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Dítě s autismem v mateřské škole
Jak začít

V praxi se setkáváme s tím, že jakmile má dítě s autismem nastoupit
do běžné školky, objeví se okolo toho mnoho obav, domněnek, černých scénářů. Rádi bychom tímto infolistem pro asistenty pedagoga
(a nejen pro ně) ukázali, že je cesta, jak to zvládnout. Neříkáme, že je
to jednoduché, ale máme v praxi vyzkoušeno, že kde je vůle, tam je
cesta.
Co doporučujeme udělat
před nástupem dítěte do školky?
■ Společné setkání (rodiče, pedagog,
■
■
■
■
■
■

asistent pedagoga, školské poradenské zařízení, raná péče)
Návštěva dítěte ve školce, návštěva
v rodině
Připravit si pomůcky, které doma
dítě používá (karty na denní režim,
VOKS, procesuální schémata, ….)
Seznámit se s tématem autismu (literatura, kurzy, ..)
Domluva asistenta a pedagoga,
na jakých pravidlech budou od začátku trvat
Připravit si oblíbené činnosti, předměty, hračky
Pokud je zapotřebí, domluvit se
s rodiči na stravě a tuto informaci
přenést do školní jídelny, případně
rodič dodá zpočátku jídlo vlastní.

kým nápadem dítě přijde a připojte se
k němu. Uberte svoje nápady, nechte
se vést zájmy dítěte.
Přesto ale již nastavujte hranice, pokud jde o zdraví, bezpečnost, režim
školky. Po nějaké době (je to individuální dle adaptace dítěte) se snažte
o zapojení do společných aktivit. JAK?
Vybídněte dítě k aktivitě, nechte ho
chvilku, ať si aktivitu promyslí (většina dětí sleduje ostatní děti a ty jsou
motivací se připojit), vezměte dítě
za ruku (i přes odpor), chvilku se snažte ho udržet u aktivity s dětmi, poté
dítě nechte odběhnout, nabídněte jinou činnost. Je důležité vydržet, nevzdávat to, když se nedaří. Zkoušet to
každý den.
Je důležité: VĚŘIT V DÍTĚ, ŽE TO
ZVLÁDNE! DÍTĚ POTŘEBUJE ČAS!

První dny ve školce

Co pomohlo a pomáhá
■ Podpora, chválení, důslednost
■ Přijetí dítěte se všemi jeho emocemi
■ Spolupráce - Nejste na to jako asi-

Dítě prožívá stres, úzkost, nerozumí
dění ve školce, je v novém prostředí,
jsou tu noví lidé. V tuto chvíli není připraveno na plnění úkolů (jako když jste
Vy první den v nové práci), je důležité
zmírnit naše nároky (Proto, jak píšeme
výše, domluvit se na pravidlech.).
Pro dítě je důležitou osobou ve školce
asistent pedagoga, je pro něj oporou,
dává mu pocit bezpečí, provází ho.
Doporučujeme se v těchto dnech „jenom“ nalaďovat na dítě a nechávat ho
prozkoumávat prostředí.
JAK? (vycházíme z principů úspěšné
interakce z metody videotrénink interakcí) – sedněte si k dítěti, sledujte,
co dělá. Přátelským, klidným hlasem
na dítě mluvte. ALE POZOR, NE požadavky či otázky (Jakou má barvu?,
Je to kolo?), popisujte, co vidíte, že
dítě dělá (nebo slyší, cítí, myslí). Dejte
mu dostatek prostoru, čekejte, s ja-

stenti pedagoga sami. Máte okolo
sebe velký tým: pedagog, vedení
školy, rodiče, školské poradenské
zařízení, raná péče, lékař, …..
■ Mít plán - Oporu najdete ve zprávě
školského poradenského zařízení.
Je důležité si určit cíle na pololetí,
z toho cíle na měsíc – s těmi pracovat, upravovat, vyhodnocovat. Plán
pomáhá nejen k tomu, že vidíte, kam
máte jít, ale také máte oporu v hodnocení pokroků u dítěte (dějí se vždy
). Pomáhá tedy k motivaci práce
asistenta. Při tvorbě plánu může
pomoci např. kniha Tvorba individuálních vzdělávacích plánů (ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ.
Tvorba individuálních vzdělávacích
plánů: pro žáky s poruchou autistického spektra. 2. aktualizované
a doplněné vydání. Praha: Pasparta,
[2021]. ISBN 978-80-88290-68-1.).
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