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POZVÁNKA NA SKUPINOVÉ NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A 

KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ  

PRO DĚTI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA 

 
Vážení rodiče, 
 
oslovujeme Vás s nabídkou skupinových setkání pro děti s Aspergerovým syndromem a 
vysocefunkčním autismem ve věku od 8 do 12 let se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. 
Základní podmínkou pro přijetí dítěte do skupiny je schopnost pracovat ve skupině.  
Nejvíce užívanou technikou na skupinách bude přehrávání rolí – nácvik konkrétních situací, např. jak 
požádat o radu, jak poznat, že je druhý připraven si povídat, jak vést komunikaci s kamarádem nebo 
spolužákem, jak se domluvit na společné aktivitě apod. Budeme využívat také videoscénáře a pracovat 
s tištěným materiálem – fotografie, obrázky, pracovní listy, kartičky (vizualizace dané problematiky, 
která může usnadnit pochopení zadání). Nejen za účelem relaxace budeme zařazovat různé hry. Na 
prvním setkání si společně s dětmi stanovíme jasná pravidla pro chování na skupině, např. neskáčeme 
si do řeči, neposmíváme se druhým, neubližujeme si, snažíme se plnit zadané úkoly, spolupracovat…  
Obsahem setkání budou následující témata: 

 základní pravidla společenského chování 

 verbální a neverbální komunikace 

 empatie a tolerance 

 řešení krizových situací 

 zvládání prohry, neúspěchu 

 emoce a myšlenky 

 kamarádství 
Vzhledem k návaznosti témat je důležité, aby děti docházely na setkání pravidelně.  
Pokud byste měli nějakou speciální zakázku, budeme se snažit vyhovět Vašemu požadavku (po 
individuální konzultaci a dle povahy požadavku).  
Setkání bude celkem 10 a budou probíhat jednou týdně po dobu 60 minut. Plánované termíny - středa 
od 15:30 do 16:30 hodin (6. 12., 13. 12., 20. 12. 2017, 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2. 
2018).  

Děti budou na každé lekci dostávat pracovní listy s úkoly, ve kterých by měly procvičit to, co se 
probíralo na hodině. Po skončení skupinových nácviků vypracujeme pro Vás, rodiče, závěrečnou 
zprávu s případnými doporučeními do budoucna. 

V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu (cablikova@skola-spc.cz nebo riha@skola-
spc.cz ) nebo telefonicky na 577 241 256. 

Na setkání s Vámi i Vašimi dětmi se těší 

Michaela Cablíková a Ivo Říha, speciální pedagogové SPC Zlín, Středová 
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