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V souladu s Chartou lidských práv 
a Úmluvou o právech dítěte má každý 
člověk právo na vzděláni, které jc nezbyt-
né k rozvoji jeho osobnosti. Právo na 
vzdělání mají tedy i autistické děti a mlá-
dež, ale doposud se u nás v praxi nerea-
lizovalo. Toto vakuum by mělo být pře-
klenuto. 

Speciálně pedagogický proces je nut-
né uskutečňovat na Školách a zařízeních, 
kde lze zajistit speciálně pedagogickou 
péči. Vzděláni autistických děti musí od-
povídat jejich individuálním potřebám, 
při čemž v úvahu je nutné brát zejména 
jejich sociální, jazykové a motorické 
zvláštnosti. 

Historie zkoumáni autismu je již pa-
desátiletá. Poprvé byla tato duSevni cho-
roba popsána americkým profesorem dr. 
Leo Kannercm, který ji nazval dětský 
raný autismus v roce 1943. Podle Inter-
national Association Autism Europe 
(IAAE) je autismus definován jako vý-
vojová porucha, projevující se neschop-
nosti dítěte komunikovat a navazovat 
vztahy s rodiči či jinými lidmi. Autistic-
ké děti jen velmi obtížné vyjadřují svá 
přáni a své potřeby. Nechápou proč jim 
ostatní nerozumějí. Uzaviraji se do své-
ho vlastního světa tak, že se projevují 
jako extrémně osamělé osoby. 

Výzkumy autismu ukazují, že téměř 
dvě třetiny lidi trpicich autismem zůstá-
vají celoživotně vážné postižené. Pro je-
jich začleněni je zapotřebí zajistit speci-
fické formy vzděláváni a výchovného pů-
sobení. Děti, které odpovídají diagnos-
tickým kritériím autismu, mají intelek-
tuální schopnosti různé. Autismus se 
může projevit bez ohledu na stupeň inte-
ligence - od velmi postižených osob až 
po velmi nadané U dětí nadanějších jc 
kontrast mezi jejich schopnostmi a ne-
dostatky zarážející. 

Podle údajů IAAE se rodí 4 až S au-
tistických děti na 10 000 narozených. 
K tomu je třeba přidat jeSté 9 až 10 dětí 
na 10 000. u nichž se projevuji četné 
autistické rysy. Autismem jsou vice po-
stihováni chlapci, asi 3 - 4 krát vice 
než divky. 

Na celém světě se v posledních letech 
věnuje problému autismu stále větSi po-
zornost. Ukazuje se, že právě speciální 
výchova je jedna z možnosti léčeni autis-
mu. Správným vedením, výukou a péčí 
se značně zlepšuje kvalita života autis-
tické osoby. 

Doposud nikde neexistuje žádná jed-
notná, univerzální technika, použitel-
ná ve výchovně vzdělávacím procesu 
autistických dětí. Je tedy nutné vypra-



covat a vyzkoušet pestrou paletu me-
tod a rozdílných technik 

Výchovné vzdělávací proces se u au-
tistických děti zaměřuje především na po-
znávací procesy, rozvoj psychomotoriky, 
komunikativní dovednosti a zmény cho-
váni Při jakékoliv činnosti a práci s au-
tistickým dítětem je nutné chránit jeho 
důstojnost, individualitu a identitu. Dů-
ležité jc podporovat kontinuální vzdělá-
\ ani, pracovní výchovu, hledat možnosti 
vhodného zaměstnáni (chráněné dílny), 
využíval možnosti rekreace a zkvalitnit 
trávení volného času. 

Výchova a vzděláni autistických děti 
je u nás teprve v počátcích, proto jsem se 
v další části svého příspěvku pokusila 
shrnout některé zkušenosti ze zahraničí, 
konkrétně z Velké Británie. 

V závislosti na potřebách a zvláštnos- * 
těch autistických děli lze výuku realizo-
vat následujícím způsobem": 

a) v normální třídě běžné školy (u děti 
s nejmenši mírou poškozeni) 

b) ve speciální třídě běžné školy (sní-
žený počet žáků) 

c) ve speciální škole pro děti s autis-
mem 

d) ve speciální třídě při speciální ško-
le. 

Na základě zahraničních zkušenosti se 
jeví jako nejvýhodnější poslední uvede-
ná forma I u nás by ve školním roce 
1993/94 měly být otevřeny tři špeciálni 
třídy při speciální škole či zařízeni (po-
mocná škola a ÚSP). 

Poznatky pro toto svoje sděleni jsem 

získala od pani Patricie D. Moya, která 
> u než 20 let učí ve škole pru autistické 
děti Rozhovor se uskutečnil v Meziná-
rodní organizaci pro výzkum autismu 
v Londýně (The International Austic Re-
search Organization). 

Podle zkušenosti paní Moyové je nejlé-
pe začit s výchovou již od předškolního 
věku. V běžné mateřské škole se zřídí spe-
ciální třída pro 2 - 3 autistické děti. Pokud 
se nepodaří zapojit do výchovy mateřskou 
školu, jc nutné začit alespoň od I. ročníku 
základní školy. Nutnou podmínkou otevře-
ni speciální třídy jc důkladná informova-
nost všech učitelů ve škole o autismu. Dále 
jc žádoucí, aby autistické děti podle svých 
individuálních schopnosti mohly navště-
vovat i ostatní třídy ve škole a být přítom-
ny výuce předmětu, který je zajímá Jc pro-
kázáno, že i autistické dítě může v někte-
rém oboru mít vynikající schopnosti (vzpo-
meňte se na film Rain Man) 

Autistické i ostatní děti se navzájem 
takto dobře poznávají. Jinou příležitost 
seznámeni jim poskytne společné stravo-
vání, zpěv, pobyt na hřišti apod. 

Jaký by měl být učitel, jestliže víme, že 
kvalita života autistického jedince velice 
závisí na tom, jak a kým je vychováván. 
Učiteli nestačí pouze obecné pedagogic-
ké v zdělání, ale ani pouze jedna specia-
lizace ve speciální pedagogice. Je nutné, 
aby byl psycho - i etoped. Jc nutné, aby si 
věděl rady s obtížně vychovatelnými dět-
mi i s dětmi s velkými obtížemi v učení. 

Učitel, který bude pracovat s autistic-
kými dětmi, musí mít již praxi z práce 



s postiženými dětmi, nestaěi pouhá teo-
retická příprava. Učitel musí pracovat 
tvůrčím způsobem, věnovat výchově au-
tistických děti celé své "já". 

Práce s autistickými dětmi je velmi ná-
ročná. učitel musí s dětmi neustále komu-
nikovat, aby si s nimi udržel kontakt 
V podstatě by během dopolední výuky ne-
měl ze třídy odejit, neboť se snadno může 
stát, že kontakt, který s dítětem navázal, 
se tím ztratí a dítě opět upadne do svého 
světa a své okolí naprosto přestane vní-
mat. 

Nékdý se může stát, že řeč může citli-
vé autistické dítě rušit tak. že si zakrývá 
uii, někdy i křičí. Vždy lépe přijímá jed-
noduchá a známá slova než nové věty. 
Nevhodné pro autistické děti jsou dlou-
hé příkazy, lépe je použit příkazy struč-
né, mluvit pomalu, zřetelně, hlasitěji než 
obvykle, zvyšovat intonaci hlasu a nekle-
sat hlasem na konci věty. 

Pro výuku doporučuje pani P. Moya 
i další učitelé vyučující autistické děti vy-
užiti pedagogiky Marie Montcssori. Její 
didaktické pomůcky vedou děti k sebe-
kontrole. Za každý splněný úkol je dítě 
odměněno tím, že se mu umožní činnost, 
kterou chce samo dělat (třeba i cucáni 
palce). 

Doporučuje se také hraní her, při kte-
rých se dotýká učitel částí těla dítěte, prs-
tů, vlasů a označuje je slovem. Děti si 
nejsou zpočátku vědomy, kde se jich do-
týkáme, avšak postupně se orientují. 

Při výuce nové činnosti je výhodné učit 
děti pohybům tak, že se jim vedou ruce a 

nohy a vyslovuji se příslušné pokyny. 
Teprve když dítě činnost zvládne, vyslo-
vuje i ono slova, která činnost označuji. 

Velice nutná jc spolupráce s rodinou 
dítěte Dítě musi být vlastně celých 24 
hodin sledováno Rodiče by měli zabez-
pečovat sociálni stránku výchovy (sebe-
obsluhu dítěte) a učitel pak vzdělávání 
v míře, jakou je dítě schopno zvládnout 
Nelze vypustit každodenní kontakt uči-
tele s rodiči Musí existovat vzájemná 
spolupráce a informovanost o všem co se 
dítěti stalo, co se přihodilo v jeho okoli. 
neboť to vše se pak v chováni dítěte od-
ráží Příklad - rodiče sdělí učiteli, že dítě 
v noci špatně spalo a bude patrně přes 
den velice neklidné a opačné učitel zase 
informuje rodiče o stavu dítěte během vý-
uky. 

Jaká by měla být třída? Především vel-
ká, malého prostoru se autistické dítě 
boji. Stačí 3 lavice, které lze snadno po-
sunovat po místnosti Vhodné jc mít ve 
třídě koberec, dále řadu polic s učebními 
pomůckami - vše na dosah děti. Použí-
váme pomůcek, které se používají v běž-
né škole. 

Ve třídě je kromě učitele jeho pomoc-
ník (asistent) a dále ve třídách, kde jsou 
děti do 11 let, jc odborná zdravotní sestra, 
vyškolená v péči o autistické děti Maxi-
mum děti ve třídě je 6. U starších dětí 
pak místo odborné sestry nastupuje další 
pomocník učitele nebo odborný učitel Do 
11 let by se i autistické dité při vhodné 
péči mělo naučit sebeobsluze natolik, že 
přítomnost sestry není nutná. 



Metodická doporučeni 
Velkou pomocnici při vzděláváni au-

tistických déti jc hudba Každé dítě může 
mít svou vlastni melodii, na kterou si zpí-
vá sice slova neodpovídající dané situa-
ci, ale zpěvem mu učitel může odpoví-
dat. Postupně snižujeme intonaci, až pře-
jdeme k mluvené řeči. 

Při hudební terapii je nutný magneto-
fon Nahrávky volíme rytmické Déti po-
užívají nejen orfovské nástroje, ale např 
i trubičky od toaletního papiru, krabičky 
s kaminky, zkrátka vJc co chrasti či vy-
dává nějaký zvuk. Při hudební terapii sedí 
děti i učitel na podlaze (oděv učitele musí 
být přizpůsoben) a děti podle hudby tles-
kají rukama do stehen apod Při výuce 
voli učitel nejčastěji metodu "Dělej to co 
já" (princip zrcadlové hry). Snaží se o co 
nejpřirozeněji! situace, avšak pohyby, 
které dělá. musí poněkud přehánět, aby 
dítě stačilo přesně vnímat co má dělat 
Pohyby učitel neustále doprovázi slovem. 

Velmi dobrou metodou je též terapie 
hrou (play therapy). Při pohybu na hřišti 
či ve třídě nelze autistickým dětem říci 
pouhé "Teď si hrejte", ale je nutné hrát 
si společně s nimi, stát se vlastně jedním 
z nich, společně se houpat, skákat apod 

Dále při výuce samozřejmě využíváme 
pracovní terapii pro rozvoj motoriky, pro 
zlepšeni celkového fýzického stavu je 

vhodné plavání, jízda na kolečkových 
bruslích apod 

Pro komunikaci s dítětem je velice 
vhodná znaková řeč MAKA I ON - Sign 
Languge. Je nutno používat oficiálně 
uznávanou variantu řeči, jejíž základý 
ovšem musí znát všichni, kdo s dětmi při-
cházejí do styku, nejen učitel či jeho po-
mocnici, ale i rodiče, kuchařky v jídelně 
apod Musí být zachován jednotný postup 
v předávání informací. 

Závér 
Cílem celého procesu výchovy a vzdě-

lání autistických déti by se měla stát 
schopnost dítěte žít samostatně. Jc nutné 
dítě "probudit", aby našlo samo sebe, 
svou existenci, aby si důvěřovalo, aby 
bylo schopné klidné sedět apod 

Při výchově autistických děti se stává, 
že nastane střetnutí s nadřízenými orgá-
ny (inspekce, ministerstvo), které vyža-
duji konkrétni výsledky práce. Toho však 
u autistických déti vždy nelze dosáhnout, 
při jejich výchově a vzděláváni jc úspě-
chem i jen velmi malý, sotva znatelný 
pokrok, například právě komunikace 
s okolím. Ve třídě ve většině připadů má 
každé dítě svůj individuální plán. ale při-
tom se učitel neustále snaží pracovat 
s celou skupinou déti. aby si dítě zvyklo 
na soužití s ostatními lidmi. 
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