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∗ týdenní stáž 3 speciálních pedagogů z Ostravy (ČR)   
ve speciální mateřské a základní škole v Rybniku (PL)  
v rámci projektu Evropské unie „Erasmus“ 

∗ škola pro děti s mentálním postižením,  autismem, 
která nabízí širokou škálu metod, především využití 
ABA – behaviorální terapie ve školních aktivitách

∗ návštěva speciální olympiády soutěžících MITP a XVI 
Regata Plachetnice ve městě Laziska



∗ výuka probíhá ve speciálních třídách nebo společné 
místnosti (7:00 – 8:30)

∗ třídní týmy začínají ve třídě podle plánu (8:30 – 11:30)

∗ pokračování třídy ve třídních týmech, žáci, kteří 
zůstávají ve škole déle než určuje harmonogram pro 
třídu, se účastní výuky ve společné místnosti  (12:05 –
15:20)

Organizace výuky



1. děti s mentálním postižením ve věku 3 – 8 let

2. I. a II. stupeň vzdělávání – děti a mládež se středně 
těžkým a těžkým mentálním postižením – 6 – 18 let

3. III. etapa vzdělávání – mladí lidé se středně těžkým 
mentálním postižením – věk od základní školy do 21 
let

4. týmy rehabilitace a vzdělávání pro děti a mládež s 
hlubokým mentálním postižením – 3 – 25 let

Struktura školy



∗ počet žáků ve třídách – dle jejich specifických 
problémů
1. 2 – 4 žáci – ve třídách pro žáky s hlubokým mentálním 

postižením, autismem

2. 6 – 8 žáků – ve třídách pro žáky se středně těžkým 
nebo těžkým mentálním postižením



∗ příprava studentů na samostatné bydlení a integraci 
do společnosti prostřednictvím komplexní podpory 
jejich rozvoje

Cíl školy



∗ job shadowing probíhal ve třídách - pozorování 
učitelů, kteří při své práci používají ABA (behaviorální 
terapii)

∗ pomocí metodologie ABA se eliminuje nežádoucí 
chování, děti se učí novým dovednostem, posiluje se 
adaptace, sebeobsluha, zlepšuje komunikace, učení a 
sociální interakce

∗ plán intervence s dítětem je vždy nastaven přísně 
individuálně, je „ušit na míru“ konkrétnímu dítěti

Job shadowing



∗ úkolem speciálních pedagogů v této škole je podpora 
vývoje adaptivního chování, díky kterému je dítě více 
samostatné – což mu zároveň umožňuje efektivnější 
fungování ve společnosti

∗ cílem je posilování takového chování, které je žádané 
(cílové), manipulování s důsledky chování, přísná 
kontrola situací, ve kterých se chování projevuje

Úkol a cíl učitelů



∗ zásadní význam pro žáka má motivace - odměna, 
která žáka motivuje

∗ každý žák má vlastní „knížečku“ - seznam odměn,     
ze které si vždy před daným úkolem vybírá obrázek     
s odměnou

Motivace



∗ v seznamu odměn je:
∗ jídlo, pití, oblíbené věci, hry

∗ motivace je vždy spojena se sociální pochvalou -
sociální odměnou (úsměv, zvolání „výborně“)                
za konkrétní chování

∗ pro posílení žádoucího chování je žák odměněn hned 
po požadovaném chování

∗ při objevení nežádoucího chování žák neobdrží 
požadovanou odměnu



∗ žáci jsou zvyklí (naučení), že ve výukovém procesu za 
správnou reakci na zadaný pokyn obdrží odměnu

∗ je nutné, aby žáci pokynům rozuměli a řídili se jimi

∗ proto jsou pokyny:
∗ krátké, stručné

∗ přesné (např. „Sedni si!“), důsledné i ve výrazu

∗ jasné, se sebejistým hlasem

Pokyn



∗ po dosažení správných reakcí jsou použity „žetony“,
které jsou později vyměněny za žádanou odměnu –
hračku, pochoutku, činnost

Žetony



∗ aby se zvýšila touha po odměně, byla po dohodě           
s rodiči omezena dostupnost odměny mimo výuku

∗ odměna se poskytuje  jen během výuky a pouze                
v omezeném množství (např. 1 chips)



∗ kdyby žák mohl dostat pochoutku, kdykoliv se mu 
zachce, odměňování během výuky by jej už 
nemotivovalo

∗ pokud žák reaguje nesprávně, jsou odstraněny 
všechny odměny a pokyn se opakuje



∗ arch se dvěma svislými suchými zipy, vlevo má x malých 
obrázků, doprava si ukládá obrázky za správnou činnost

∗ na konci archu má jeden velký obrázek s odměnou, kterou 
si sám před vykonáním dané aktivity vybral



∗ pobízení je nedílnou součástí výuky práce s dětmi        
s mentálním postižením, autismem

Pobídka



∗ pokud učitel učí dítě vykonávat danou aktivitu samostatně, 
nemluví na dítě, nechválí ho, stojí za ním a poskytuje mu 
fyzickou podporu (vedení ruky, odměna)



∗ výhodou používání pobídek je napomáhání provedení 
požadovaného typu chování

∗ pokud není žák pobízen, požadované chování se 
neprojeví a neukáže se žádný pokrok

∗ pokud žák reaguje správně bez použití pobídky, je 
zřejmé, že si určitou dovednost osvojil



∗ každý žák má individuální strukturu činnosti (plán aktivity), sestavený 
z fotografií, které jsou nápovědou pro určitý druh činnosti

∗ fotografie jsou připevněny suchými zipy na skříňku, na které má žák 
vlastní místo

Struktura činností



∗ k výukové práci mají žáci připravený šanon obsahující 
sestavu fotografií, písmen, slov



∗ nepoužívá se kritika, posiluje a vyzdvihuje se pouze 
žádoucí chování



∗ důležitým faktorem těchto handicapovaných dětí je 
spoléhání na vizuální podněty – napodobování 

∗ napodobováním dítě získává komplexní chování 
potřebné pro život ve společnosti

∗ úspěšné napodobení podnětu (např. úsměv, vyslovení 
„máma“) je pro děti samo o sobě odměnou

∗ čím lépe dítě sladí své chování s chováním svého 
vzoru, tím větší je to pro něj odměna

Závěr


