
 
 
 
 
 

 

Zpráva vznikla v rámci projektu Lepší škola pro všechny, reg. č. CZ.1.07/1.2.21/01.0025, 

spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 

1 

 

 

 

 

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA: 

VYUŽITÍ MODERNÍCH 

INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

PŘI STRUKTUROVANÉM UČENÍ 

DĚTÍ A ŽÁKŮ S PORUCHAMI 

AUTISTICKÉHO SPEKTRA 
 

 

 

Datum: 15. 12. 2014 

Autor: Mgr. Eva Jarková – krajská koordinátorka pro autismus 

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové 

Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Zpráva vznikla v rámci projektu Lepší škola pro všechny, reg. č. CZ.1.07/1.2.21/01.0025, 

spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 

2 

 

Problematika komunikace u dětí s PAS 

Jádrem poruch autistického spektra je tzv. triáda postižení. Jedná se o poruchy 

v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Jedním z prvních příznaků, 

který zaznamenávají jak rodiče, tak i odborníci, je opožděný vývoj řeči. Narušení 

komunikační schopnosti se dotýká složky slovní (verbální) i mimoslovní (nonverbální 

- tj. oční kontakt, mimika, gestikulace). Děti buď verbálně nekomunikují, nebo jen 

občas jednoslovně odpovídají, mají potíže se správným užitím slov ano-ne, nekladou 

běžný druh otázek (otázky neodpovídají věku dítěte, týkají se jen jejich zájmů), 

vyptávají se pořád na to samé, občas mluví sami pro sebe, echolalicky opakují 

slyšené, nejsou schopni zobecnění, chápou slova doslovně, řeč je mechanická, 

šroubovitá, encyklopedická, mají obtíže s ironií, někteří mluví o sobě ve 3. osobě, 

nejsou schopni abstrakce. Při konverzaci neudržují zrakový kontakt, jejich mimika je 

snížená, neudržují komunikační vzdálenost, nekontrolují hlasitost řeči a rychlost řeči. 

Děti nerozumějí tomu, co jim říkáme, protože jim může činit problémy orientovat se 

v množství slov se na ně valících. Chápou třeba jednotlivá slova, ale nerozumí jim 

v kontextu. 

Rodiče, pedagogové, logopedi se pokouší naučit tyto děti mluvit. Klasické metody 

jsou buď neúčinné, nebo trvá velmi dlouho, než jsou děti schopny řeč smysluplně 

používat. Po dlouhou dobu zůstávají bez funkční komunikace, což může být příčinou 

nežádoucích projevů chování dítěte. Dítě, protože nedokáže srozumitelně vyjádřit 

své potřeby, je nespokojené, nervózní a někdy i agresivní. Ve snaze pomoci těmto 

dětem se zavádějí alternativní a augmentativní způsoby komunikace jako např. 

MAKATON, ZNAK DO ŘEČI, VOKS. Některé systémy fungují, ale je třeba neustálé 

vizuální podpory řeči. Velkým pomocníkem pro tyto děti je využití moderních 

infomačních technologií jako je např. iPad. 
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iPad – pomůcka pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami  a  PAS 

IPad je multimediální dotykový počítač od firmy Apple, využívající operační systém 

iOS. IPad pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, myšlení i řeč. Je vhodný pro děti, které 

nejsou schopné používat klasickou myš, pro děti s autismem, mentálně postižené i 

děti s kombinovanými poruchami, pro děti s poruchou pozornosti. Využívá se pro 

rozvoj alternativní komunikace, rozvoj grafomotoriky, rozvoj rozumových schopností, 

logopedii, vytváření zážitkových deníčků, nahrávání vlastního hlasu. Lze ho také 

využít k výuce cizích jazyků. IPad má výhody oproti normálnímu počítači v tom, že je 

lehký, vydrží v provozu až 10 hodin, je přenosný, a proto je vhodný na cesty, do lázní 

nebo do školy. Firma Apple nabízí stovky aplikací, některé z nich jsou vytvořeny 

přímo pro děti se speciálními potřebami. IPad umožňuje s využitím různých funkcí 

zpřístupnění informací pro zrakově postižené (Voice Over - po dotyku displeje je 

slyšet popis položky, zvukové informace o stavu baterie apod.), sluchově postižené 

(Face Time – kvalitní přehrávání videosnímků, videohovory), tělesně postižené 

(jednodušší dotyk, stojánky, možnost upevnění na vozík). Mnoho aplikací je zdarma, 

některé se ale musí zakoupit. U některých programů pro alternativní komunikaci je 

umožněno přidat vlastní fotografie, namluvit si k nim komentáře, popsat je. Využití 

iPadu je pro děti s PAS velmi motivující a podněcuje je ke komunikaci a k rozvíjení 

rozumových dovedností. Ipad je také velkým pomocníkem pro rodiče dětí s PAS 

z hlediska využití volného času. Tyto děti si neumějí samostatně hrát, a tím pádem 

potřebují neustálou pozornost, nabídku činností a kontrolu, což je pro rodiče velmi 

obtížné. Aplikace v iPadu jsou strukturované, děti je rychle pochopí a z toho důvodu 

nepotřebují pomoc při vedení, jsou odměňovány po splnění úkolu pochvalou, 

potleskem, smajlíkem, takže jsou schopny se samostatně zabavit a zároveň se 

vzdělávají.   
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Pro mnoho dětí, které iPad začaly využívat, to znamenalo velký pokrok v rozvoji 

jejich komunikačních a rozumových dovedností. Některé děti se naučily dovednosti 

nejprve na iPadu, a poté byly schopny je převést do praktického využití. Ipad se dá 

také využívat pro děti s PAS jako motivační prvek při nácviku pracovních vlastností, 

prodlužování doby koncentrace. Děti pracují dle připraveného pracovního schématu 

a na konci je umístěna kartička s obrázkem iPadu. Dítě chce pracovat na tabletu, a 

proto splní úkoly, které předcházejí. Výborným pomocníkem je iPad také při ranních 

komunikačních kruzích, kdy děti mají nafocené fotografie z domácího prostředí a 

s pomocí této vizuální podpory jsou schopné vyprávět, co dělaly doma. Děti také 

iPad ve škole používají při běžné výuce. S pomocí vhodných aplikací rozvíjejí 

grafomotoriku, nacvičují tvary písmen, píší diktáty, pětiminutovky, rozvíjejí 

matematické představy, logické, zrakové a sluchové vnímání. Pedagogové zadávají i 

domácí úkoly na tabletu. Děti tyto úkoly plní rády a nepřijde jim, že je to domácí úkol.   
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Jedinou nevýhodou iPadu je v ojedinělých případech vytvoření závislosti na práci 

s ním. Děti si někdy nechtějí hrát s ničím jiným než s iPadem. Domnívám se však, že 

to není jen záležitost dětí s PAS, ale celé dnešní mládeže. Děti se pak domnívají, 

když vezmou jakýkoliv elektronický přístroj do ruky, že je dotykově ovládaný. Záleží 

však především na rodičích, jaký přístup dětem k iPadu zvolí. 
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Nákup iPadu 

Ipad je nabízen v různých variantách, které se liší velikostí paměti (16, 32, 64, 128 

GB) či přístupem na internet (modely s WIFI nebo 3G – přístup na internet i tam, kde 

není WIFI) a také velikostí obrazovky (iPad mini). Od toho se odvíjí cena zhruba od 

8 000 do 20 000 Kč. Pro potřeby dítěte je plně dostačující velikost paměti 32 GB.  Po 

koupi je třeba se založit svoje Apple ID, což je váš účet u společnosti Apple, abyste 

mohli stahovat aplikace. Také je třeba při registraci vyplnit údaje o platební kartě, 

která musí mít povolené platební transakce na internetu. Nejlepší je si ověřit údaje o 

kartě v bankovním ústavu a zjistit, zda můžete platit aplikace tímto způsobem. Po 

zaregistrování již lze nakupovat aplikace. O zakoupených aplikacích přichází do 

mailu, který jste uvedli, faktura. Stahování aplikací je již jednoduchá záležitost. 

Aplikace se dají vyhledávat podle klíčových slov, nebo podle toho, zda jsou to 

aplikace zdarma či placené.  
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Dotykové tablety vyrábějí i jiné firmy a jsou v různých cenových relacích. Tyto tablety 

však mají jiný operační systém (Android, Windows) a aplikace jsou jiné než od Apple.  

Vhodným doplňkem při koupi iPadu je také ochranný obal, který iPad ochrání před 

nečekaným nárazem, nebo stojánek k iPadu, který umožní ho mít v jakékoliv poloze, 

nebo ochranná folie, která chrání iPad proti poškrábání. 

 

Seznam aplikací    

Velkou inspirací pro práci s iPadem jsou webové stránky i-sen.cz., kde jsou tipy na 

aplikace pro rozvoj jednotlivých dovedností. Na našich školních iPadech jsme 

využívali tyto aplikace:  

Matematika 

Math 3-4  

 kostky - přiřazování čísel k počtu 

 Zvířata – číslo k počtu + zvuk zvířete 

 Dopravní prostředky - číslo k počtu 

Math Kid - počítání příkladů 

Math 4-5 - přiřazování čísla k počtu, doplňování do číselné řady 

Numberscale – vyvažování rovnováhy, počítání příkladů 

Math express -  počítání příkladů s motivací jízdy vlakem  

Math 6-7 – počítání příkladů 

123 lite – anglické počítání, psaní čísel, puzzle 

Koala Math 1-1 – může se navolit obtížnost, příklady -sčítání, odčítání – grafické 

znázornění výborné, na ose, váha - dočítání 

Zahlen lernen mit foto touch - ukazování čísel dle slov 

Dot to dot – spojování číselné řady do obrázků zvířete 

Matematika s mat-ufouny – česká aplikace 
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AB Arithmetic – příklady na +,- znázornění příkladů 

Násobilka – česká aplikace 

Count and Match 2 – přiřazování k číslici 

Math Puppy -  sčítání a odčítání 

Abacus – počítadlo 

Puzzle play – puzzle příklady  

Mathematis - sčítání, odčítání, dělení a násobení 

Math Cards – soutěž dvou hráčů 

Math dril Racing - počítání s formulemi  

 

 

Čtení  

Little Speller – globální čtení – obrázek, vkládání písmenek (dají se přidat obrázky, 

přemluvit do češtiny) 
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Little Reader – globální čtení - obrázky přiřazovat ke slovům (dají se přidat obrázky, 

přemluvit do češtiny) 

Little Speller - skládání slov z písmenek dle slyšeného slova 

 Alphabet - skládání písmenek z částí 

Magnetic ABC – vkládání písmenek na tabulku 

ABC Touch – dle slovního pokynu poznávat písmenka (dá se přemluvit do češtiny) 

ABC Alphabet little matchups - přiřazování malých a velkých písmen k sobě 

ABC Little sorter – přiřazování stejných písmen k sobě 

Slovíčka – skládání slov dle vlastních obrázků (s podporou i bez) 

Sentence maker – skládání vět s podporou obrázku 

Letter Quiz – přiřazování písmen malých k velkým, psaní písmen, obrázky-písmena, 

ale v AJ 

Klábosil - obrázkový slovník s větným proužkem 

Abeceda – poznávání písmen, písmena ve slově, vyhledávání obrázku k písmenu, 

poslední písmeno ve slově 

Písmenka – doplňování písmenek do křížovky – česká aplikace 

Rozpustilky – básničky s puzzle 

Česká abeceda -  párování písmenek 
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Grafomotorika 

Doodle Budy – kreslení, tvoření si vlastních pracovních listů 

Fluidity – grafomotorika – kreslí linie 

Paint Sparkles – kreslení  

Write ABC, 123 – psaní velkých i malých písmen, čísel dle předlohy - všechna 

písmena 

Write the Alphabet - psaní písmen velkých, malých, tiskacích, psacích  

Letter toy – psaní velkých i malých písmen 

Kiddy art – kreslení dle předlohy 

Balonky – cvičení na grafomotoriku (čáry….) 

Color me – vybarvování obrázků 

Dot to dot - spojování bodů podle čísel 
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Dot.2.dot – spojování bodů bez čísel 

Maze game 1,2 - bludiště  

 

Rozumová výchova 

My scene – umísťování předmětů do obrázků - krajina, hřiště 

Match it up 1, 2,3 – přiřazování shodných obrázků (zelenina, dopravní prostředky) 

Six in One  

1. přiřazování písmenek 

2. počítání příkladů 

3. hledání zvířátek 

4. vytváření obrázků dle předlohy z geometrických tvarů 

5. skládání mozaiky dle předlohy 

6. pexeso 4x2 

Messenger – mluvící kocour – co řeknete, zopakuje, může se měnit pozadí, zvíře, 

může se jinak obléci 

Hear the World  

 úroveň 1 – poznávání zvuků zvířat 

 úroveň 2 – poznávání přírodních živlů, zvuků nemocí, zvuků dopravních 

prostředků  

Families 2 – přiřazování obrázků do kategorií 

Matrix Basic – přiřazování barev a tvarů 

MFFA – poznávání zvuků zvířete 

Snake – vkládání různých tvarů do částí hada 

Sound tch lite - zvuk zvířat, dopravních prostředků, hudebních nástrojů, skutečná 

podoba věcí 

Go fun – vkládání části obrázku do obrázku 

Cleen Up – třídění do kategorií (jídlo, hračky, oblečení)  
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Sort it up 1,2  

 třídění dopravních prostředků (voda, silnice, vzduch) 

 třídění hraček do polic 

Peekaboo  HD – schovaná zvířata, pojmenování podle zvuku 

Clear Up Things - třídění věcí dle různých kritérií 

Tiny loto – přiřazování obrázku k obrázku + zvuk (zvířata, hudební nástroje, tvary, 

písmena, barvy, čísla, ovoce, auta, oblečení, jídlo, detaily v obrázku) 

Opposites - vyhledávání opaků 

My mosaic – vytváření mozaik dle předlohy 

Find me – rozdíly na obrázcích    

What ,s diff 1,2,3 – co do řady nepatří 

Build it Up – stavění stavebnic od největšího k nejmenšímu 

My first  Apps – obrázky s pojmenováním (lze přemluvit do češtiny) 

Play Home Lite -  hraní si v domě (vaření, pití, jídlo…) 

 Cannon Cat - procvičování koncentrace – hra 

My profession - přiřazování dvojic k sobě 

Activities Mašinka Tom - puzzle, vybarvování, pexeso 

Things that go together - logické dvojice  

Associations - logické souvislosti (policista- policejní auto, mléko-kráva…) 

Shape puzzle – skládání zvířátek z částí   

Edu Play - přiřazování dvojic k sobě (zabalené věci, půlky, oblečení…)  

Předškolní brašnička – symboly, slovíčka, počítání zvířátek, puzzle, tvary, ovoce, 

počítání ovoce, … 

Dopravka – dopravní výchova v češtině 

What s expression – ukazování emocí dle slovního návodu 

Emotions – dle slovní instrukce ukázat na správnou emoci 
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Comparatives Adjectives – poznávání přídavných jmen 

Pair  up  free - Shodné obrázky, doplnění obrázku, k počtu kuličky, stejné množství, 

kdo co jí, kdo kde žije 

Fruits – poznávání ovoce v angličtině  

Feel clock – nastavování času   

Photo touch colours - poznávání věcí dle popisu (hnědý pes, velké zvíře…) 

Hraj si a uč se s mat -  ufouny – aplikace v češtině, poznávání barev, čísel, tvarů, 

písmenek 

Hay day - farma  

Vlajky - poznávání vlajek 

Series 2 – časová posloupnost 

Pepi bath – hygienické nácviky - umývání, praní, záchod, koupání 

Memory zoo 

Poznej obrázky - České výukové kartičky - vyhledávání barev, zvířat, hud. 

nástrojů, ovoce 

Kidz Hunt – rozdíly v obrázcích 

Země magnetek – přiřazování tvarů, písmen… 

Baby Play face - označování částí obličeje 

Baby Bus – body parts – přiřazování částí těla 

Build a toy – přiřazování tvarů do obrysů 

Sorting – třídění  

Labyrinth – deska s kuličkou 

Vláček – interaktivní  

Magic Sorter – vkládání, siluety, velikost, puzzle, barvy, dvojice, pexeso, 

schovávaná, vybarvování, počty 

25 v 1 – mnoho aplikací v jednom 
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Button board - přiřazování barev 

Find the difference for kids and todlers - rozdíly- těžké 

Sort it for kids - třídění ovoce, zelenina, oblečení-chlapec, děvče, hračka-chlapec, 

děvče 

High IQ kids - přiřazování různé – moc dobré 

Labyrint – bludiště 

Bubble bust – balonky 

Buster – balónky 

Vlajky – poznávání vlajek států Evropy a světa 

Moms Helper – pracovní postupy 

My Reef lite – pozorování rybiček v akváriu 

Barvy – česká aplikace – určování barev, přiřazování stejného  

Veselá zvířátka – domovy, mláďata, zvuky 

Předškolní hrátky - česká aplikace 
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Puzzle 

Jungle Puzzles – vkládání částí do obrázků 

 Car Puzzles – vkládání částí aut  

Shape puzzle – skládání zvířátek z částí  

Animated puzzle  

Puzzle me 1, 2  

Puzzle school  

Little puzzles  African Plains – zvířata – dá se nastavit počet dílků 

Animal puzzle for Toddlers 

Fun for Toddlers 

ABC Magnetics pages 
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Hudba 

Kids music – buben, xylofon 

Hravé písničky - animované písničky 

 

Český jazyk  

Zatracená čeština - gramatika 2. - 4. ročník ZŠ 

Nauč se pravopis – gramatika 2. - 4. ročník ZŠ 

Čeština hrou - vyjmenovaná slova 

Písmena lite – doplňování písmen a dvojhlásek do slov 

Pix words - hádání slov dle obrázků (křížovky) 

 

Autismus 

Emotions - rozeznávání emocí z obrázků 

Sorting - třídění 

Comprehension - dvoustupňové pokyny 

WH questions - otázky a odpovědi 

Same  and different - stejné a odlišné 

Life Skills - pracovní schémata      

               

Některé aplikace mají ve svém nastavení, že se dají přemluvit do češtiny. Pro rodiče 

a pedagogy byl vytvořen návod, jak přemlouvat aplikace. 
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Přemlouvání aplikací z angličtiny do češtiny 

U aplikací, kde je na titulní stránce ozubené kolečko nebo mikrofon, lze přemluvit 

aplikaci do češtiny. 

 

Postup při přemluvení a přepsání slov 

1. Kliknout na ozubené kolečko 

2. Kliknout na customize Items 

3. Kliknout na kategorii slov (např. CVC a as in cat) 

4. Kliknout na slovo v dané kategorii 

5. Zmáčknout rekord a říct dané slovo a zmáčknout  stop 

6. Kliknout na slovo v okénku a přepsat ho do češtiny 

7. Kliknout na Save v pravém horním rohu 

 

Postup při přeměňování anglického spellování na český ekvivalent 

1. Kliknout na ozubené kolečko 

2. Kliknout na customize letters 

3. Kliknout na dané písmenko 

4. record 

5. namluvit písmenko 

6. stop 

7. save 

 

Postup při přemlouvání pochval 

1. ozubené kolečko 

2. game sounds 

3. kliknout na pochvalu v angličtině 

4. rekord 

5. namluvit 

6. stop 

7. přepsat 

8. save 
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Přidávání slov 

1. ozubené kolečko 

2. customize items 

3. kliknout na plus v pravém horním rohu 

4. kliknout na New 

5. kliknout na foťák 

6. vyfotit danou věc 

7. rekord  

8. namluvit  

9. stop 

10. save 

 

Zvolení velkých písmen 

1. ozubené kolečko 

2. Uppercase  
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Metodické vedení učitelů a rodičů 

Učitelé zavedení iPadů do výuky velmi uvítali. Uskutečnilo se školení pro pedagogy, 

kde se seznámili se základními ovládacími prvky, učili se pracovat s jednotlivými 

aplikacemi, naučili se složkovat aplikace, seznámili se se základními ikonami na 

obrazovce, naučili se používat fotoaparát a kameru na iPadu… Pro rodiče byly 

poskytovány individuální konzultace. 

 

   

 


