnic metra, tramvaje,
vlaky a dokonce i bagr provázaný provázky, který pohybuje ramenem a zvedá lžíci. Takový
víc technický typ. Opět má vše dokonale promyšlené, sestavuje z hlavy, ne podle plánku.
Sestavoval bagr ze stavebnice a já jsem seděla u něj a vše mi dopodrobna vysvětlil. Mám
i zápisky, jak mluvil. Vše jsem si napsala, co začal nejdříve sestrojovat a jak dále pokračoval.
Mluvila jsem o tom i s maminkou, jak je moc šikovný a co dokáže sestrojit. Maminka, mi
řekla, že se tomu nediví, že ve dvou letech udělal kouli z modelíny a kolem dokola napíchal
špejle. Řekla mu na to, to je krásný ježek. Načež on odpověděl v roce a půl ne maminko, to
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není ježek to je altelnátol (alternátor), proto se maminka ničemu co sestaví nediví a tvrdí, že
udělat, zrekonstruovat dokáže, ale že potřebuje někoho druhého, k dokončení té věci,
domyšlení,… Někdy se zasekne na nějakém problému, pak to rozbije nebo ho musí někdo
navést, jak dál pokračovat.
Nesmírně rád si hraje s mašinkami, celkově nádraží ho zajímá a baví, dokáže o tom
povídat dlouho a s radostí. Vyprávěl mi, že má rád jízdu vlakem, občas pozoruje přírodu
z okénka, čte si, maluje. Ale spíš pozoruje, jak a kde vypadá, na zastávce pozoruje nástupiště
– šikmo. Líbí se mu, jak se vlak rozjíždí a zrychluje.
Pozoruji, že Jindra je rok od roku šikovnější a zdokonaluje se ve věcech, které ho
zaujali a bavili už jako malého. Momentálně je klidnější, vše si vysvětlujeme, občas se nad
něčím rozčílí, už to není tak časté, a v různých věcech si dá říct. Má sníženou i medikaci,
není to potřeba už tolik, jako v dřívějších letech.
Od druhé třídy má Jindra zpracovaný jízdní řád – ze třídy do školní družiny, ze školní
družiny do jídelny a zpět. Tím se řídí každý den. Vychovatelka dojde pro děti ke třídě, svede
je ke školní družině, kde mají na chodbě šatní skříňky, tam si odloží tašky a svoje věci. Poté
se děti řadí a jdou do jídelny, naobědvají se, opět se řadí a jdou zpět do družiny.
Když jdeme ven, na jak dlouho a co tam budeme dělat. Vše si tedy vysvětlíme
a řekneme, jestli na procházku nebo na hřiště. na procházce se ptá, kdy už půjdeme na hřiště,
málokdy ho něco zaujme, občas si povídá, raději má hru na písku. Venku a na hřišti
pobýváme pravidelnou dobu, Jindra už si zvykl. Když je na pískovišti a hloubí většinou
metro, vše musí mít řád a nesmí mu nikdo zasahovat do jeho ohraničené části. Dokáže si
hrát ve skupince, ale jen s pravidly, které musí ostatní dodržovat.
Sportovní a pohybové hry nemá vůbec rád. Her jako vybíjená, na schovávanou,
míčové hry toho se prostě neúčastní, nebaví a nezajímá ho to. Například, když jsme s dětmi
nacvičovaly na vánoční besídku taneček a písničky, nešlo mu do hlavy, proč to děláme pořád
dokola. Museli jsme si vysvětlit, že se dětí musí naučit, a proto to je dokola.
Procvičování vědomostí, většinou formou hry, vesmír, monopoly, doplňovačky
občas křížovky. Pracovní listy nemá moc rád. Rád vyrábí časopisy, jízdní řády.
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V čem je ale výborný a dokonalý je, když mu dáte volný prostor a může si vyhledávat
na seznamu. Přesně ví, kde si to, co ho zajímá má najít, dopodrobna dokáže vysvětlit vše
o metru, vlacích, nádraží, teď už vyhledává i počasí. Ale opravdu vše dopodrobna, každou
maličkost dokáže vysvětlit. Činnosti, které má rád se hodně opakují, občas k tomu přibude
něco nového, ale to je jen málokdy.
Rodiče Jindru přihlásili do kroužku šikovných rukou, který je od 15,00 hodin jednou
týdně v jedné třídě školní družiny, vede ho druhá paní vychovatelka, která zná Jindru od
malička a od první třídy do třetí mu dělala asistentku. Jindru to vůbec nebaví a hraje si,
k ničemu ho nikdo nenutí. Rodiče byli upozorňovány na to, že to Jindru vůbec nebaví, ale
i přesto mu zaplatili na druhé pololetí a nechali ho v kroužku dál.
Ještě stojí za zmínku, že Jindra posledních čtrnáct dní ve škole začal psát psacím
písmem. Třeba jenom dva řádky a pokračuje zase svým zažitým tiskacím písmem.
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10 Diskuse
Východiska pro práci se sledovaným chlapcem tak, jak jsou popsána v odborné
literatuře jsem je využila v samotném začátku práce s tímto chlapcem. Bylo to složité,
protože původně byl diagnostikován jako dítě s ADHD, teprve později se diagnóza zpřesnila
na Aspergerův syndrom.
Většina základní charakteristik dítěte s PAS, Aspergerovým syndromem odpovídala,
také navržený pedagogický přístup k dětem byl inspirativní, ale to vše nestačilo.
Hodně pomohla maminka a její zkušenost a dále jsme hledali nejlepší postupy, tak
aby Jindra byl spokojený, rozvíjel se a aby spokojené byly i ostatní dětí.
Proto jsme také zvolili jako metodu kazuistickou studii s pozorováním, deníkovými
záznamy a akčními vstupy. Tento postup měl samozřejmě i svá omezení. za počáteční roky
byla data generována retrospektivním, jako kontext k přesnějšímu popisu za dva detailně
sledované roky práce.
U tohoto chlapce s Aspergerovým syndromem můžeme pozorovat velmi velký posun
v chování, spolupráci i adaptabilitě celkově. Oproti tomu, jak se choval při nástupu do školní
družiny se nynější situace vůbec nedá srovnat. Od začátku se velice vztekal, plival, kousal.
Nyní to nedělá a v některých situacích se s ním dá velmi dobře pracovat. Nejvíce si spolu
rozumíme, pokud rozvineme jeho zájmy a v klidu si o všem popovídáme. S oblékáním,
uklízením věcí a hraček už je to také na vyšší úrovni. Mám vypozorováno, že na Jindru platí,
když počítám. Pak zrychlí a oblékání nebo úklid dokončí. S dětmi už se také zapojuje více,
je pravda, že je nevyhledává, spíš jdou oni za ním. Pro Jindru je velice přínosné, že matka
spolupracuje s pedagogicko-psychologickým centrem, zajímá se o odbornou literaturu
a anamnézy dětí s PAS a tím pádem má i více zkušeností než na počátku. Oceňuji velice
dobrou spolupráci mezi rodinou Jindry, školou a celkovému přístupu k tomuto chlapci.

45

11 Závěr
Vzdělání dětí s autismem je velmi náročné, vyžaduje to především velkou trpělivost,
toleranci, empatii, důslednost, kreativitu a zároveň kladný vztah k lidem a dětem.
Na integraci dětí s poruchou autistického spektra jsou názory různé. Někteří jsou pro
to, aby děti s postižením navštěvovali speciální školy, jiní přijímají integraci kladně. U
integrace má velký význam to, že se tyto děti setkávají se stejně starými vrstevníky. Zdravé
děti se naučí k postiženým dětem toleranci, pomáhat si a spolupracovat. Mohou se najít
i děti, které se posmívají, a proto je důležité to vysvětlovat v rámci možností a úměře jejich
věku.
Zda integrovat nebo ne, závisí hlavně na rozhodnutí rodičů a stupni postižení. Určitě
je třeba zvážit, co bude pro dítě přínosné a jak ho nejlépe vést dál v jeho vývoji. K dětem
s tímto postižením musí učitelé a jiní pedagogové přistupovat kladně, chtít s dětmi s tímto
postižením pracovat, vytvářet pro ně vhodné podmínky a v problematice se dál vzdělávat.
V bakalářské práci jsem se věnovala začlenění autistického dítěte do školní družiny,
do sociálních skupin, kterému byl diagnostikován Aspergerův syndrom. Rodiče si přejí, aby
se co nejvíce přiblížil svým vrstevníkům a pracoval podobně jako oni.
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, kde v teoretické popisuji problematiku
autismu, Aspergerův syndrom a možnosti začlenění dítěte do výchovně vzdělávacího
procesu. Praktická část je věnována chlapci s Aspergerovým syndromem. Když začal chodit
do první třídy, prakticky se do ničeho nezapojoval, jen si hrál, vydával různé zvuky, vztekal
se, schovával se, utíkal, plival, po učitelích se plazil, vadili mu určitě zvuky, hodně dětí
najednou, hluk. Při výuce spolupracoval jen, když seděl asistentce na klíně. Musela ho pořád
držet a věnovat mu veškerou pozornost. Prakticky skoro celou první třídu jsme se spolu učili
vycházet, komunikovat a navazovat v rámci možností kontakt s ostatními. Společně jsme
se snažili naučit novým zkušenostem, dovednostem.
Nyní po třech letech intenzivní práce jsou vidět menší i větší úspěchy ve všech
oblastech – v sociální, komunikační i velké změny v chování. V současné době navštěvuje
pedagogicko-psychologickou poradnu, je medikován na zklidnění a celkové udržení

46

pozornosti, ve škole spolupracuje s asistentem pedagoga, ve školní družině ho určeného
nemá.
Spolupráce s Jindrou je velice zajímavá, dozvídám se i mnoho věcí, o kterých jsem
ani nevěděla. Hodně si povídáme, debatujeme, nejčastěji samozřejmě o metru a vlacích.
ve školní družině je velice spokojený, dokonce začal i ráno dřív vstávat, aby mohl
navštěvovat ranní družinu a tím pádem si mohl hrát i delší dobu. Jsem ráda, že jsem tuto
možnost dostala a mohla jsem s Jindrou pracovat a pozorovat, jak se od první třídy vyvíjel.
i když ne každá situace byla příjemná, ale nakonec jsme vše zvládli. Jindra se těší až přejde
na druhý stupeň a bude mít chemii a fyziku, protože toto ho velice zajímá.
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