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Výchova a vzdelávanie žiaka - žiačky s poruchou autistického spektra  /PAS/  

bez mentálneho postihnutia 

 

Metodický materiál pre pedagogických zamestnancov 

 
Diagnóza  

Poruchy  autistického spektra  

Uvedenie do problematiky 

Poruchy autistického spektra (ďalej PAS) patria  medzi závažné poruchy  mentálneho vývinu 

( Thorová, 2006; ). Vývin  jedinca  s PAS je od útleho veku úplne odlišný vzhľadom  k 

intaktnému jedincovi. Ide teda o pervazívnu vývinovú poruchu, kde slovo pervazívna  

znamená prenikajúca a vyjadruje fakt, že vývin dieťaťa je narušený do hĺbky vo všetkých 

smeroch. PAS je celoživotná  neuro-vývinová porucha,  s multifaktoriálnymi príčinami. 

Zasahuje celkový vývin dieťaťa a ovplyvňuje možnosti jeho výchovy, vzdelávania a 

socializácie. Napriek spoločným charakteristickým rysom je spektrum autistických porúch 

veľmi heterogénne a preto aj potreby rodín s týmto postihnutím sú veľmi variabilné. Všetky 

rodiny v ktorých sa narodí dieťa  majú potrebu pozitívneho vývoja, potrebu pomoci pri 

zvládaní stresov, potrebu sociálnej podpory a potrebu etického prístupu tak zo strany lekárov, 

odborníkov ako aj celého sociálneho okolia.                                       

 V odbornej literatúra sa uvádza, že  do  kategórie PAS spadajú  vývinové poruchy, ktoré 

majú svoj začiatok  často už v rannom detstve a sú charakterizované  kvantitatívnou  

poruchou sociálnej  interakcie, komunikácie a sklonom k stereotypnému a rituálnemu  

správaniu. Uvedené deficity patria k tzv. autistickej triáde  symptómov .   Je aj  známe, že 

PAS sa vyskytuje v celom spektre hodnôt IQ a v súčasnosti zásluhou kvalitnejšej diagnostiky 

čoraz viac zvyšuje percentuálne zastúpenie jedincov autistického spektra práve s priemerným  

a vyšším  IQ (najmä Aspergerov syndróm). 

Podľa  MKCH – 10. revízie  patria  medzi pervazívne vývinové poruchy: detský autizmus, 

atypický autizmus, Rettov syndróm, iná dezintegrační porucha v detstve , hyperaktívna  

porucha spojená s mentálnou  retardáciou  a stereotypnými pohybmi , Aspergerov syndróm, 

iné pervazívne vývinové poruchy a pervazívna vývinová porucha nešpecifikovaná. Dieťa 

s PAS  môže, ale nemusí mať zníženú úroveň intelektu. Príznaky podľa triády postihnutia 

v súvislosti s ich kvalitatívnou a kvantitatívnou úrovňou nemusia závisieť od úrovne jeho 

intelektu. 

 

Prijatie a porozumenie 

Pre žiaka s PAS je veľmi ťažké  nájsť cestu prijateľnosti pre užšie ale najmä širšie okolie. 

Tento žiak vždy bude robiť veci zle a porušovať spoločenské normy, ktorých jestvovanie si 

neuvedomuje. Takéto správanie si väčšinou vyžaduje ustavičné napomínanie, žiak s PAS 

neustále počúva kritiku a odsudzovanie. Okolie nemá pochopenie pre toho,  kto porušuje 
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nepísané zákony. Dostáva sa mu výsmech, poníženie, šikana a aj izolácia. Žiak  s PAS 

potrebuje byť  prijímané ako rovnocenná ľudská bytosť, ktorej súčasťou je aj daný 

problém vo forme zložitého správania. 
Túto potrebu žiaka  s PAS  môžeme naplniť ak: 

 

 Rešpektujeme diagnózu 

 Poznáme základné informácie o PAS 

 

Žiak s PAS vníma sociálne vzťahy úplne odlišne ako ostatní. Pripadá im zvláštny, ale rovnako 

tak sú ,,ostatní“ záhadou aj pre neho. Môžeme tu hovoriť o dvoch svetoch, o inakosti. Našim 

cieľom v edukačnom procese nemôže byť náprava PAS alebo jej vyliečenie- to nejde, ale 

pomôcť vzájomnému pochopeniu a vzájomnému  prepojeniu týchto svetov. Každý žiak  

s PAS je iný, ale majú aj veľa spoločného. Čím viac budeme vedieť o PAS, tým lepšie žiaka 

pochopíme a budeme mu lepšie rozumieť. Sila je vo vedomostiach a tie nás učia, že 

porozumieť znamená  aj odpúšťať. 

 

 Nemôže, alebo nechce? 

 

Žiak  s PAS ma veľké problémy naučiť sa veci, ktoré iní  žiaci  sa naučia automaticky. 

V mnohých situáciách potrebuje pomoc a vedenie, čo by sme vôbec nepredpokladali. Nikdy 

nečakajme, že žiak  s PAS rozumie veciam a chápe situáciám, ako je to u  iných . Práve aj 

z tohto dôvodu je ťažké rozoznať, či žiak s PAS  je schopné určitého výkonu, alebo nie je 

možné to od neho vyžadovať. Ak budeme chápať PAS, budeme schopní rozpoznať, keď žiak  

niečo nemôže splniť alebo nechce spolupracovať. 

 

 Snažíme sa porozumieť nepružnému mysleniu 

 

Jedným z kľúčových znakov PAS je nepružnosť myslenia. Nemajú rady zmeny, potrebujú 

rutinu. Žiak  s PAS sa cíti bezpečne ak jeho školský život je predvídateľný, čitateľný 

a nemenný. 

 

 Hľadáme príčiny nevhodného správania 

 

Ako  sa môžeme vysporiadať  s nevhodnými prejavmi v správaní? Hľadáme príčiny : 

 Zisťuje hranice- robia to všetci žiaci vrátane žiaka s PAS. Vo výchove sa oplatí byť 

láskavým a empatickým. Každý žiak  potrebuje vedieť, že hranice sú dané 

a nedovolíme ich narušenie. Spočiatku sa mu  to  nemusí páčiť, ale neskôr mu to 

pomôže, aby sa cítilo bezpečne. 

 Cíti sa nešťastne a frustrovane- nevhodné správanie žiaka s PAS je často prejavom 

smútku, či zlosti. Je dôležité zistiť, či ide o pravú zlosť, alebo o zlosť PAS. 

 Trpí pravou zlosťou- tu je dobré ak zistíme odpovede na dané otázky: 
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- Je stres spojený so školou, alebo s niečím iný? 

- Sklamalo ho niečo? 

- Posmieva sa mu niekto, alebo je obeťou šikany? 

- Provokuje ho niekto zámerne? 

 Trpí zlosťou PAS- pre dieťa je niečo veľmi dôležité, ale pre okolie je to hlúposť, 

maličkosť či nepodstatná vec. Reakcie žiaka s PAS sa zdá byť neúmerná 

počiatočnému impulzu. Napríklad žiak s PAS, hodí ťažší predmet do spolužiaka len 

preto, že sa mu posmieval. Žiak s PAS väčšinou v takomto prípade a v danú chvíľu nie 

je ochotný  prijať zodpovednosť. 

 

 Najprv si vytvorme priateľský vzťah   

 

Zo začiatku je dobré so žiakom s PAS vytvoriť so priateľský vzťah, aj napriek možným 

ťažkostiam.    Postupom času je možné meniť konanie žiaka  s PAS,   podmienkou je však 

vhodné načasovanie jednotlivých krokov. Aby žiak  reagoval kladne na našu snahu, musí nám 

dôverovať. Je dôležité, aby malo pocit bezvýhradného prijatia. Prejavíme pochopenie pre jeho 

zlosť, bez toho aby sme jeho správanie hodnotili . Ak sa presvedčí, že stojíme na jeho strane, 

bude nabudúce prístupnejší k argumentom a bude lepšie reagovať.  

Zdravá sebadôvera 

Zdravá sebadôvera je pre každého žiaka dôležitá. Slabé a nedostatočné sebavedomie môže sa 

prejaviť rôznymi spôsobmi- uzavretosťou či hnevom- a môže viesť až k depresiám.            

Žiak s PAS, ak má  nedostatočnú  sebadôveru z jeho správania nie je ju možné vidieť na prvý 

pohľad. Za arogantnosťou či tvrdohlavosťou sa často skrýva malé sebavedomie. Jedným 

z dôvodov, prečo žiak  s PAS má nedostatočné sebavedomie je jeho skreslené vnímanie seba 

samého. Tieto deti sú perfekcionistické, neuvedomujú si svoje silné a slabé stránky. Kolíšu 

medzi grandióznymi myšlienkami o svojich schopnostiach a zúfalým sklamaním, keď sa im 

nedarí splniť stanovené ciele. Nie vždy je ľahké si predstaviť alebo pochopiť, ako trpia 

s problémami spojené s diagnózou PAS. Je veľmi ťažké až skľučujúce prežívať s pocitom 

nepochopenia a zmätku z okolitého sveta. 

 

 Chválime žiaka, keď koná správne           

                                                                    

 Vo výchove nezabúdajme na silu pochvaly. Stáva sa, že nepozeráme na to, za čo   môžeme 

žiaka   pochváliť, ale sledujeme to, až urobí chybu a potom ho kritizujeme. Pochvala je 

veľmi silná motivácia. Veta: ,,to sa ti podarilo“ zvýši sebavedomie.  Žiak   s PAS 

potrebuje pochvalu. Pochváliť  musíme aj správnym a vhodným spôsobom. Vhodná stratégia 

pre pochvalu žiaka  s PAS je: 

 Vidieť- povedzte, čo vidíte, napr. Vidím, že si dovolil  Janke /spolužiačke/, aby sa 

s tebou zahrala...... 

 Cítiť- popíšte, čo cítite, napr. Teší ma, keď vidím, ako si pekne napísal úlohu. 
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 Pomenovať- pomenujte správanie, ktoré chválite, napr. To je to, čomu hovorím 

usilovný  a pracovitý žiak, ......dobrý a milý spolužiak apod. 

 

 Radšej odmeňujme 

 

Snažme si vybudovať prístup na základe hesla: Zlepšenie a odmena, o potrestaní 

rozmýšľajme až ako o poslednej možnosti. 

Znižovanie úzkosti 

Podľa odborníkov sú deti s PAS náchylné k úzkosti. Často prejavy úzkosti ako: 

nesústredenosť, zlý prerušovaný spánok, roztržitosť, hnev- zlosť, problémy s jedením, 

posadnutosť na triviálne maličkosti a pod. môžeme pozorovať u týchto detí. 

PRÍČINA-  hladina úzkosti obyčajne závisí od osobnosti človeka a na vonkajších faktoroch. 

Niektorí ľudia sú voči úzkosti viac odolní, iní menej.  

,,Autistická“ úzkosť- niekedy sú vonkajšie príčiny jasné, inokedy je príčina nejasná a ťažšie 

uveriteľná. Ďalším možným faktorom je extrémna úzkosť, kde hlavnú úlohu hrá sociálny 

aspekt. Hladina úzkosti  dá sa  znížiť tým, že sa pokúsime porozumieť ich problémom, 

zariadime poriadok, štruktúru a predvídateľnosť. 

 

 Uvedomme si jeho skrytú úzkosť 

 

Často sa hovorí o PAS ako o skrytom postihnutí, pretože symptómy nie sú viditeľné na prvý 

pohľad. Žiak  s PAS väčšinou vyzerá a hovorí normálne. Má však veľké problémy 

v sociálnom porozumení a v sociálnej komunikácii. Často sa javí, že je netaktné, drzé 

a arogantné, správa sa čudne, výstredne a nevyspytateľne. Hrubosť, netaktnosť, arogantnosť 

a útočnosť nebývajú všeobecne považované za znaky úzkosti. Aj napriek tomu, dieťa s PAS 

trpí veľkou úzkosťou .  

 

 Hľadajme príčinu úzkosti 

 

Jedna z najobťažnejších vecí pre žiaka s PAS je vyrovnať sa s vecou, či udalosťou neznámou 

a nepredvídateľnou. Pre lepšie porozumenie príčin úzkosti hľadajme odpovede na dané 

otázky: 

 Čo sa stalo? Č sa zmenilo? 

 Prišiel niekto nový do triedy, či školy? 

 Bola narušená rutina? 

 Je chorý, vyčerpaný, alebo príliš unavený? 

 Je niečo, čo mu pripadá niečo veľmi náročné? 

Niekedy sa dá príčina jasne špecifikovať, inokedy to musíme prijímať ako ,,aspegerovskú-

autistickú“ úzkosť. Svet môže byť pre žiaka  nepriehľadný, nepriateľský  a veľmi zložitý. 

I keď nie vždy tomu rozumieme, môžeme mu  pomôcť tak, že mu dáme najavo, že sme na 

jeho strane.   
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Rozpor medzi sociálnymi a emocionálnymi schopnosťami 

Ťažkosti v sociálnej a emocionálnej oblasti zásadným spôsobom ovplyvňujú život človeka 

s PAS, aby bol v spoločnosti úspešný a správal sa prijateľným spôsobom. Najväčším 

problémom žiaka  s PAS je jeho tzv. sociálna slepota- nie je schopný vcítiť sa do stavu 

niekoho iného a predstaviť si určitú situáciu očami druhej osoby. Dieťa s PAS nemá sociálne 

a emocionálne schopnosti, preto ho to musíme naučiť tak, že mu pomôžeme rozvíjať sociálne 

a emocionálne vedomie a porozumenie. Preto by sme mali pochopiť jeho postoje a nájsť tzv.  

slepé miesta v jeho myslení a vedomí. Jedným z dôvodov, prečo je pre žiaka s PAS veľmi 

ťažké naučiť sa slušnému správaniu, je skutočnosť, že pravidlá slušného správania sú 

niekedy v rozpore s jeho úprimnosťou. Môže nastať konflikt medzi tým, či povedať 

ostatným pravdu, alebo ich radšej nezraniť. V takýchto situáciách človek povie skôr 

milosrdné klamstvo, ako keby niekoho zranil, či urazil. Väčšina z nás prijíma malé klamstvá 

ako súčasť spoločenského správania. To, že hovoríme o milosrdnom klamstve, svedčí o tom, 

že také správanie berieme za prijateľné a neškodné. Považujeme za prirodzené, že zľavíme 

z našej pravdovravnosti, len aby veci bežali hladko. Nehovoríme úplnú pravdu, aby sme 

niekomu neublížili. Vieme, kedy je dobré, čo povedať alebo nepovedať vôbec nič. Ľudia 

s PAS tieto schopnosti nemajú, čo vedie k tomu, že ich správanie nás občas veľmi zaskočí. 

Nechápu pojmu ,,milosrdné klamstvo“. Sú dosť naivní, uznávajú doslovný výklad situácie 

a úprimnosť za všetkých okolností. 

 

 Vážme si úprimnosť žiaka 

 

Hrubé či drzé prejavy žiaka s PAS bývajú často zapríčinené jeho úprimným správaním. 

Úprimnosť a priamosť sú súčasťou jeho správania. 

 

 Identifikujme slabé miesta žiaka 

 

Skôr než začneme spolupracovať so žiakom  s PAS, je veľmi dôležité pochopiť, čomu 

rozumie a čomu nie. Bežný výukový proces intuitívneho prežívania u dieťaťa s PAS 

neprebieha. Ťažkosti v neverbálnej komunikácii ovplyvňujú: 

 Reč tela- pre žiaka s PAS je neverbálna komunikácia cudzím jazykom 

 Spoločenské pravidlá- existuje množstvo komplexných a nepísaných pravidiel, ktoré 

rešpektujeme a to napomáha k plynulému priebehu komunikácie. Napríklad väčšina 

z nás  sa automaticky podriaďuje autoritám.  Robíme to prirodzene a jednoducho od 

detstva, deti s PAS túto schopnosť nemajú. 

 Chápanie súvislostí- jedinec s PAS často nechápe súvislosti a nejedná podľa kontextu 

okolností. Napríklad hovorí s každým rovnako úprimne, aj keď v niektorých 

situáciách to nie vôbec vhodné. 

 Takt- o zdvorilosti či taktu nemajú poňatie, takže mu nepripadá nevhodné povedať 

učiteľke ,aby odišla počas prestávky z triedy. 
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 Doslovná interpretácia- jedinci s PAS berú všetko doslovne, čo vedie niekedy 

k humornej situácii, častejšie však k nepochopeniu či  zmätku. 

 

 Povzbudzujme a diskutujme 

 

Žiak s PAS obyčajne reaguje bez ohľadu na emócie a má obmedzené povedomie o svojom 

emočnom stave. Vedenie a povzbudzovanie môže tento stav zlepšiť. Spočiatku to vyzerá 

divne, lebo obyčajne ostatné deti nemusíme ,,učiť“ emóciám. Navyknime si na určitý postup: 

 Preháňajme rečou tela, aby žiak  pochopil, čo cítime 

 Slovne mu objasnime pravidlá, napr.: Ak do triedy príde pani riaditeľka, je 

považované za neslušné, keď sa mu žiak nepozdraví. 

 O jeho emóciách hovoríme pokojne , otvorene a povzbudzujeme ho slovne, napr. Je 

jasné, že keď sa ti stane, že....budeš nahnevaný( smutný, šťastný a pod. 

Pre žiaka  s PAS je dôležité, aby počulo a pochopilo prehlásenie: Každý človek vrátane  

teba má právo na dobré zaobchádzanie. To znamená, že by si sa mal správať k iným 

tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe.  

Porozprávajte sa napr. na triednických hodinách o záležitostiach, ktoré dieťa s PAS ťažšie 

chápe: 

 úmyselné a neúmyselné spôsobenie bolesti 

 výsmech a vtipkovanie 

 šikanovanie 

 

 Volíme pozitívny prístup 

 

Základné pravidlá:   

 Zaujmeme ho niečím, čo robí dobre 

 Ignorujeme pokiaľ je to možné, jeho nevhodné správanie, sústredíme sa na dobré 

správanie 

 Sankcie používame ako poslednú možnosť 

Máme na pamäti: ,, Pravidlá bez dobrých vzťahov vedú k rebélii“. 

 

 Presvedčme sa, že žiak vie, čo sa od neho očakáva 

 

Akékoľvek pokyny by mali byť jasne vyjadrené. Uvedomme si, že takýto žiak potrebuje viac 

vedenia, podpory a pochopenia. 

 

 Základné pravidlá 

 

Vytvorme základné pravidlá. Mali by byť jednoduché, jasné a ľahko zapamätateľné. Môžeme 

ich vyvesiť na nástenku. 
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 Používame spojenie Keď, tak 

 

Pokiaľ sa žiak začne hnevať, povieme mu pokojným hlasom vetu typu: Keď, tak, napr. Keď 

prestaneš kričať, tak ti odpoviem. 

 

 Stupňujeme - prianie, príkaz, postih 

 

Táto taktika je vhodná, keď musíme reagovať na zámernú neposlušnosť, či vzpurné 

správanie: 

 Najprv vyslovíme prianie, napr. Mohol by si sa prestať hojdať na tej stoličke? 

 Nasleduje príkaz, napr. Požiadala so ťa slušne, ale teraz ti to prikazujem, alebo, 

To už nie je prianie, to je príkaz. 

 Posledný krokom je primeraný trest 

 

Hnev a agresivita 

Záchvat hnevu u dieťa  s PAS sa môže javiť ako: extrémny, nepredvídateľný, nerozumný 

nekontrolovateľný. Môže viest k tomu, že: 

 Rodičia a učitelia dieťa len ťažko zvládajú 

 Rodičia a učitelia sú nakoniec frustrovaní, unavení a vyčerpaní 

 Dieťa sa postupne stáva značne nepopulárnym. 

Autistické extrémy 

Podľa odborníkov je dieťa s PAS buď silne náchylné, alebo je naopak nadmieru pokojné 

a poslušné. Zlostné dieťa s PAS sa ľahko dostane do efektu po provokácii, zatiaľ čo poslušné 

dieťa nedokáže sa rozhnevať. Niekedy pozorujeme u jedného dieťaťa obidva typy správania, 

záleží na situácii a jeho nálade. 

 

Krátkodobá a dlhodobá stratégia:  

Žiak  s PAS sa musí naučiť rozpoznať hnev a naučiť sa ho ovládať, inak by hnevom či 

agresivitou riešil problémy. Fyzické násilie je veľký problém a môže byť veľmi nebezpečné. 

Vysporiadať sa s problémom nekontrolovateľného, hnevu či agresivity vyžaduje si obidve 

stratégie. Krátkodobú stratégiu potrebujeme v prípade, keď výbušná situácia nastala a je nutné 

ju hneď riešiť. Dlhodobou stratégiou sústavne pôsobíme na dieťa, aby problémové správanie 

sa obmedzilo. Nasledujúce rady nám pomôžu zvládnuť výbušné situácie, ale najlepšou 

stratégiou je prevencia. 

 

 Vhodné spôsoby vyjadrenia hnevu 

 

Keď je žiak  v pohode, porozprávajme sa s ním o hneve. Uistite ho, že každý niekedy cíti 

hnev. Je potrebné vysvetliť, že problémom nie je samotný hnev , ale to výbušné správanie. 

Prijateľné vyjadrenie hnevu nemôže byť deštruktívne. Ovládanie sa je dôležitým cieľom 

výchovy dieťaťa s PAS. Ak zvládne ťažkú situáciu, treba ho vždy pochváliť. Ak dieťa 
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vulgárne nadáva je možné ho presvedčiť, aby si miesto toho vymyslelo a používalo 

,,originálne“ nadávky. Ak hrozí výbušná situácia, nečakáme a okamžite reagujeme. Snažíme 

sa byť pokojný, hovoríme pokojným vyrovnaným hlasom. Neprepadáme panike 

a nevyhrážame sa.  

 

 Provokácia a zastrašovanie 

 

Je potrebné, aby dieťa pochopilo, že to čo chce nedosiahne zlým a nevhodným správaním. 

Napríklad: uvedomujem si a viem, že chceš jednotku a to hneď. Nedám ti ju a ani sa o tom 

nebudem s tebou baviť, pretože sa  správaš nevhodne. Porozprávame sa o tom , keď sa 

upokojíš. 

 

 Publikum a ,,divadlo“ 

 

Ak sa žiak  hnevá snažíme sa ho nevšímať, niekedy k upokojeniu dieťaťa pomôže, keď stratí 

pozornosť. 

 

 Problémy s pozornosťou 

Pre žiaka s PAS je problematické: sústrediť sa, udržať pozornosť, dodržiavať poriadok 

a zostať pokojný. 

To zvyčajne vedie k tomu, že: 

 Má problémy pri činnostiach, ktoré vyžadujú, aby vydržalo byť trpezlivé, napr. počkať 

v rade na obed. 

 Robí dojem, že musí byť stále v pohybe, napr. skáče, lezie, pobehuje, kam nemá. 

 Jeho výkon v škole je skreslený. 

Aspergerovské extrémy  vyplývajúce z PAS 

Ak hovoríme o schopnostiach ako je pozornosť, sústredenie alebo schopnosti vedieť si niečo 

pýtať, tak prejavy dieťaťa s PAS sú v tejto oblasti plné rozporov a protikladov. 

Je veľmi dôležité posúdiť, prečo problémy s pozornosťou vznikajú. Podľa závažnosti 

problému môže ísť aj o poruchu pozornosti /ADHD alebo ADD/. Realistický postoj nám 

umožní pomôcť dieťaťu. Poruchy pozornosti so sebou prinášajú množstvo problémov, najmä 

keď nie sú diagnostikované a nerozumieme im. Správanie dieťaťa je často omylom nesprávne 

interpretované. V škole horšie prospieva, je považované za menej šikovné ako v skutočnosti 

je, zdá sa byť lenivé a neprispôsobivé. Poruchy pozornosti môžu vyvolať ďalšie problémy: 

žiak pobehuje po triede, nesústredí sa pri práci, je roztekané, sníva, zabúda a je roztržité.  

 

Ťažkosti s dodržiavaním školského poriadku: 

 Žiak je dôsledný až  puntičkársky poriadkumilovný alebo úplne neporiadny 

 Netoleruje zmeny v naučených postupoch 

 Trvá na tom, že niečo urobí, ale niekedy na to zabudne. 
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Prejavy nepokoja môžu byť: 

 Neustále sa vrtí, hojdá sa, nevydrží sedieť v pokoji. 

 Nedá sa mu prikázať, aby vydržalo na jednom mieste, napr. pri jedle. 

 Neustále pobehuje. 

 

Zvládnutie problémov 

Cieľom je pripraviť dieťa s PAS na život tak, aby bolo schopné dať svojmu životu zmysel. 

Kľúčovou stratégiou v tomto prípade je pravidelná a jasná štruktúra, ktorú veľmi potrebuje- 

vedieť  kde je a čo sa od neho očakáva. 

 

 Špecifikujme inštrukcie 

 

Máme mať istotu, že dieťa vie , čo od neho očakávame. Inštrukcie mali by byť jasne 

zrozumiteľné a stručné. 

 

 Nepreťažujeme žiaka 

 

Nezahŕňajme žiaka množstvom pokynov a inštrukcií. Nedávame mu viacej úloh naraz- stačí 

jedna úloha, zložitejšie rozdelíme na jednotlivé kroky. Nezabúdajme na pochvalu a pozitívnu 

motiváciu. 

 

 Píšeme pokyny a využívame vizuálne pomôcky 

 

Môžeme použiť obyčajný kalendár na zaznamenanie udalosti /termín písomnej práce, 

prípadne školskej akcie, či exkurzie/ na nadchádzajúci týždeň alebo mesiac. 

 

 Odstráňme rušivé podnety 

 

Aby sa žiak dokázal sústrediť na danú úlohu, je dôležité eliminovať všetky rušivé momenty 

na minimum. Na lavici sú len pomôcky potrebné na danú úlohu. 

 

    Predpoklady úspešnej integrácie žiaka s PAS 

Každý žiak s PAS je iný- jedinečný. Medzi týmito žiakmi prevažujú skôr rozdiely ako 

podobnosti.  Thorová /2006/uvádza, že u porúch autistického spektra sa jedná o rôznorodú 

symptomatiku. V celom procese integrácie vnímame tri kľúčové  inštitúcie: školu - do ktorej 

je žiak integrovaný, poradenské zariadenie a rodinu s dieťaťom s PAS. Tieto inštitúcie, by 

mali aktívne komunikovať a spolupracovať v záujme úspešnej integrácie žiaka s PAS. 

Predpoklady úspešnej integrácie 

 

 Rešpektujeme inakosť žiaka 

 Podrobne sa oboznámime s možnými príznakmi PAS 
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 Poznáme a uplatňujeme  prístupy, čo by najlepšie mohli vyhovieť žiakovi 

s PAS 

 Aktívne pristupujeme v hľadaní nových metód. 

 

Vzdelávanie žiaka s PAS 

Vzhľadom na vyššie popísanú   podstatu charakteristiky PAS  je pre žiakov s PAS bez 

mentálneho postihnutia sociálne  učenie  veľmi dôležité minimálne tak ako vzdelávanie 

kognitívne. V oblastiach, ktorým sa intenzívne venujú (matematika, informatika či veda), 

môžu samo štúdiom napredovať natoľko, že výrazne predbiehajú i intelektovo nadaných 

rovesníkov. Porozumeniu druhým, sociálnym zručnostiam,  emocionalite,  a ich zmyslu sa 

však potrebujú  učiť najmä: 

  porozumieť prejavom emócií seba i druhých   

  predvídať správanie a emočný stav druhých 

  predvídať zámery druhých 

  riešiť bežné nepredvídateľné problém 

  porozumieť zmyslu mnohých sociálnych zvykov 

   porozumieť tomu, že ich konanie ovplyvňuje to, ako ich vnímajú druhí 

  porozumieť svojmu vlastnému správaniu a svojej odlišnosti 

  zvládať stres a neistotu, a hľadať vtedy pomoc u druhých ľudí 

  rozlišovať medzi „neviem“ a „nerozumiem zadaniu“ 

 

Tomuto všetkému sa môže žiak s PAS  naučiť len ak je  integrovaný  v komunite väčšinových 

rovesníkov, pričom podľa individuálnej dispozície dieťaťa, počtu detí v triede a ďalších 

okolností je potrebné zvážiť prítomnosť asistenta. Aby žiak  s PAS  mohol  na vyučovaní 

podávať výkony na svojej úrovni, je potrebné zabezpečiť, aby sa cítilo čo najistejšie. Treba 

zdôrazniť, že mnohé deti s AS, u ktorých však k diagnóze dochádza až neskôr – v puberte, či 

dokonca až v dospelosti, nemajú so školským vzdelávaním žiadne ťažkosti, respektíve sa 

môžu (ale nemusia) prejavovať len horšou úpravou (krasopis) a horšou známkou zo 

slovenčiny a telesnej výchovy (napríklad). Školské výkony tých ostatných nadaných detí 

autistického spektra viac či menej zásadne ovplyvňujú predovšetkým nasledujúce faktory: 

   organizácia prostredia a vyučovania 

   stres a rozrušenie dieťaťa 

   pozornosť dieťaťa 

   vizuálne podnety 

   citlivý, chápavý, ale pevný prístup učiteľa 

   prítomnosť osobného asistenta  

   miera tolerancie a akceptácie spolužiakmi v triede 

   

  Myšlienka na záver: 

   ,,Cesta k pochopeniu dieťaťa vedie cez spoločne vykonanú prácu“  
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www.asperger.sk- informačný portál  o Aspergerovom syndróme a vysoko funkčnom 

syndróme 

www.autizmus.info-   je internetový portál, ktorý poskytuje komplexné informácie 

o problematike ľudí postihnutých autizmom a integrácie ľudí s týmto typom poruchy do 

spoločnosti.  

 

http://www.asperger.sk-/
http://www.autizmus.info-/
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Výchova a vzdelávanie dieťaťa s poruchou autistického spektra  /PAS/ 

Metodický materiál pre rodičov. 

 
Byť rodičom je jednou z najdôležitejších úloh v živote. Pre výkon akéhokoľvek povolania 

absolvujeme odbornú prípravu a špeciálny výcvik, ale u rodičov sa všeobecne očakáva, že 

vedia byť rodičmi. Väčšina naučeného vychádza z pozorovania niekoho iného, najčastejšie 

našich rodičov a osôb, ktoré nás vychovávali. Zvyčajne sa tento spôsob osvedčí, ale ak máme 

dieťa s nejakým problémom, je všetko inak a veľmi zložité. Stanovenie diagnózy –autizmus -

prípadne porucha autistického spektra /PAS/. Poradiť  si s potrebami a problémami dieťaťa 

s PAS znamená nesmiernu zodpovednosť a náročnú prácu. Žiadny zázračný recept na 

výchovu neexistuje. V predkladanom materiáli verím, že nájdete myšlienky, ktoré vás budú 

inšpirovať pri výchove vášho dieťaťa.    

Základy starostlivosti  

 

 Starostlivosť o seba 

 

Bezpodmienečná láska je najväčšou potrebou každého dieťaťa ak ju rodiča poskytujú 

intuitívne, prirodzene.  Ak sa dieťa cíti v bezpečí, cíti sa byť milované a prijímané také aké je,  

tak sa vyvíja a robí pokroky v ktorom koľ vek vývinovom období.   Úloha rodičov nespočíva 

len v láske k dieťaťu, ale je dôležité, aby dieťa bolo presvedčené, že je milované a to je 

základom pre rodičovstvo.  U dieťaťa s PAS je časté a to z viacerých príčin túto základnú 

podmienku splniť. Tieto deti často majú o sebe nerealistickú predstavu, trpia zvýšenou 

úzkosťou, majú veľké problémy v sociálnej oblasti, je ťažké ich motivovať, ich správanie je 

niekedy nezvládnuteľné. Toto so sebou prináša veľké problémy, najmä v rodine ale najmä 

v sociálnom prostredí.  Pri výchove dieťaťa s PAS rýchlo zistíte, že je to veľmi náročné a že 

musíte opakovane vynaložiť silu a energiu na jeho výchovu. Je veľmi dôležité postarať sa 

vždy aj a seba. Pokiaľ má dieťa PAS, zasiahne to nielen jeho život, ale tiež život v rodine ale 

najmä jeho rodičov. Ak zanedbáte samy seba, budete často pociťovať  strese, hnev 

a zatrpknutosť. Čo sa zákonite odrazí vo vašom každodennom živote a zdraví. Ak 

vychovávate a venujete sa dieťaťu s PAS, postarajte sa aj o seba. 

 

 Doplňujte si energiu 

 

Brenda Boyd, matka dieťa s PAS radí rodičom, aby sa občas porovnali s plnou chladničkou. 

Čim väčšie máte zásoby, tým viac môžete dávať dieťaťu a ostatným. Čím viac dávate, tým 

rýchlejšie sa zásoby míňajú. Sledujte pozorne stav zásob vo vašej ,,chladničke“. Nezabúdajte 

na svoje obľúbené činnosti a venujte sa im. Odpočinok je veľmi dôležitý. Doprajte si, čo vás 

baví a zaujíma. Pocit viny nie je správny, povedzte si že ,,doplňujete chladničku“, aby ste 

mohli dávať a venovať sa svojim milovaným.  
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Je dôležité mať okruh ľudí, ktorým veríte, ktorí vám pomôžu a občas zastúpia vo vašich 

povinnostiach. 

 

 Neberte si veci osobne 

 

Od rodičov sa všeobecne očakáva, že budú dávať lásku všetkým deťom, Chvíle, keď cítime 

odozvu na túto lásku sú zdrojom radosti a uistenia o správnosti starostlivosti a naplnenia 

rodičovského poslania. Rodičia detí s PAS často túto spätnú väzbu po strádajú. Je veľmi 

zraňujúce, ak nevidíte odozvu, ktorú od dieťaťa očakávate- úsmev, pohladenie, či milé slová. 

Dieťa sa často správa nepriateľsky a nevyspytateľne hrubo. Toto správanie si nemôžete brať 

osobne, lebo ani dieťa to osobne neberie. Bez ohľadu na to ako sa dieťa správa, cítite vo 

svojom srdci, že vás má rado a potrebuje vaša pochopenie. 

 

 Nezanedbávajte ostatné oblasti  života 

 

Deti s PAS potrebujú veľa času a energie a tak sa môže stať, že starostlivosť vás  celkom 

pohltí. Snažte sa v rámci svojich možností o určitú rovnováhu vo vzťahoch a záujmoch. 

 

 Dávajte si dosiahnuteľné ciele 

 

Neočakávajte od seba a ani od dieťaťa príliš veľa. Vždy postupujte krok za krokom. 

Dosiahnuteľné znamená: malé, merateľné, dostupné, realistické, časovo obmedzené. 

Nedosiahnuteľným cieľom je, že dieťa musí byť zdvorilé. Dosiahnuteľným cieľom je , že 

dieťa pozdraví denne dve osoby. 

 

 Dieťa nerozmaznávajte 

 

Je veľkou chybou, ak dieťaťu doprajete príliš veľa voľnosti alebo mu dávate veľa 

materiálnych odmien. Vychovávate tak náročné a rozmaznané dieťa. Je potrebné si uvedomiť, 

že prehnaná starostlivosť nevedie k dlhodobej spokojnosti. Tento prístup vytvára v dieťati  

nerealistický pohľad na svet  a pripraví mu v budúcnosti veľa starostí, ťažkých chvíľ 

a sklamania. Niekedy je veľmi ťažké a  náročné si povedať, čo je pre vaše dieťa a čo je pre 

vás nevyhnutné. Požadovanú vec môžete dať dieťaťu ako odmenu za dobrú prácu. 

 

 Nájdite si ,,vŕbu“ 

 

Neuzatvárajte sa samy do seba so svojimi pocitmi, problémami a starosťami vo výchove. 

Potrebujete niekoho, komu môžete dôverovať. Rozprávanie pomáha. 
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Prijatie a porozumenie 

Pre dieťa  s PAS je veľmi ťažké  nájsť cestu prijateľnosti pre užšie ale najmä širšie okolie. 

Dieťa   s PAS vždy bude robiť veci zle a porušovať spoločenské normy, ktorých jestvovanie 

si neuvedomuje. Takéto správanie si väčšinou vyžaduje ustavičné napomínanie, dieťa s PAS 

neustále počúva kritiku a odsudzovanie. Okolie nemá pochopenie pre toho,  kto porušuje 

nepísané zákony.   Dieťa  s PAS potrebuje byť  prijímané ako rovnocenná ľudská bytosť, 

ktorej súčasťou je aj daný problém vo forme zložitého správania. Túto potrebu dieťaťa  

s PAS  môžeme naplniť ak: 

 

 Rešpektujte  diagnózu 

 

Autizmus je pervazívna vývinová porucha s rôznymi  príčinami. Zasahuje celkový vývin 

dieťaťa a ovplyvňuje možnosti jeho výchovy, vzdelávania a socializácie. Napriek spoločným 

charakteristickým znakom  je spektrum autistickej poruchy veľmi rôznorodé  a preto aj 

potreby rodín s týmto postihnutím sú veľmi variabilné. Poruchy autistického spektra  

prinášajú so sebou individuálny, neustále modifikovaný prístup ku každému dieťaťu podľa 

jeho individuálnych potrieb, mentálnej úrovne, správania sa a hlavne zdravotného stavu. Je 

možné veľmi výrazne ho ovplyvniť hlavne špeciálnymi postupmi, metódami a prístupmi, 

ktoré treba pre každé dieťa s autizmom uplatňovať jedinečným  individuálnym spôsobom.  

 

 Poznajte  základné informácie o PAS 

 

Poruchy autistického spektra  patria  medzi závažné poruchy  mentálneho vývinu ( Thorová, 

2006; ). Ide teda o pervazívnu vývinovú poruchu, kde slovo pervazívna  znamená prenikajúca 

a vyjadruje fakt, že vývin dieťaťa je narušený do hĺbky vo všetkých smeroch. V odbornej 

literatúra sa uvádza, že  do tejto kategórie spadajú  vývinové poruchy, ktoré majú svoj 

začiatok  často už v rannom detstve a sú charakterizované  kvantitatívnou  poruchou sociálnej  

interakcie, komunikácie a sklonom k stereotypnému a rituálnemu  správaniu. Autizmus môže  

mať rôzne prejavy, záleží  to teda od hĺbky postihnutia a aj od kvality starostlivosti, ktorá sa 

týmto jednotlivcom venuje, najmä v detstve. Jedno majú však všetci autisti spoločné, 

obmedzenú schopnosť až neschopnosť vzájomnej spoločenskej interakcii, bežnej 

komunikácie, obmedzený repertoár aktivít, obmedzenú schopnosť až neschopnosť správať sa 

bežným spôsobom k ľudom a primerane reagovať v rôznych situáciách.  Podľa  MKCH – 10. 

revízie  patria  medzi pervazívne vývinové poruchy: detský autizmus, atypický autizmus, 

Rettov syndróm, iná dezintegrační porucha v detstve, hyperaktívna  porucha spojená 

s mentálnou  retardáciou  a stereotypnými pohybmi, Aspergerov syndróm, iné pervazívne 

vývinové poruchy a pervazívna vývinová porucha nešpecifikovaná. 

 

Nemôže, alebo nechce?  

Dieťa  s PAS  ma veľké  problémy  naučiť sa veci, ktoré  iné deti   sa naučia  automaticky. 

V mnohých  situáciách  potrebuje  pomoc  a vedenie, čo  by  sme vôbec  nepredpokladali. 

Nečakajme, že dieťa  s PAS rozumie veciam a chápe situáciám, ako je to u druhých detí. 
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Práve aj z tohto dôvodu je ťažké rozoznať, či dieťa s PAS  je schopné určitého výkonu, alebo 

nie je možné to od neho vyžadovať. Ak budeme chápať  PAS, budeme schopní rozpoznať keď 

dieťa  niečo nemôže splniť alebo nechce spolupracovať. 

 

 Snažte sa porozumieť nepružnému mysleniu 

 

Jedným z kľúčových znakov PAS je nepružnosť myslenia. Nemajú rady zmeny, potrebujú 

rutinu. Dieťa s PAS sa cíti bezpečne ak jeho život je predvídateľný, čitateľný a nemenný. 

 

 Hľadajte  príčiny nevhodného správania 

 

Teória prezentovaná  v 60-tych rokoch 20. storočia, podľa ktorej PAS vzniká vinou 

emocionálneho chladu rodičov  a nedostatkom lásky pri výchove je dnes už považovaná za 

prekonanú. Domnienka, že príčinou PAS by mohol byť rodičovský štýl výchovy, je vedecky 

neudržateľná a úplne neodôvodnená. Dnes je jednoznačne dokázané, že spôsob výchovy 

nemôže jednak zapríčiniť pervazívnu vývinovú poruchu , ani nie je zodpovedný za často 

bizarné prejavy správania detí. Deti, ktoré majú na verejnosti nepríjemné a netaktné 

poznámky alebo sa správajú neprimerane (napr. si sadnú na miesto, ktoré je už obsadené), nie 

sú zle vychované, či vychovávané. Toto všetko je prejavom ich odlišného vnímania sveta 

a obmedzeného porozumenia sociálnych situácií.  

 

Ako sa môžete  vysporiadať  s nevhodnými prejavmi v správaní? Hľadáme príčiny a funkcie: 

 

 Zisťuje  hranice- robia to všetky  deti  vrátane  dieťaťa s PAS. Vo výchove sa oplatí 

byť láskavým a empatickým rodičom. Každé  dieťa  potrebuje vedieť, že hranice sú 

dané a nedovolíme ich narušenie. Spočiatku sa mu to nemusí páčiť, ale neskôr mu to 

pomôže, aby sa cítilo bezpečne. 

 

 Cíti sa nešťastne a frustrovane- nevhodné správanie dieťaťa  s PAS je často 

prejavom smútku či zlosti. Je dôležité zistiť, či ide o pravdivú zlosť , alebo o zlosť 

PAS. 

 

 Trpí pravou zlosťou- pri tomto type správania sa osvedčilo nájsť odpovede na dané 

otázky: - Je stres spojený so školou alebo s niečím iným? 

             - Sklamalo ho niečo? 

             - Posmieva sa mu niekto, alebo je šikanované? 

             - Provokuje ho niekto zámerne? 

             - Je tu ešte nejaká ďalšia možná príčina? 
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 Trpí zlosťou PAS- pre dieťa je veľmi niečo dôležité, ale pre okolie je to hlúposť, 

maličkosť alebo zanedbaná vec. Reakcia dieťaťa s PAS sa zdá  neúmerná 

počiatočnému impulzu. 

 

Mať rád svoje dieťa znamená tiež korigovať, usmerňovať jeho správanie. Je to veľmi 

zložité a náročné, najmä vtedy keď sa dieťa nerozumne správa a má zlosť. Postupom času je 

možné meniť konanie dieťaťa  s PAS, žiaducou  podmienkou je však vhodné načasovanie 

jednotlivých krokov. Aby dieťa reagovalo kladne na našu snahu, musí nám dôverovať. Je 

dôležité, aby malo pocit bezvýhradného prijatia. Prejavíme pochopenie pre jeho zlosť, bez 

toho aby sme jeho správanie hodnotili . Ak sa presvedčí, že stojíme na jeho strane, bude 

nabudúce prístupnejší k argumentom a bude lepšie reagovať.  

 

 Buďte vždy pri ňom 

 

Mali by ste si byť presvedčený o tom, že dieťa nemá pochybnosti o vašej láske a dôvere 

k nemu. Ak ho  napomínate, rozlišujte dieťa od jeho správania. Dieťa by malo vedieť, že 

nemáte rady jeho správanie a nie je ho samotného. 

 

Zdravá sebadôvera 

Zdravá sebadôvera je pre každé dieťa  dôležitá v ktorom koľ vek vývinovom období.. Slabé 

a nedostatočné sebavedomie môže sa prejaviť rôznymi spôsobmi- uzavretosťou či hnevom- 

a môže viesť až k depresiám. Dieťa s PAS, ak má  nedostatočnú  sebadôveru z jeho správania 

nie je ju možné vidieť na prvý pohľad. Za arogantnosťou či tvrdohlavosťou sa často skrýva 

malé sebavedomie. Jedným z dôvodov, prečo dieťa  s PAS má nedostatočné sebavedomie je 

jeho skreslené vnímanie seba samého. Tieto deti sú perfekcionistické, neuvedomujú si svoje 

silné a slabé stránky. Kolíšu medzi grandióznymi myšlienkami o svojich schopnostiach 

a zúfalým sklamaním, keď sa im nedarí splniť stanovené ciele. Nie vždy je ľahké si predstaviť 

alebo pochopiť, ako trpia s problémami spojené s diagnózou PAS. Je veľmi ťažké až 

skľučujúce prežívať s pocitom nepochopenia a zmätku z okolitého sveta. 

 

 Chváľte  dieťa, keď koná správne 

 

Rodičia často zabúdajú na silu pochvaly.  Stáva sa, že nepozeráme na to, za čo   môžeme 

dieťa   pochváliť, ale sledujeme to, až urobí chybu a potom ho kritizujeme. Pochvala je 

veľmi silná motivácia. Veta: ,,to sa ti podarilo“ zvýši sebavedomie.  Dieťa  s PAS 

potrebuje pochvalu. Pochváliť  musíme aj správnym a vhodným spôsobom. Vhodná stratégia 

pre pochvalu  je: 

 Vidieť- povedzte, čo vidíte, napr. Vidím, že si dovolil  Janke /sestre/, aby sa s tebou 

zahrala...... 

 Cítiť- popíšte, čo cítite, napr. Teší ma, keď vidím, ako sa  pekne hráte. 
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 Pomenovať- pomenujte správanie, ktoré chválite, napr. To je to, čomu hovorím 

usilovný  a pracovitý syn, ......dobré a milé dieťa apod. 

 

 Radšej odmeňujte 

 

Snažte si vybudovať prístup na základe hesla: Zlepšenie a odmena, o potrestaní rozmýšľajme 

až ako o poslednej možnosti. Odmena nemusí byť drahá, či vždy materiálna. Stačí slovná 

pochvala, obľúbené jedlo, pohladenie, výlet, rozhovor a pod. 

Žiadne dieťa nemé rado poníženie, a preto by sme  mali  takýmto situáciám predchádzať. 

Dieťa s PAS často trpí viac, ako je to pre neho únosné a poníženie naňho veľmi dolieha Preto: 

 hľadajte   činnosti, v ktorých je úspešné, 

 neupútavajte veľmi často pozornosť na jeho chyby a nedostatky, 

 pomôžte mu, ako napraviť chybu a skúste mu povedať niečo, ako by to šlo urobiť 

nabudúce lepšie, 

 ak príde ku konfliktu, nezažeňte ho do kúta, ale ukážte mu bezpečné východisko. 

 

Znižovanie úzkosti 

Podľa odborníkov sú deti s PAS náchylné k úzkosti. Často prejavy úzkosti ako: 

nesústredenosť, zlý prerušovaný spánok, roztržitosť, hnev- zlosť, problémy s jedením, 

posadnutosť na triviálne maličkosti a pod. môžeme pozorovať u týchto detí. 

PRÍČINA-  hladina úzkosti obyčajne závisí od osobnosti človeka a na vonkajších faktoroch. 

Niektorí ľudia sú voči úzkosti viac odolní, iní menej.  

,,Autistická “ úzkosť- niekedy sú vonkajšie príčiny jasné, inokedy je príčina nejasná a ťažšie 

uveriteľná. Ďalším možným faktorom je extrémna úzkosť, kde hlavnú úlohu hrá sociálny 

aspekt. Hladina úzkosti  dá sa  znížiť tým, že sa pokúsime porozumieť ich problémom, 

zariadime poriadok, štruktúru a predvídateľnosť. 

 

 Uvedomte si jeho skrytú úzkosť 

 

Často sa hovorí o PAS ako o skrytom postihnutí, pretože symptómy nie sú viditeľné na prvý 

pohľad. Dieťa  s PAS väčšinou vyzerá a hovorí normálne. Má však veľké problémy 

v sociálnom porozumení a v sociálnej komunikácii. Často sa javí, že je netaktné, drzé 

a arogantné, správa sa čudne, výstredne a nevyspytateľne. Hrubosť, netaktnosť, arogantnosť 

a útočnosť nebývajú všeobecne považované za znaky úzkosti. Aj napriek tomu, dieťa s PAS 

trpí veľkou úzkosťou .  

 

 Každú zmenu starostlivo načasujte 

 

U detí s PAS často platí, že aká koľvek nepatrná zmena môže dieťa znepokojiť až vyviesť 

z miery. Je vhodné dieťa upozorniť na pripravovanú zmenu. 
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 Používajte nástenku 

 

Nástenka môže pomôcť dieťaťu spriehľadniť dianie pomocou fotografií, pravidiel, denného 

rozvrhu, obrázkov a pod. 

 
 Používajte minútky, či stopky 

 

Rozčlenenie času je často pre dieťa s PAS dôležité, lebo mu prináša pevnú štruktúru 

a potrebnú predvídateľnosť. Dieťa získa istotu, že niečo skončilo, keď počuje hlasné pípnutie, 

či zvonenie. Napríklad: 

 Do piatich minút si upraceš hračky. 

 Teraz 20 minút ma nesmieš rušiť, potom sa budeme spolu hrať. 

 Teraz budeš 15 minút robiť úlohy, potom budeš pozerať rozprávku. A pod. 

 

 Pracujte s vizuálnymi pomôckami 

 

Ak podáte dieťaťu jasne najavo, čo od neho očakávate, uľahčíte mu porozumenie diania 

a zmiernite jeho úzkosť. Väčšina detí s PAS vníma vizuálne, preto je to potrebné využívať. 

Vizuálna pomôcka môže byť napísaný oznam, či obrázkový plagát. Každé dieťa je iné 

a podľa toho sa tieto pomôcky líšia- môže to byť dohoda o správaní sa, jedálničiek, rozvrh 

činností a pod. 

 

 Cvičte 

 

Pohyb vo forme prechádzky, rýchleho cvičenia, hry, behu, alebo plávania zmierňuje stres. 

 

 Nezabúdajte na pobavenie a rozptýlenie 
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Pozornosť nepokojného dieťaťa zaujmete niečím novým, alebo aj tým, čo dobre pozná a vie 

to prijať s radosťou. 

 
 

Rozpor medzi sociálnymi a emocionálnymi schopnosťami 

Ťažkosti v sociálnej a emocionálnej oblasti zásadným spôsobom ovplyvňujú život jedinca 

s PAS, aby bol v spoločnosti úspešný a správal sa prijateľným spôsobom. Najväčším 

problémom dieťaťa s PAS je jeho tzv. sociálna slepota- nie je schopný vcítiť sa do stavu 

niekoho iného a predstaviť si určitú situáciu očami druhej osoby. Dieťa s PAS nemá sociálne 

a emocionálne schopnosti, preto ho to musíme naučiť tak, že mu pomôžeme rozvíjať sociálne 

a emocionálne vedomie a porozumenie. Preto by sme mali pochopiť jeho postoje a nájsť tzv.  

slepé miesta v jeho myslení a vedomí. Jedným z dôvodov, prečo je pre dieťa  s PAS veľmi 

ťažké naučiť sa slušnému správaniu, je skutočnosť, že pravidlá slušného správania sú 

niekedy v rozpore s jeho úprimnosťou. Môže nastať konflikt medzi tým, či povedať 

ostatným pravdu, alebo ich radšej nezraniť. V takýchto situáciách človek povie skôr 

milosrdné klamstvo, ako keby niekoho zranil, či urazil. Väčšina z nás prijíma malé klamstvá 

ako súčasť spoločenského správania. To, že hovoríme o milosrdnom klamstve, svedčí o tom, 

že také správanie berieme za prijateľné a neškodné. Považujeme za prirodzené, že zľavíme 

z našej pravdovravnosti, len aby veci bežali hladko. Nehovoríme úplnú pravdu, aby sme 

niekomu neublížili. Vieme, kedy je dobré, čo povedať alebo nepovedať vôbec nič. Ľudia 

s PAS tieto schopnosti nemajú, čo vedie k tomu, že ich správanie nás občas veľmi zaskočí. 

Nechápu pojmu ,,milosrdné klamstvo“. Sú dosť naivní, uznávajú doslovný výklad situácie 

a úprimnosť za všetkých okolností. 

 

 Identifikujte slabé miesta dieťaťa 

 

Skôr než začneme pomáhať dieťaťu  s PAS, je veľmi dôležité rozpoznať, čomu rozumie 

a čomu nie. Bežný  proces učenia intuitívneho prežívania u dieťaťa s PAS neprebieha. 

Ťažkosti v neverbálnej komunikácii ovplyvňujú: 

 Reč tela- pre dieťa  s PAS je neverbálna komunikácia cudzím jazykom 

 Spoločenské pravidlá- existuje množstvo komplexných a nepísaných pravidiel, ktoré 

rešpektujeme a to napomáha k plynulému priebehu komunikácie. Napríklad väčšina 

z nás  sa automaticky podriaďuje autoritám.  Robíme to prirodzene a jednoducho od 

detstva, deti s PAS túto schopnosť nemajú. 

 Chápanie súvislostí- jedinec s PAS často nechápe súvislosti a nejedná podľa kontextu 

okolností. Napríklad hovorí s každým rovnako úprimne, aj keď v niektorých 

situáciách to nie vôbec vhodné. 
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 Takt- o zdvorilosti či taktu nemajú poňatie, takže mu nepripadá nevhodné povedať 

starkej ,aby už šla domov apod. 

 Doslovná interpretácia- jedinci s PAS berú všetko doslovne, čo vedie niekedy 

k humornej situácii, častejšie však k nepochopeniu či  zmätku. 

 

 Povzbudzujte a diskutujte 

 

Dieťa s PAS obyčajne reaguje bez ohľadu na emócie a má obmedzené povedomie o svojom 

emočnom stave. Vedenie a povzbudzovanie môže tento stav zlepšiť. Spočiatku to vyzerá 

divne, lebo obyčajne ostatné deti nemusíme ,,učiť“ emóciám. Navyknite si na určitý postup: 

 Preháňajte rečou tela, aby dieťa  pochopilo, čo cítime 

 Slovne mu objasnite pravidlá, napr.: Ak s nami cestuje v aute teta suseda, je 

nezdvorilé, keď mu dieťa neprenechá miesto na prednom sedadle. 

 O jeho emóciách hovorte pokojne , otvorene a povzbudzujete ho slovne, napr. Je 

jasné, že keď sa ti stane, že....budeš nahnevaný( smutný, šťastný a pod.( 

Pre dieťa  s PAS je dôležité, aby počulo a pochopilo prehlásenie: Každý človek vrátane  

teba má právo na dobré zaobchádzanie. To znamená, že by si sa mal správať k iným 

tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe.  

 

 Voľte pozitívny prístup 

 

Základné pravidlá:   

 Zaujmite ho niečím, čo robí dobre 

 Ignorujte pokiaľ je to možné, jeho nevhodné správanie, sústreďte sa na dobré 

správanie 

 Tresty používajte ako poslednú možnosť 

Máme na pamäti: ,, Pravidlá bez dobrých vzťahov vedú k rebélii“. 

 

 Buďte milí a dôslední 

 

Ak má dieťa s PAS stanovené presné a jasné hranice, cíti sa dobre a bezpečne. Pamätajte si, 

že byť prísny ešte neznamená hnevať sa. Ideálnym postojom je rovnováha medzi 

dôslednosťou a vľúdnosťou. Prísnosť znamená, že zvládnete jeho správanie a pomôžete mu, 

aby sa cítil dobre a bezpečne. Vľúdnosťou a láskavosťou sa rozumie: Beriem ťa takého, aký 

si. Nikdy ťa neprestanem mať rád.  

 

 Presvedčte sa, či dieťa  vie, čo sa od neho očakáva 

 

Akékoľvek pokyny by mali byť jasne vyjadrené. Uvedomme si, že vaše dieťa  potrebuje viac 

vedenia, podpory a pochopenia. 
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 Stanovte si základné pravidlá 

 

Vytvorte základné pravidlá. Mali by byť jednoduché, jasné a ľahko zapamätateľné. Môžete 

ich vyvesiť na nástenku. 

 

 Definujte presne dôsledky správania 

 

Presne a dôsledne dodržujte následky dobrého a nevhodného správania. Všetky tresty, či 

nepríjemné dôsledky musia byť spravodlivo vyvážené. Následky správania vyslovujte 

pokojne, ale dôrazne, aby to dieťa pochopilo. Napríklad: Ak si neuložíš hračky, nedostaneš po 

obede sladkosť. Nezabúdajte na príjemnejšie následky určitého správania: Ak si rýchlo uložíš 

tie hračky, budeš mať viac času na video a po desiate dostaneš čokoládový puding. 

 

 Umožnite mu vybrať si 

 

Ak hrozí konflikt, pretože dieťa nechce splniť pokyn, snažte sa mu ponúknuť inú možnosť 

ako trvať na splnení príkazu. Napríklad: Urobíš si tu úlohu hneď, alebo za desať minút. 

Samozrejme, že môže odpovedať. Nikdy, nechcem robiť úlohu. V tomto prípade objasnite 

situáciu presnejšie: Úlohu urobiť musíš, nemôžeš si vybrať, či ju urobíš alebo nie, ale môžeš 

si vybrať, kedy ju urobíš. Je výhodne pristúpiť k určitej dohode. Tým dáte dieťaťu najavo, že 

ho beriete vážne. Môžete mu dovoliť odklad úlohy o desať minút a povedať mu: Dobre, 

čakám ťa za desať minút. Dúfam, že nezabudneš prísť. Verím, že to dodržíš. Nastavte 

minútky, aby po uplynutí dohodnutej doby zapípali. Ďalšie príklady: Vezmeš si modrý, alebo 

červený sveter? miesto Obleč si sveter!,  Chceš veľkú, alebo malú misku kaše? miesto Musíš 

jesť kašu! 

 

 Používajte spojenie Keď, tak 

 

Pokiaľ dieťa  začne hnevať, pokojným hlasom mu hovorte  vetu typu: Keď, tak, napr. Keď 

prestaneš kričať, tak ti odpoviem. 

 

 Stupňujte- prianie, príkaz, postih 

 

Táto taktika je vhodná, keď musíte reagovať na zámernú neposlušnosť, či agresívne 

správanie: 

 

 Najprv vyslovte prianie, napr. Mohol by si sa prestať hojdať na tej stoličke? 

 Nasleduje príkaz, napr. Požiadala so ťa slušne, ale teraz ti to prikazujem, alebo, 

To už nie je prianie, to je príkaz. 

 Posledný krokom je primeraný trest 
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Hnev a agresivita 

Záchvat hnevu u dieťa  s PAS sa môže javiť ako: extrémny, nepredvídateľný, nerozumný 

nekontrolovateľný. Môže viest k tomu, že: 

 Rodičia a učitelia dieťa len ťažko zvládajú 

 Rodičia a učitelia sú nakoniec frustrovaní, unavení a vyčerpaní 

 Dieťa sa postupne stáva značne nepopulárnym. 

 

 

Autistické extrémy 

Podľa odborníkov je dieťa s PAS buď silne náchylné, alebo je naopak nadmieru pokojné 

a poslušné. Zlostné dieťa s PAS sa ľahko dostane do efektu po provokácii, zatiaľ čo poslušné 

dieťa nedokáže sa rozhnevať. Niekedy pozorujeme u jedného dieťaťa obidva typy správania, 

záleží na situácii a jeho nálade. 

 

Krátkodobé  a dlhodobé stratégie:  

Dieťa  s PAS sa musí naučiť rozpoznať hnev a naučiť sa ho ovládať, inak by hnevom či 

agresivitou riešil problémy. Fyzické násilie je veľký problém a môže byť veľmi nebezpečné. 

Vysporiadať sa s problémom nekontrolovateľného, hnevu či agresivity vyžaduje si obidve 

stratégie. Krátkodobú stratégiu potrebujeme v prípade, keď výbušná situácia nastala a je nutné 

ju hneď riešiť. Dlhodobou stratégiou sústavne pôsobíme na dieťa, aby problémové správanie 

sa obmedzilo. Nasledujúce rady vám  pomôžu zvládnuť výbušné situácie, ale najlepšou 

stratégiou je prevencia. 

 

 Začnite s nápravou v ranom veku 

 

Dôvody pre nápravu hnevu a agresívneho správania v ranom veku sú nasledujúce: 

 Je ľahšie začať s výchovou, ak je dieťa fyzicky malé 

 Čim dlhšie problémové správanie trvá, tým viac sa upevňuje a je ťažšie ho napraviť. 

 Dieťa si zvykne na agresívne správanie ako na spôsob dosiahnutie svojho chcenia. 

 

 Ukážte mu vhodné spôsoby vyjadrenia hnevu 

 

Keď je dieťa   v pohode, porozprávajte sa s ním o hneve. Uistite ho, že každý niekedy cíti 

hnev. Je potrebné vysvetliť, že problémom nie je samotný hnev , ale to výbušné správanie. 

Prijateľné vyjadrenie hnevu nemôže byť deštruktívne. Ovládanie sa je dôležitým cieľom 

výchovy dieťaťa s PAS. Ak zvládne ťažkú situáciu, treba ho vždy pochváliť. Ak dieťa 

vulgárne nadáva je možné ho presvedčiť, aby si miesto toho vymyslelo a používalo 

,,originálne“ nadávky. Ak hrozí výbušná situácia, nečakáme a okamžite reagujeme. Snažte sa 

byť pokojný, hovorte  vyrovnaným hlasom. Neprepadávajte panike a nevyhrážajte sa.  
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 Pochváľte ho, keď sa ovládne 

 

Ovládanie je zvláštnym cieľom výchova dieťaťa s PAS. Ak zvládne ťažkú situáciu, pochváľte 

ho, napr.“ Tvoj mladší brat ti rozhádzal LEGO. Viem, že sa ti to nepáči.  Ale zvládol si to 

a zostal si pokojný. Som na teba hrdá.  

 

 Nedajte sa vyprovokovať  a zastrašiť 

 

Je potrebné, aby dieťa pochopilo, že to čo chce, nedosiahne zlým a nevhodným správaním. 

Napríklad: uvedomujem si a viem, že chceš čokoládu a to hneď. Nedám ti ju, a ani sa o tom 

nebudem s tebou baviť, pretože sa  správaš nevhodne. Porozprávame sa o tom , keď sa 

upokojíš. 

 

 Nerobte dieťaťu publikum  

 

Ak sa dieťa  hnevá snažíme sa ho nevšímať, niekedy k upokojeniu dieťaťa pomôže, keď stratí 

pozornosť. 

 

Zaspávanie a spánok 

Dieťa s PAS obyčajne večer zla zaspáva a spí, čo vedie k tomu, že: 

 Na druhý deň je unavené, nahnevané a horšie zvláda povinnosti 

 Členovia rodiny  sú nevyspatí, mali nepokojný spánok 

 V škôlke, či škole má viac problémov 

 

Dopad na rodinu 

Obyčajný problém zo zaspávaním sa pre celú rodinu často stáva zlou  morou umocnenou 

putovaním dieťaťa po byte a dožadovaním sa pozornosti. Je možné ,že dieťa nepotrebuje 

toľko spánku, koľko si myslíme. V žiadnom prípade ho nenúťte, aby zaspalo. Môžete mu k 

tomu vytvoriť podmienky. 
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 Znižujte úzkosť dieťaťa 

 

Ak dieťa bolo celý deň nepokojné a napäté, bude večer ťažko zaspávať. Príprava na pokojný 

spánok má začať počas dňa. 

 

 Ukladajte ho podľa režimu uspávania  

 

Upokojace  rituály vytvoria atmosféru pokojného zaspávania. Každému dieťaťu vyhovuje 

niečo iné, je to individuálne. 

 Zaspávanie v obľúbenom oblečení: pyžamo, nočná košeľa, či spiace vrece 

 pitie teplého mlieka s medom, 

 obľúbený vankúš, alebo plyšovú hračku, 

 čítanie rozprávky alebo počúvanie relaxačnej hudby, 

 rozprávanie  pred spaním  a pod. 

Rituály prinášajú dieťaťu pocit bezpečia, preto je vhodné ich dodržovať., napríklad desať 

minútové čítanie pre spaním. Ak je to potrebné, čas odmerajte. Samozrejme, že kedykoľvek 

môže nastať niečo neočakávaného. Preto nie je dobré, aby dieťa bolo na nejakom rituáli úplne 

závislé. Je dôležité nájsť rovnováhu medzi pravidelnosťou a zmenami.  

 

 Zaveste večerný rituál na nástenku 

 

Večerné rituály majú byť praktické a splniteľné. Uistite sa, či dieťa vie, čo sa bude dieťa čo sa 

od neho očakáva. Napríklad:  - večera: 18.00, -kúpanie a obliekanie: 18.40, - večerná 

rozprávka:19.00, -zhasnutie svetla: 19.30. 

 

 Uberte svetlo 

 

Väčšina detí lepšie zaspáva bez rozsvieteného svetla. Dokonca oveľa ťažšie zaspávajú za 

letných svetlých nocí. Roleta, či žalúzie môžu náležite pomôcť k odpočinku a dobrému 

spánku. 

 

 Porozprávajte sa  

 

Niekedy stačí, aby ste sa porozprávali o tom, čo sa za celý deň udialo. 

 

 Nechajte zazvoniť ,,večierku“ 

 

Každý večer nastavte budík na rovnaký čas, jeho zvonenie je  signálom ku zhasnutiu svetla. 

Tak sa ukončí deň bez dlhých rečí. 

 

 Pripravte si náhradné riešenie 
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Nahrajte si CD- s rozprávkami alebo pesničkami ne dobrú noc pre prípad, že sa nemôžete 

dieťaťu venovať osobne. 

 

 Využite vôňu levandule 

 

Vôňa levandule upokojuje. Aromatická lampa, či voňavé vrecúško pod vankúšom pomôže 

príjemnému spánku.  

 
 

 

 Problémy s jedlom 

Ďalším typickým znakom býva vyberavosť v jedle, dieťa: 

 Výrazne preferuje určité jedlo a pitie 

 Má obmedzený jedálničiek 

 Je len malé porcie 

 Je len veľké porcie a pod. 

To vedie často k tomu, že : 

 Zdravie dieťaťa je ohrozené 

 Rodičia trpia obavami a strachom 

 Okolie považuje dieťa za rozmazané 

 

Pochopenie problému 

Problémy s jedlom často u detí s PAS sú pomerne zložité a rozsiahle. Aj v tejto oblasti je to 

individuálne. Jedlo pre život je nevyhnutné a pre väčšinu ľudí je aj zdrojom radosti i potešenia 

a preto postoj detí s PAS je ťažko pochopiteľný. Niektoré príčiny ťažkostí s jedlom sú spojené 

s nasledujúcimi faktami: 

 Úzkosť a nechuť 

 Zmyslové problémy- dieťa môže cítiť výrazný odpor k určitej chuti, farbe, či štruktúre 

jedla. 

 Problémy s presadzovaním vlastnej vôle- snaha dieťaťa uplatniť svoju vôľu môže 

ovplyvniť  stravovacie návyky.  Psychológovia tvrdia, že jedlo je jedna z prvých 

oblastí pri presadzovaní vlastnej vôle. 
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Postoj rodičov 

Problémy s jedlom spôsobujú veľké starosti najmä matkám, lebo príprava jedla je prirodzenou 

súčasťou materských povinností. Odmietanie jedla dieťaťom vyvoláva v matke pocit 

bezmocnosti, neschopnosti a sklamania. Dieťa s PAS často  nie je schopné najesť sa mimo 

domova , nielen kvôli  výstrednostiam v chutiach ale i kvôli jeho problémom v správaní 

a v sociálnej oblasti.  

 

 Pripravujte jednoduché jedlá 

 

Varenie je časovo náročné, keď dieťa odmietne jesť pripravené jedlo, je to sklamanie. Napätie 

zmenšíte aj nenáročným jednoduchým jedlom. 

 

 Servírujte malé porcie 

 

Ak chcete ponúknuť dieťaťu zdravšie a nové jedlo, dávajte len nepatrnú porciu a postupne 

pridávajte. 

 

 Odmeňujte  

 

Ponúknite dieťaťu  obľúbenú sladkosť za zjedenie hlavného jedla. Napr.: Ak doješ rybie 

prsty, tak dostaneš zákusok. Alebo: Ak  zješ porciu, tak sa môžeme spolu hrať s novými 

skladačkami. 

A na záver myšlienka istej matky dieťaťa s PAS :  

  ,,Cesta k pochopeniu dieťaťa vedie cez spoločne vykonanú prácu“  
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Užitočné linky: 

www.oz.f84.sk - stránka určená rodinám s autistickým členom z celého Slovenska. Nájdete tu 

aj prehľad o  štátnej podpore  pre rodiny s autistickým členom.   

www.oautizme.sk - je webová stránka, kde nájdete v písomnej forme, na jednom mieste a 

hlavne bezplatne rozličné informácie o diagnóze autizmu, o možných prístupoch, o 

vzdelávaní detí a osôb s autizmom.  Nájdete aj písomné informácie o rôznych terapiách. 

Tento portál bude obsahovať časom aj diskusné fórum ku každej téme, kde si budete môcť 

ako rodičia vymeniť svoje skúsenosti a poznatky. 

www.autizmus.tv -  tu sú k dispozícii informácie formou audiovizuálnych diel.  

www.f84shop.sk - Občianske združenie F84 nasadilo do prevádzky jedinečný internetový 

obchod zameraný na diagnózu autizmus určený hlavne rodičom detí s autizmom na 

Slovensku. Autizmus je náročná  a drahá  diagnóza na starostlivosť a rozvoj dieťaťa s 

autimom. F84 shop má za cieľ uľahčiť prístup k informáciám o diagnóze autizmus, 

pomôckam a úloham pre rozvoj detí s autizmom. 

www.autizmus.info -   je internetový portál, ktorý poskytuje komplexné informácie 

o problematike ľudí postihnutých autizmom a integrácie ľudí s týmto typom poruchy do 

spoločnosti. 

www.displus.sk - tu sú k dispozícii zaujímavé články ako napr.: Autismus — Ako sa 

vyrovnávať s problémami so záhadnou chorobou, Autismus a vaše dieťa,  

Prekvapivé zistenia o autizme a pod.    

www.valerik-autista.estranky.cz - tieto stránky sú venované problematike autizmu, 

každodennému životu s autistickým dieťaťom, ktorý bol  diagnostikovaný v 2,5 roku v 

DIC Trnava, diagnóza detský autizmus.   

autista-valerik.blogspot.com - blog o Valerikovi, autististickom chlapčekovi  

www.sposa.sk - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Bratislava (ďalej SPOSA) je 

rodičovské občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých, 

postihnutých autistickým syndrómom. Cieľom združenia SPOSA je presadzovanie a podpora 

všetkých opatrení, ktoré budú zlepšovať podmienky a kvalitu života autizmom postihnutých 

osôb a ich rodín. Združenie bolo založené v roku 1994 a  má celoslovenskú pôsobnosť. 

SPOSA Bratislava je riadnym a stálym členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe so 

sídlom v Bruseli v Belgicku.  SPOSA združuje 19 regionálnych organizačných jednotiek.  

 

Metodický materiál vypracovala Mgr. Ondrašáková Gabriela - CŠPP Námestovo na základe 

uvedených literárnych zdrojov  a prístupných internetových stránok. 
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