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Žáci s PAS a distanční výuka
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Seminář organizovaný v rámci projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“, ÚK IKAP B2 
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„Svět má cenu jen díky těm, 
kteří se vymykají, a trvá jen díky 
těm, kteří jsou umírnění.“
Paul Valéry



Žáci s PAS
Žáci s PAS (poruchy autistického spektra) tvoří velmi různorodou skupinu žáků, 
laická veřejnost a někdy i pedagogové očekávají žáky obdobné filmovým 
postavám nebo příběhům v médiích…. 

Dg je vždy velmi individuální, založena na tzv. autistické triádě, zahrnující 3 
okruhy příznaků:

a) abnormální sociální interakci (sociální a adaptivní dovednosti)

b) abnormální komunikaci- obtíže s řečí i jazykem, 

c) stereotypní chování a omezené zájmy, oslabené motorické dovednosti , 
senzorické vnímání 

Dětský autismus, Atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, 
dezintegrační porucha

LFA a HFA (funkčnost, problematické dělení)



Komorbidity s PAS

Vedle základních diagnostických kategorií PAS je třeba pracovat i s přítomností 
dalších onemocnění, která mohou ovlivňovat všechny projevy žáka ve školním 
i jiném prostředí, k nejčastějším patří:

a) Obsedantní syndrom, repetitivní chování a rituály, stereotypie

b) zvýšená dráždivost (agresivita, sebepoškozování)

c) ADHD p

d) poruchy spánku

e) Úzkost a úzkostlivost

f) Deprese

g) Snadná unavitelnost (stravování)



Žáci s PAS
HFA (high functioning autism),

nejčastěji Aspergerův syndrom-intelekt je obvykle vyšší až velmi vysoký, , AS- mají 
obvykle formálně správnou řeč s řadou nápadností, šroubovaností a přítomností 
monologů, mohou mít problém navazovat reciproční komunikaci.  Obvykle se také 
neobjevuje narušení vývoje řeči před 3 rokem života, běžné u jiných forem PAS.

LFA

Lidé s touto úrovní adaptability bývají velmi uzavření a mají malou schopnost navazovat 
sociální vztahy. Pokud se řeč vytvoří, objevuje se v podobě echolálie. Věnují se jednoduchým 
stereotypním činnostem, časté je sebezraňování a agrese. U většiny lidí s nízko funkčním 
autismem spadají celkové schopnosti do pásma těžké mentální retardace.



Žáci s PAS

Aspergerův syndrom- početná skupina žáků v běžných školách

Sociální izolovanost, AS si ji uvědomují, chtějí navazovat přátelské
vztahy, ale často to bez pomoci prostředníků nedokáží. Přítomen je u
této skupiny také zájem o faktické informace nebo okruhy informací,
které nejsou běžné pro jejich vrstevníky a mohou tak komplikovat
navazování komunikace.

Přítomna je i motorická neobratnost, nápadné pohyby, problémy
s jemnou i hrubou motorikou.

Smyslová přecitlivělost-hypersenzitivita- neschopnost tolerovat hluk
nebo jasné světlo, blikající lampy a přístroje

Problém s konverzací v prostředí hluku (školní třída, přestávky)

Vysoká unavitelnost



I. Nedostatek krátkodobé paměti, pomalejší tempo při zpracovávání informací, 
velmi dobrá dlouhodobá paměť (T. Grandin: „Kdybych byla počítačem, měla bych 
jako procesor starý Intel 286“.)

II. Obtíže dělat více věcí najednou, zapamatovat si dlouhé sekvenční informace

III. Obtíže s koncentrací pozornosti na jedno téma (potřeba delších přestávek)

IV. Současné užívání zraku a sluchu (poslech je tak náročný, že žák nedokáže udržet 
zrakový kontakt- časté i u lidí bez dg)

V. Obtíže spojené se smyslovým přetížením – dopad na školní dovednosti- rozdíly v 
úrovni školních dovedností, zaměřovat se na to, v čem je dítě úspěšné

VI. Velké rozdíly v užívání preferenčních vstupních systémů- dopad na kvalitu školní 
práce- časté je myšlení v obrazech, ve vzorcích a číslech, v zapamatování čísel, 
faktů, statistik  

VII. Dopady farmakoterapie na výkon +/ -



Obtíže ve škole
1. Rychlost reakce na slovní pokyny je pomalejší

2. Doslovné chápání řeči

3. Problémy s orientací v prostoru i čase

4. Obtíže v rozhodování a v přizpůsobení se 

5. Nedostatek empatie, potíže s porozuměním sociálních signálů

6. Špatně vyhodnocují změny v pravidlech (předem stanovených)

Co je třeba udělat:

Podpořit mluvenou komunikaci vizuálně

Podpořit strukturu práce (v čase i v prostoru)

Vysvětlovat souvislosti (role AP)



Psychické zdraví

Jak se promítala distanční výuka do psychického zdraví žáků s 
PAS

Strach spojený se specifickou hrozbou (COVID 19) vyvolává úzkost, liší se svojí 
intenzitou, mění se v čase, vyvolává pocity napětí a znepokojení, obav, 
vyvolává i doprovodnou aktivaci vegetativního NS 

Intenzita úzkosti a délka jejího trvání má pak vliv na rozvoj depresivního 
chování, často spojeného se zvýšenou mírou apatie i v oblasti činností, které 
byly dříve pro jedince přitažlivé (často interpretované jako nezájem, lenost, 
nerespektování pravidel…)

Rozvíjí se „fatigue“- úvava z práce na počítači, která se spojuje i se strachem z 
použití počítače

Zhoršuje se kvalita koncentrace pozornosti, posiluje hyperaktivita a 
impulzivita



Psychické zdraví
Zhoršuje se ADHD- nízká frustrační tolerance, podrážděnost, střídání nálad. 

Zhoršuje se kvalita exekutivních funkcí, paměť, výkonnost.

Dopady na rozvoj sebehodnocení, obavy ze zklamání okolí.

Nedostatky v sociálních kompetencích prohlubovaly sociální izolaci.

Nedostatky spojené se špatnou jemnou motorikou-práce s počítačem. 

Projevy závislosti na ICT, internetu.

•Neodtržitelnost od internetu.

•Nedodržování pitného a stravovacího režimu.

•Ignorace okolí a uzavírání se do sebe sama.

•Nervozita či agrese při absenci internetu.

•Jiné zájmy než PC, sociální sítě a podobně nejsou.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%BD_re%C5%BEim
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ignorace&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Introvert
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nervozita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Agrese
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Pozitiva versus negativa

Pozitiva – možnost pracovat z domácího prostředí

◦ Vstávání, komunikace, stravovací režim, volný čas

◦ Možnost osvojení nových dovedností v práci s různými aplikacemi

◦ Jiné druhy komunikace i sociálních vztahů, komunikace

◦ X  
Prohloubení obtíží spojených se základními charakteristikami 
onemocnění ve vztahu k psychickému zdraví

Absence strukturování, vizualizace

Nejednotnost práce v domácím prostředí a ve škole, AP ??

Neznalost základních dovedností při práci s dokumenty

Nejednoznačná zadání ohledně kontroly školní práce a 
odevzdávání úkolů



Závěrem

„Pokud chcete změnit chování dítěte, 
podívejte se nejprve na Vaše vlastní….“
Temple Grandin- vědkyně, spisovatelka, ochránkyně zvířat a 
průkopnice vzdělávání autistů

Děkuji za pozornost


