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1. Charakteristika poruch autistického spektra
Poruchy autistického spektra (dále jen „PAS“) jsou skupinou poruch, které se diagnostikují
na základě projevů chování. V současné době se souhrnně nazývají poruchy autistického
spektra a rozlišují se podle míry podpory, kterou jedinci potřebují. V praxi se stále můžeme
setkat s označením pervazivní (všepronikající) vývojové poruchy a s vydělováním jednotlivých
diagnostických kategorií, mezi které jsou řazeny mj. dětský autismus, atypický autismus,
Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, jiné pervazivní vývojové poruchy, pervazivní vývojová
porucha nespecifikovaná.
Základní diagnostická triáda PAS zahrnuje různou míru narušení v těchto oblastech:
- sociální interakce a sociální chování;
- verbální i neverbální komunikace;
- oblast představivosti a hry, omezených vzorců chování, zájmů nebo aktivit.
Stupeň závažnosti poruch bývá různý, typická je také značná variabilita projevů. I v případě
nejlehčích forem postižení je zhoršena sociabilita a ztíženo zařazení jedince do společnosti.
Více podrobností k odlišnostem a projevům v jednotlivých oblastech je popsáno v následující
části.

2. Specifika v chování žáků s poruchou autistického spektra
Chování a projevy každého dítěte, žáka, studenta (dále jen „žák“) s PAS mohou být značně
různorodé. U žáků s PAS se lze setkat s různou úrovní intelektových schopností (mentální
retardace; průměrné intelektové schopnosti s nerovnoměrným vývojem; nadprůměrné
nadání), je tedy důležité individualizovat přístup ke vzdělávání pro každého žáka.
Základní specifika v chování lze popsat na základě diagnostické triády, jelikož právě v daných
oblastech se nejvíce projevují:
2.1 Specifika v sociální interakci a sociálním chování
-

mají problémy v porozumění sociálním situacím nebo sociálním vztahům,
mají různý stupeň zájmu o sociální kontakt (např. žáci mazliví; pasivní; neteční; aktivní;
zdrženliví; nejistí a neschopní přiměřeně navázat kontakt; fixovaní na blízké osoby).
nedostatečně se orientují v mezilidských vztazích a sociálních situacích,
nedokáží dobře porozumět verbální i neverbální komunikaci,
mají problémy s neustálými změnami.
To vede k tendenci ritualizovaného chování s prvky stereotypie (např. potřeba jíst stále
stejné jídlo; dodržovat stále stejnou trasu cesty), což se následně odráží v jejich chování.

V rámci přístupu k jedincům s PAS je důležité:
-

vysvětlení situací a objasnění toho, co je v dané situaci žádoucí (funkční) reakce a co
nežádoucí reakce.
3

-

zohlednění i odlišnosti v porozumění emočního prožívání vlastního i druhých lidí – mají
velké obtíže s empatií (vcítění se do prožívání druhých), což může vést k problémům
v pochopení příčin a záměrů chování druhých lidí.

2.2 Specifika ve verbální i neverbální komunikaci
-

-

vykazují různé obtíže v komunikaci a vývoji řeči (mutismus; dysfázii; echolálii; verbalismus;
agramatismus; ulpívání na tématu hovoru; repetitivní doptávání), ale také rozvinutou
slovní zásobu včetně jazykového nadání nebo naopak úplnou absenci řeči.
problémy v komunikaci (např. žák verbálně komunikuje, ale nedokáže sdělit svá přání,
pocity; není schopen užívat neverbální komunikační prostředky, jako např. výraz obličeje,
oční kontakt, postoj těla či gesta).

Primárně je tedy důležité zaměřit se na rozvoj tzv. funkční komunikace, aby žák dokázal
komunikovat své potřeby, a současně bylo zřejmé, že rozumí sdělení pedagoga nebo jiných
dospělých osob. Je možné využívat různé metody alternativní a augmentativní komunikace.

2.3 Specifika v oblasti představivosti a hry, chování (repetitivní vzorce chování), zájmů
nebo aktivit
-

-

-

menší flexibilita myšlení,
problémy v oblasti představivosti – narušená oblast zájmu, her a aktivit, neobvykle silné či
zvláštní zájmy (např. oblíbené předměty, hračky; činnosti; pohádky; televizní reklamy;
témata),
omezená schopnost spontánně sdílet s ostatními vrstevníky radost a zájmy či rigidní a
kompulzivní chování – zvyšuje se při nadměrné stresové zátěži či emočně náročných
situacích (i při projevech radosti),
stereotypní nebo repetetivní motorické pohyby (např. poskakování; mávání rukama;
kývání tělem; kroucení prstů před obličejem).

2.4 Specifika v oblasti smyslové percepce
-

hypersenzitivita na zvuky, vůně, chutě nebo taktilní podněty, hlasité zvuky mohou u žáků
vyvolávat až fyzickou bolest,
nesnášenlivost k určitým druhům materiálů nebo i určitým typům jídla.
Naopak je možný zvýšený práh bolesti, nemusí reagovat na bolest, zranění.
zraková fascinace světly nebo pohybem.

3. Zásady přístupu při výchově a vzdělávání žáků s PAS
Při zařazování žáků s PAS do škol bychom měli respektovat základní zásady přístupu,
abychom umožnili žákovi lépe porozumět systému a pravidlům školy. V podstatě
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jde o to, aby bylo školní prostředí pro žáka pochopitelné, bezpečné a uměl se v něm
orientovat.
Zásada přesnosti, jasnosti instrukcí a zajištění předvídatelnosti –
- potřebná větší míra struktury prostředí a činností, aby mohli kvalitně a srozumitelně
pracovat.
- předvídatelnost a pravidelnost denních činností, potřeba určité míry ritualizace, rutinní
činnosti
- předcházení neznámé a nečekané události - mohou vyvolat stres a nejistotu, což může vést
k úzkosti, problémovému chování nebo k výkyvům či selhání v obvykle zvládaných
činnostech.
Zásada strukturování pracovního dne a činností
-

plány dne, psané připomínky a pravidla (např. před obědem si myji ruce), popisy školních
situací (např. při zvonění bych měl být ve třídě; postavím se, když vstoupí učitel).
strukturalizace prostoru, činností a času (např. denní režim; rozvrh vyučovacích hodin;
strukturovaný plán vyučovací hodiny).
odpověď na otázky: kde a kdy bude; co dělá; jak to má dělat; jak dlouho to bude trvat; proč
to dělá.

Zásada jasné a konkrétní motivace
-

Žáci s PAS musí rozumět smyslu vykonávaných činností.
Sociální motivace zpravidla nefunguje, vzhledem k omezené schopnosti empatie
motivace by měla být konkrétní, dosažitelná a jasně vztažená k vykonávané činnosti,
Jednou z forem práce s motivací žáka je využití jeho silných stránek, které může být
spojeno s poskytováním určitého motivujícího druhu odměny (např. žák může vykonávat
aktivity, které jsou ve spektru jeho zájmů; v různých typech úkolů lze využít oblíbené
předměty/témata žáka, např. při oblibě hasičů zadáváme žákovi čtení a matematické úlohy
o hasičích).

Zásada klidného a empatického přístupu
-

S ohledem na specifika v chování a komunikaci žáků s PAS (např. nevhodné poznámky;
netaktní přímočarost; otázky mimo kontext; banální výroky; úzkostné reakce při
setkáních s novými lidmi; vulgární vyjadřování; odborné otázky) je nezbytné reagovat
na uvedené projevy s pochopením.

Zásada dodržování časové souslednosti úkolů
-

Žáci s PAS mají znát pravidla činností.
V případě, že je třeba změnit původně nastavený harmonogram a postup práce, je
nezbytné změnu žákovi vysvětlit. Pokud je potřeba, můžeme využít i formu vizualizované
informace.
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-

očekávanou změnu v zažitém režimu (např. výlet; exkurze; suplování) dopředu sdělit, ale
také počítat s možností alternativního řešení pro žáka s PAS.

Zásada vyšší míry vizuální podpory
-

pracovní činnost, je vhodné ji názorně demonstrovat, rozepsat v bodech nebo rozkreslit
(využít tzv. schémata postupů). Postupně lze proces zjednodušovat a doplňovat verbálním
vysvětlením.

Zásada posilující koncentraci pozornosti
-

-

Při zvýšeném motorickém neklidu lze umožnit žákovi s PAS manipulaci s předmětem,
nebo realizovat činnost, která neruší ostatní a žákovi umožňuje soustředění,
jako je např. mačkací míček, provázek, gumička. Je dobré podporovat také aktivity,
které žákovi s PAS umožní střídání pohybu v hodině, jako je např. rozdávání papírů a sbírání
sešitů.
pravidelné a vyvážené střídání odpočinku a činnosti.

Zásada srozumitelného nastavování sociálně komunikačních pravidel a zvládání situací,
které vyžadují praktickou zkušenost
-

vědět, jaký způsob komunikace žák upřednostňuje, jaké je jeho porozumění řeči.
odlišné chápání některých projevů v komunikaci, zvláště pak ironie, sarkasmu či metafor.
upozornit žáka na zdánlivě všeobecně známé skutečnosti.

Zásada střídání pracovních činností a odpočinku
-

-

Možnost odpočinku a relaxace je důležitá pro prevenci vzniku nežádoucího chování či
vzniku afektu způsobeného únavou a „přetažením“, tlakem na výkon, protože navozuje
zklidnění a předchází stresu.
Pro odpočinek žáka je vhodné vymezit konkrétní prostor i čas.

4. Spolupráce škola – zákonný zástupce žáka – odborní pracovníci
Pro vzdělávání všech žáků bez rozdílu je nezbytná spolupráce školy a zákonných zástupců žáků.
U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nezbytná také součinnost se školskými
poradenskými zařízeními. Úkolem speciálního pedagoga nebo psychologa školského
poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ“), který na základě posouzení vzdělávacích potřeb žáka
zná jeho specifika (včetně silných a slabých stránek), je poskytovat metodickou podporu
pedagogickým pracovníkům školy i zákonným zástupcům žáka.
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5. Doporučený postup školy pro prevenci vzniku problémových situací u žáků
s PAS
-

Škola by měla znát specifika v chování žáka a reflektovat je v rámci fungování třídy a školy.
Na základě doporučení ŠPZ a dohody se zákonnými zástupci žáka mají být identifikovány
oblasti či projevy v chování, které mohou působit jako nestandardní, nežádoucí či
problémové.

Při výchovných postupech u žáků s PAS je důležité si uvědomit, že jejich chování může plnit
různé funkce, které pro nás mohou být vodítkem v dalším postupu. Zároveň je třeba mít
na paměti, že součástí PAS není automaticky autoagresivní či agresivní chování.









Chování jako forma vyjádření emocí – specifika, která se objevují ve zvýšené míře ve
chvílích stresu, emocionálního vypětí, nenadálých změn (např. poskakování; mávání
rukama; kývání se; vykřikování, ale např. i autoagresivní chování či útok na spolužáka).
Chování jako projev neporozumění
Chování jako forma komunikace – obtíže žáků v sociální interakci a komunikaci mohou
vést k tomu, že využijí pro kontakt se spolužákem takovou formu chování, u níž mají
ověřeno, že vyvolá reakci ze strany druhého, i když často neodpovídá sociálnímu kontextu
a může být pro druhého nepříjemná (např. objímání; nerespektování osobní zóny
druhého; držení druhého).
Chování jako prostředek dosažení cíle – např. žák s PAS jedná bez ohledu na ostatní;
není schopen odložit naplnění svých potřeb.
Chování jako následek přetížení v oblasti smyslového vnímání či obtíží se smyslovou
integrací
Chování jako následek polaritních přesvědčení (černobílé myšlení) – deficity exekutivních
funkcí a odlišné vnímání sociálních situací (vlivem narušení procesu socializace) mohou
vést k chování nepřiměřenému věku a situaci, kdy žák nedokáže zvládnout neúspěch nebo
není schopen přijmout řešení situace, které není zcela podle pravidel (např. společenského
chování nebo i školního řádu).

Má být stanoveno:
-

-

jaké projevy v chování jsou pro žáka charakteristické,
které projevy v chování budou v rámci školy tolerovány (typicky např. stereotypie
v chování nezbytná pro základní pocit bezpečí žáka, např. nošení oblíbeného předmětu do
školy; možnost odpočinku mimo třídu; umožnění objetí učitele v rámci rituálu vítání
a loučení),
chování v prostředí školy problémové (např. vykřikování vulgarismů; házení předměty;
nedodržování osobní zóny při sociálním kontaktu) – stanoven intervenční postup, jak s
daným chováním pracovat, tedy měly by být jasně dané konkrétní strategie (např.
ignorování; posilování žádoucího chování; způsob komunikování zpětné vazby) vycházející
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-

z doporučení ŠPZ, zkušenosti zákonných zástupců žáka a třídního učitele (či dalších
pedagogických pracovníků, např. asistenta pedagoga).
zohlednit v rámci individuálního vzdělávacího plánu,
nebo pouze vytvořit individuální výchovný plán.
Konkrétní postup závisí na rozhodnutí školy.

5.1 Komplexní týmový přístup v rámci školy
-

-

-

-

-

SPC (PPP) vypracuje pro školu Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami
pověřený pedagogický pracovník (výchovný poradce VP) zodpovídá za spolupráci se
školským poradenským zařízením, v jehož péči je daný žák s PAS.
VP seznámí pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, kteří budou se žákem v
kontaktu s obecnými specifiky žáka s PAS, se specifiky v chování a komunikaci, dále se
zásadními a podstatnými informacemi o individuálních zvláštnostech a potřebách daného
žáka.
VP zajistí besedy a osvětu pro pedagogy i žáky školy a jejich zákonné zástupce takovou
formou, která je seznámí se specifiky žáků s PAS
VP úzce spolupracuje s třídním učitelem žáka, asistentem pedagoga a školním metodikem
prevence, organizuje ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm (případně ŠPZ)
kazuistické semináře pro sdílení dobré i špatné praxe v oblasti prevence a předcházení
vzniku nežádoucího chování žáků s PAS nebo v oblasti řešení akutních krizových situací.
je vhodné zajistit také pravidelnou metodickou podporu formou supervize, vedení
bálintovských skupin nebo mentoringu odborníkem z praxe, možnost spolupráce s
odborným pracovištěm v souvislosti s dlouhodobým nácvikem zvládání krizových situací
souvisejících s projevy nežádoucího chování u žáků (např. sebepoškozování; agresivita;
nespolupráce; šikana).
Třídní učitel úzce spolupracuje se zákonnými zástupci žáka a pravidelně je kontaktuje ve
snaze zajištění optimální podpory pro vzdělávání žáka. Neprodleně informuje zákonné
zástupce žáka a pověřeného pracovníka školy o změnách v chování, změnách aktuálního
zdravotního stavu, projevech problémového chování žáka, o plánovaných nebo náhlých
změnách ve školním prostředí oproti nastavenému standardu (např. personální změny
v případě onemocnění pedagogického pracovníka; akutní nebo plánovaná rekonstrukce
opravy v areálu školy). O těchto záležitostech může zákonné zástupce po dohodě s třídním
učitelem či v součinnosti s ním informovat i asistent pedagoga, který by měl znát své
kompetence v dané oblasti.
Pedagogický pracovník při práci s třídním kolektivem vždy zohledňuje věk, schopnosti žáků
a sociálně psychologické jevy, které se u žáků ve třídě vyskytují. Způsobem přiměřeným
věku a schopnostem jednotlivých žáků formou nejrůznějších metod rozvíjí schopnost
diskutovat, pracovat v týmu a respektovat ostatní, uvědomovat si význam a podstatu
pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty a snášenlivosti.
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-

Třídní učitel v případě potřeby a po dohodě se zákonným zástupcem spolupracuje
s lékařskými specialisty, v jejichž péči je žák s PAS veden – především praktickým lékařem
pro děti a dorost, dětským psychiatrem, případně dětským klinickým psychologem.

6. Krizový plán pro problémové chování žáků s PAS
V prostředí školy se snažíme předcházet vzniku problémového chování a krizových situací
u žáků s PAS. Vhodné postupy práce s žákem v rámci vzdělávání i v rámci mimoškolních aktivit
(v rámci školy) jsou popsány v individuálním vzdělávacím plánu. Informace o vhodných
postupech práce se žákem s PAS jsou v doporučení ŠPZ.
Po proběhlé krizové situaci u žáka s PAS j situace vysvětlena spolužákům, zaměříme se na
příčiny reakce a možnosti předcházení nevhodnému chování. ,
Vždy vyhodnotíme závažnost celé situace a postupujeme v zájmu ochrany zdraví žáka.
V případě ohrožení zdraví či života samotného žáka s PAS nebo jeho spolužáků, pedagogických
i nepedagogických pracovníků školy postupujeme následovně:
1) V případě agresivního chování žáka (např. brachiální agrese; kousání; kopání; házení
předmětů, hraček či ničení vybavení třídy):


snažíme se zajistit bezpečí ostatním žákům (zajistíme odchod žáka s PAS × ostatních
žáků ze třídy), na žáka v akutním afektivním stavu hovoříme klidným hlasem (v případě,
že žák reaguje negativně, nekomunikujeme s ním), popisujeme situaci, snažíme
se ho uklidnit, odstraníme z žákova dosahu nebezpečné předměty (např. židle, nůžky);



přivoláme pomoc alespoň jednoho dalšího dospělého, prostřednictvím mobilního
telefonu, s pomocí žáků, případně dalších dospělých osob;



stále se snažíme žáka verbálně uklidnit, pomalu se k němu přibližujeme, ale pouze
do bezpečné vzdálenosti. Je také vhodné udržet mezi žákem a námi ochrannou bariéru
(např. školní lavice);



pokud žák na uklidňování reaguje, můžeme se k němu dále přibližovat, přičemž stále
hovoříme klidným hlasem a uklidňujeme ho (vždy je třeba vzít v úvahu fyzickou sílu
žáka, která se v situaci afektu násobí);



snažíme se, aby se žák posadil např. na zem, na židli, na koberec a pokračujeme
v jeho zklidňování;



pokud afekt stále trvá, udržujeme bezpečný odstup, hlídáme, aby si žák neublížil,
zajišťujeme prostor (např. u oken), verbálně ho uklidňujeme a čekáme na pomoc
dalšího dospělého;
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kontaktujeme zákonné zástupce žáka, v případě potřeby Zdravotnickou záchrannou
službu, při agresi vůči druhým osobám i Policii ČR (ve zvlášť závažných případech).

2) V případě autoagresivního chování žáka (např. kousání se; bouchání se do hlavy; bití hlavou
o stěnu/o zem; vytrhávání si vlasů):


snažíme se zajistit bezpečí ostatním žákům (zajistíme odchod žáků ze třídy). Na žáka
v akutním afektivním stavu hovoříme klidným hlasem, snažíme se ho uklidnit;



přivoláme pomoc alespoň jednoho dalšího dospělého prostřednictvím mobilního
telefonu, s pomocí žáků, případně dalších dospělých osob;



stále se snažíme žáka verbálně uklidnit, pomalu se přibližujeme k žákovi (do bezpečné
vzdálenosti), snažíme se autoagresivní chování zastavit (vždy je třeba nutné vzít
v úvahu fyzickou sílu žáka, která se v situaci afektu násobí), např. vzít žáka za ruce,
navázat oční kontakt, nabídnout alternativu (změnu situace);



v případě velké fyzické síly čekáme na pomoc dalšího dospělého;



kontaktujeme zákonné zástupce žáka, v případě potřeby Zdravotnickou záchrannou
službu, při agresi vůči druhým osobám i Policii ČR (ve zvlášť závažných případech).

3) V případě vzniku rizikové situace mimo budovu školy (např. vycházka; školní akce):
 povinností pedagogického pracovníka je chránit bezpečí a zdraví žáka i mimo budovu
školy (na jednu osobu zajišťující dozor připadá skupiny max. 25 žáků)


pedagogický pracovník by měl při mimoškolních akcích zohlednit specifika projevů žáka
s PAS (např. pro některé žáky s PAS může být cestování v MHD v dopravní špičce
spouštěčem problémového chování);



jestliže přeci jen dojde ke krizové situaci, snažíme se zajistit bezpečí ostatním žákům,
žáka s PAS se snažíme verbálně uklidňovat, zastavit ho, přimět ho, aby se posadil,
fyzicky blokujeme cestu k silnici a dalším nebezpečným místům (např. vodní plocha,
koleje);



je také vhodné zajistit, aby se do řešení situace nezapojovali kolemjdoucí a ostatní
neznámé/nepoučené osoby;



čekáme, až afekt u žáka s PAS zeslábne, informujeme o situaci školu a zákonné
zástupce žáka, dohodneme se na dalších krocích;



v případě, že je situace i nadále vážná, kontaktujeme Zdravotnickou záchrannou
službu, při agresi vůči druhým osobám i Policii ČR (ve zvlášť závažných případech).
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Příloha č. 1: Jmenný seznam koordinátorů péče o žáky s PAS
Krajské koordinátorky pro péči o děti s poruchami autistického spektra
KRAJ

JMÉNO

ŠPZ

ADRESA

TEL. Č.

E-MAIL

Jihomoravský

Mgr.
Zuzana
Žampachová

SPC

Štolcova 16,
Brno
618 00

548 424
075

zampachova@autistickaskola.cz

Pozn. Aktualizace adresáře naleznete na:
http://www.nuv.cz/t/pedagogicko-psychologicke-poradenstvi/kontakty
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Příloha č. 2: Desatero pro školy aneb „Do školy poprvé přichází žák s PAS“
1. Informace – seznámení učitelů, dalších pedagogických
s problematikou poruch autistického spektra v celé její šíři.

pracovníků

školy

2. Rodina – vhodné je navázat úzkou spolupráci s rodinou žáka s PAS ještě před zahájením
vzdělávání žáka (zaměřit se např. na charakteristiku žáka; jeho silné a slabé stránky;
specifika v chování; dosavadní průběh vzdělávání; poradenskou podporu v ŠPZ),
nastavit spolupráci a průběh péče o žáka s PAS (např. pravidelný kontakt s rodinou;
výměna informací o práci se žákem ve škole a v domácím prostředí; snaha o jednotný
přístup; využívání stejných metod).
3. Prostředí školy – po dohodě se zákonnými zástupci žáka stanovujeme postup,
jak seznámit spolužáky a další pracovníky školy se specifiky žáka. Je důležité podávat
srozumitelné a konkrétní informace k danému žákovi s PAS, ne pouze obecné.
Je vhodné zařadit programy práce se třídou, které umožní lepší seznámení se žáků třídy
navzájem.
4. Doporučení ŠPZ – naplňování doporučení uvedených v Doporučení pro vzdělávání
žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupráce se školským poradenským
zařízením, spoluúčast při průběžném vyhodnocování poskytování podpůrných
opatření.
5. Koordinátoři PAS – v každém kraji působí krajský koordinátor péče o žáky s PAS
v oblasti školství, který má přehled o poskytovaných službách a možnostech podpory
pro tyto žáky v daném kraji. Seznam koordinátorů je uveřejněn na webových stránkách
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či Národního ústavu pro vzdělávání
a je i součástí příloh tohoto metodického doporučení.
6. Respekt k individualitě – úkolem školy je respektovat specifika každého žáka a zajistit
průběh vzdělávání v souladu se vzdělávacími potřebami žáka, současně vytvářet
stabilní, vstřícné prostředí, ve kterém se budou všichni žáci cítit bezpečně.
7. Komunikace – podporovat rozvoj verbální i neverbální komunikace. Většina žáků s PAS
má významné deficity v komunikaci. Neverbální komunikace nemusí být čitelná,
žáci s PAS mohou mít i osobitý komunikační styl. Pro žáky s PAS může být obtížné
porozumění zejména nejednoznačným otázkám, složitým a dlouhým souvětím, ironii,
sarkasmu, nadsázce. Řada žáků s PAS využívá i různé systémy znakování.
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8. Předvídatelnost – pro některé žáky s PAS jsou důležitá konkrétní, přesná sdělení
(např. co; kdy; kde; jak; v jakém pořadí). Pro většinu žáků s PAS je nezbytné informace
spojovat s vizualizací.
9. Motivace – žák s PAS musí rozumět smyslu vykonávané činnosti. Důležité je stanovit
individuální motivaci pro konkrétního žáka a následně ji ve spojení s realizovanými
činnostmi pozitivně posilovat, propojovat i se systémem odměn.
10. Tolerantní a empatický přístup – porucha autistického spektra může způsobit
nestandardní projevy v chování, které je třeba brát na vědomí a přehnaně
na ně neupozorňovat. Znevýhodnění není důvodem k bezbřehé akceptaci
všech projevů chování žáka. Je třeba definovat projevy chování, které se budou v rámci
školy tolerovat, vzhledem k tomu, že vyplývají z podstaty PAS. Důležité je předcházení
vzniku nežádoucího chování a nastavení intervenčního postupu (viz kapitola
5 a 6 metodického doporučení) pro případy, kdy takové chování nastane.
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Příloha č. 3: Desatero komunikace se žákem s PAS ve škole1
1. Zohlednit zkušenosti zákonného zástupce a nejbližšího okolí žáka s PAS –
pro nastavení přístupu a komunikace se žákem v průběhu jeho vzdělávání je velmi
důležité vycházet ze zkušeností jedinců z nejbližšího okolí žáka (např. zákonných
zástupců žáka, rodinných příslušníků).
2. Respektovat specifika v navazování a udržení očního kontaktu – u žáků s PAS může
být oční kontakt vyhýbavý či ulpívavý, pro některé žáky s PAS je důležitější obsah
sdělení než udržování očního kontaktu. Žáka s PAS může rozrušit i vzdálený oční
kontakt – při současném hovoru pedagoga s jinou osobou.
3. Dodržovat osobní zónu jedince – pro některé žáky s PAS je obtížné zachovat během
konverzace přiměřenou vzdálenost od komunikačního partnera. Žáci s PAS
často nejsou schopni vyhodnotit, nakolik vstupují do jeho osobní zóny (lze využít
vizualizace např. pomocí položeného archu papíru na podlaze – „podsedák“ při sezení
na koberci). Dodržování osobní zóny by mělo být oboustranné. V případě potřeby
je možné žáka s PAS navést k udržení osobní zóny. U senzoricky citlivých jedinců
je potřeba přihlédnout k jejich specifikům (např. doteky; intenzita hlasu).
4. Vzít v úvahu případné zvláštnosti v řeči – např. zvýšené či snížené tempo řeči,
hlasitost, zvláštní vyjadřování, specifika v intonaci, echolálie, verbalizace. U některých
žáků expresivní řeč zcela chybí nebo ji funkčně nevyužívají.
5. Neodsuzovat způsob komunikace upřednostňovaný žákem a nestandardní projevy
chování – např. motorický neklid; nepřiměřená gestikulace; grimasování; nezdvořilost
(např. nepozdraví; nepoděkuje); nevhodné komentování určitých skutečností;
používání vulgarismů. Nastavte žákovi s PAS jasné hranice a vysvětlete, proč a v jakých
situacích je určité chování akceptováno, či nikoliv. Nevhodné chování žáka s PAS
klidným hlasem, gestem odmítněte.
6. Mluvit přiměřeně hlasitě, konkrétně, jednoznačně, stručně, zachovávat klidný tón –
pro žáka s PAS je důležité vědět CO, JAK, KDE, KDY, KDO a PROČ. Problematické může
být používání ironie, dvojsmyslů či jazykových hříček v komunikaci. Mnozí žáci s PAS
jim nerozumí nebo je chápou doslovně, což vede k neočekávaným reakcím. Neměli
bychom také dávat najevo překvapení z odlišného způsobu myšlení.
7. Podle potřeby usměrňovat průběh konverzace – seznámit žáka s průběhem
konverzace, vysvětlit mu, co je jejím hlavním tématem. Žáci s PAS mají tendenci
odbíhat od tématu hovoru ke svým oblíbeným tématům, ulpívat na detailech.

1+10 zásad komunikace s lidmi s autismem bylo rovněž vytvořeno Národním ústavem pro autismus.
Materiál je dostupný na https://nautis.cz/_files/userfiles/PR_osveta/110_zasad_komunikace.pdf
1
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Pokud má žák s PAS nutkavou potřebu nadále hovořit, je třeba vymezit čas pro jeho
sdělení, poté se vrátit zpět k původnímu tématu.
8. Zeptat se, pokud nerozumíte obsahu sděleného – taktně se žáka s PAS doptejte,
pokud nevíte, co chtěl sdělit. Nehovořte o žákovi s PAS před ním, ale obracejte
se přímo na něj.
9. V případě obtíží s porozuměním využívat vizuální podporu – u některých žáků s PAS
se setkáváme s významnými problémy v porozumění řeči. V takovém případě je dobré
využívat vizuální podporu, např. obrázky, grafy, symboly, piktogramy, sociální příběh,
časový plán.
10. Shrnutí a adresnost sdělovaného obsahu, zdůraznění důležitých bodů – někteří žáci
s PAS obtížně rozlišují podstatné informace od nepodstatných. Příliš mnoho informací
je může zahltit a nemusí vést k pochopení. Při nepochopení frontálních instrukcí
je u některých žáků potřeba sdělení směřovat konkrétně k jejich osobě a ověřit
si, zda žák správně porozuměl sdělení.
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Příloha č. 4 Organizace pro péči o děti s PAS - Jihomoravský kraj
Název organizace

Zaměření

Adresa

Webové stránky

Telefonní, e-mailový kontakt

Diakonie ČCE – středisko
BETLÉM

Domov pro dospělé
osoby, chráněná bydlení,
odlehčovací služby,
sociálně terapeutické
dílny, stacionáře pro děti
Osobní asistence,
chráněné bydlení

Císařova 394/27, 691 72,
Klobouky u Brna

http://www.betlem.org

519 419 848
reditel@betlem.org

třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00
Brno

http://dchb.charita.cz/

545 426 610
reditelstvi@brno.charita.cz

Domov pro mne, o.s.

Osobní asistence

Kounicova 42, 602 00 Brno

DOTYK II, o.p.s.

Raná péče, sociální
rehabilitace
Sociální rehabilitace,
sociální poradenství,
raná péče, centrum
denních služeb
Raná péče, sociálně
aktivizační služby, osobní
asistence, sociální
rehabilitace, volnočasové
aktivity, vzdělávání
Denní stacionář, domov
pro OZP
Osobní asistence,
odlehčovací služby

Vídeňská 11/127, 619 00 Brno

http://www.domovpromne.cz 541 245 664
domov@domovpromne.cz
http://www.dotyk2.cz
608 095 130
info@dotyk2.cz
http://www.oslogo.cz
543 420 677
oslogo@oslogo.cz

Diecézní charita Brno

OS LOGO, z.s.

Paspoint, z.ú.

Ruka pro život, o.p.s.
Středisko Eliada

Vsetínská 527/20, 639 00 Brno

Škroupova 2774/54, 636 00
Brno

https://www.paspoint.cz

775 170 795
kancelar@paspoint.cz

Božetěchova 11/15, 612 00 Brno http://www.rukaprozivot.cz
Kamenná 11, 639 00 Brno
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http://dorea-eliada.cz

549 216 555
bozetechova@rukaprozivot.cz
734 437 319
Vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz

