Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

Číslo projektu

7.1
Počáteční vzdělávání
7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
Nácviky sociálních a komunikačních dovedností u žáků
s poruchami autistického spektra
CZ.1.07/1.2.06/03.0010

Název příjemce

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160

Celková alokovaná částka

1 673 851,98 Kč

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

1.3.2011 - 30.6.2012

Oblast podpory
Název projektu

Celkové cíle projektu směřují k zavedení intervenčních
programů, které přinesou zlepšení nelehké situace dítěte s
autismem. U dítěte, které přijde do dětské psychiatrické
léčebny, nastaly již určité problémy v chování a prožívání,
které by mohly jeho další vývoj výrazně negativně ovlivnit.
Takže nově zavedené výukové metody práce mohou postupně
zabránit prohlubování deprivace způsobené komunikačním a
sociálním deficitem a zároveň umožnit dítěti další pozitivní
vývoj. Díky projektu si naši pedagogičtí pracovníci zvýšili svoji
profesní zdatnost v oboru poruch autistického spektra a mohli
tak okamžitě aplikovat své poznatky do praxe.
Projektem je zároveň řešena otázka úspěšnějšího návratu
dítěte do jeho kmenové školy. Vypracováváme individuální
vzdělávací plány, jejichž součástí jsou i návrhy na řešení
problémových situací.
Projekt je rozdělen do dvou částí:
1. část - žáci s vysocefunkčním autismem a Aspergerovým
syndromem
Pomocí sociálních a komunikačních nácviků chceme žákům
pomoci v jejich adaptaci na nová prostředí. Učíme je vhodně
komunikovat v mnoha sociálních situacích, navazovat kontakt
s vrstevníky i dospělými, nabízíme jim nové vzorce chování.
2. část - žáci s diagnózou dětský autismus (i další poruchy
autistického spektra)
Pomocí nácviků funkční komunikace (alternativní i

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

augmentativní ) a základních sociálních dovedností pracujeme
s problémovým chováním žáka. Problémové chování se
pokoušíme alespoň ovlivňovat využitím nových metod práce.
Vytváříme nebo inovujeme individuální vzdělávací plány.
www.dpls.net,
kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Drátovská,
e-mail: dpls@seznam.cz,
telefon: 381 287 153, 724 551 467

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

