Něco málo o nás….
V letošním roce se v autistické třídě vzdělává 6 žáků s diagnózou autismu. Všichni žáci jsou
vyučováni podle ŠVP pro ZŠS – díl II. – Učíme se pro život. Učitel zpracovává kromě
individuálního vzdělávacího plánu i Edukačně-hodnotící profil, aby bylo možné porovnat
úroveň žáků v jednotlivých oblastech za každý školní rok. Vzhledem k postižení žáků se
jednotlivé činnosti vykonávají na vymezených místech a žáci pracují podle denního režimu,
který je vizualizován (piktogramy). Denní režim pomáhá žákům v předvídatelnosti
jednotlivých činností i v celkové samostatnosti (ví, kde se bude činnost vykonávat, co k ní bude
potřebovat apod.). Žáci s diagnózou autismu se účastní všech školních akcí včetně akcí
pobytových – třídní výlet do Sloupu v Čechách – náhrada za zrušenou školu v přírodě (27–
31. 5. 2019), třídní výlet do Sloupu v Čechách (5.–11. 9. 2019) a ještě pojedeme letos na hory
pořádané školou (Desná – 9.–13. 12. 2019). Kromě těchto akcí jsme v letošním školním roce
podnikli i každoroční dvoudenní výlet do Otvovic v rámci Dne Země, protože už řadu let
spolupracujeme se ZŠ, která nám umožňuje přespat ve škole a dopoledne prožít společně
s místními dětmi.
V Autistické třídě je pět kluků a jedna holčička. Věk dětí je od osmi let do 16., takže si i běžně
pomáhají mezi sebou. Jsem schopna sehnat pro své žáky úplně všechno, ale na pobyty se
nikomu přispívat nechce, přestože jsou, z mého pohledu, velmi důležité. Začlenit děti do
společnosti lze právě touto cestou a vzhledem k tomu, že v této třídě pracuji už patnáct let, vím,
že je to cesta nejjednodušší a nejlepší. Děkujeme předem za pomoc, kterou jste nám nabídli,
protože v tomto ohledu nám zatím nikdo nikdy nepomohl.
Za sebe i své žáky mohu slíbit pohlednici z každého uskutečněného pobytu. Díky, L. Havlíková.
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