
„Autisté mají svůj vlastní svět, který se nám 
ostatním zdá zvláštní, stejně jako jim ten náš. 
Nejsou nemocní, ani zlí, ani špatně vychovaní 
– jsou jiní. Nechápou smysl komunikace, mezi-
lidských vztahů, nemají představivost, úzkost-
ně lpí na realitě, detailech a stereotypech …  

… Jejich svět, jako by byl oddělený od našeho 
skleněnou stěnou, jako by člověk s autismem 
žil život za sklem. Pro autisty je přirozenější 
tvar, který v jednom místě začíná a v druhém 
končí. Proto jejich svět může působit ne jako 
život na Zeměkouli, ale jako v krychli. Vždyť 
koule se stále otáčí, nemá svůj začátek ani 
konec …

… Ale ani lidé s autismem nejsou ve své 
„komunitě autistů“ schopni společně komu-
nikovat, hrát si, respektovat se, chápat, že 
stejně jako oni sami, mají i ti druzí své emoce, 
názory, svůj vlastní život. Mnohdy nevidí smy-
sl v navazování vztahů, nebo je navazují, ale 
vzhledem k chybějící představivosti, empatii 
a předvídavosti, nevhodně až sociálně nepři-
jatelně. Proto je skleněná stěna nejen mezi 
námi a autisty, ale také mezi nimi navzájem. 
Někdy se mohou společně dotýkat a komu-
nikovat spolu, ale jiným, zvláštním způsobem 
– skrz jakousi stěnu …

… Stejně jako my, i autisté mají své „vnitřní 
srdce“ – své emoce a jsou citliví. Nedokáží je 
ale vyjádřit, nebo je vyjadřují opět zvláštně 
až nevhodně. Nerozumí ani emocím, mimice, 
ani gestům, proto jejich výraz tváře je zvlášt-
ní a mnohdy se nemusí shodovat ani s jejich 
vnitřním cítěním … 

… Protože je náš svět pro autisty nepocho-
pitelný, musí si každý nový pojem a každou 
novou situaci ukládat do paměti, vše skládat 
do sebe jako puzzle, aby jednou mohli dojít 
alespoň částečně k pochopení našeho světa, 
nebo si vše ukládají do své paměti, aby sice 
bez pochopení, ale alespoň relativně sociál-
ně vhodně mohli existovat v našem světě bez 
výrazných stresů a úzkostí …

… Každý autista je jedinečnou osobností, proto 
je nezbytné najít si ke každému z nich ty jeho 
jedny jediné dveře, které mají kliku jen z naší 
strany. My máme možnost je najít, otevřít, 
vstoupit a nabídnout tak lidem s autismem 
pomoc. Autisté to sami nedokáží – dveře z jejich 
strany, z jejich světa, kliku nemají. Mohou se 

dveří dotýkat, 
mohou chtít 
od nás pomo-
ci, ale sami 
své dveře do 
našeho světa 
neotevřou …“

KTERÉ DIAGNÓZY PATŘÍ
DO SKUPINY PAS?

JAK SE AUTISMUS PROJEVUJE?

ČEHO SI VŠÍMAT
V CHOVÁNÍ DÍTĚTE? 

LZE AUTISMUS LÉČIT?

Dítě v předškolním zařízení:

1. Hraje si samo, nezapojuje se do her s vrs-
tevníky

2. Nereaguje na společnou instrukci („jako 
hluché„)

3. Velmi často pláče, nebo nepláče vůbec, 
eventuálně má sklony si ubližovat

4. Ke komunikaci používá ruky druhého

5. Neodhadne reálné nebezpečí

6. Hra je zvláštní, atypická, stereotypní

7. Problematicky chápe pravidla kolektivních 
her

8. Nevyhledává oční kontakt

Žák v základní škole:

1. Upřednostňuje samotné sezení v lavici

2. S vrstevníky vztahy neudržuje, nebo jen 
velmi málo

3. Nezvládá přestávky (sedí v lavici, nezapoju-
je se do kolektivního dění)

4. Při vyučování se často dívá „mimo“ 

5. Komentuje sdělení učitele (odbíhá od té
mat, často opakuje sdělení)

6. Rozhovor je málo reciproční, neodpovídá 
na otázky, vede svůj monolog

7. Bývá  třídním „šaškem“

8. Tíhne k encyklopedickým faktům

9. Zvláštnost v řeči (užívá vulgarismy, echolá-
lie, klade nevhodné otázky)

CO ZNAMENÁ POJEM AUTISMUS?

Autismus je název, který označuje jednu ze 
skupiny poruch autistického spektra (dále 
PAS) – často se však používá jako zjednoduše-
ný název pro celou skupinu těchto poruch.

• Dětský autismus
• Aspergerův syndrom
• Atypický autismus
• Dětská desintegrační porucha

Autismus je pervazivní vývojová porucha, 
tzn., že zasahuje do celé osobnosti člověka. 
Jedná se o kvalitativní postižení  vývoj člově-
ka není opožděný, ale jde jiným směrem. To se 
projevuje nerovnoměrným vývojovým profi-
lem, což znamená, že jedinec s PAS v porov-
nání s vrstevníky v jedné oblasti vyniká, v jiné 
oblasti je jeho schopnost na stejné úrovni, 
a v další oblasti je podprůměrný. 

Pro diagnostiku je podstatná přítomnost tzv. 
triády postižení. Znamená to přítomnost 
poruchy v oblasti: 

1. komunikace
2. socializace
3. představivosti

Existuje mnoho metod, které lze u autismu 
aplikovat. Stejně tak ale existuje i mnoho 
názorů na jejich účinnost, a to z řad odbor-
níků i rodičů dětí s PAS vycházejících z jejich 
zkušeností. Jedinou všemi uznávanou účinnou 
metodou je speciálně pedagogické působení 
zaměřené na specifika potřeb lidí s PAS a indi-
viduální přístup. Nejznámější a nejpoužíva-
nější speciálně pedagogickou metodou je  
TEACCH program stavěný na 3 základních pilí-
řích: strukturalizaci, vizualizaci a individuali-
zaci. U nás se pro tuto metodu používá také 
název Strukturované učení. 

SVĚT A AUTISMUS

AUTISMUS



KONTAKTY

Mgr. Eva Jarková 

– krajský koordinátor pro autismus

Tel.: 495 514 681

MUDr. Anna Hanušová 

– dětský psychiatr při FN HK

Tel.: 495 833 823

MUDr. Eva Čápová 

– soukromý dětský psychiatr

Tel.: 466 611 422

APLA Východní Čechy

(Asociace pomáhající lidem s autismem)

Tel.: 731 651 510 

Klientům nabízíme: 

• specializované třídy pro děti s PAS

• používání metod strukturovaného učení

• nadstandardní vybavení a bezbariérový pří-
stup

• výuku přizpůsobenou individuálním mož-
nostem žáků 

• využití pomoci pedagogického asistenta při 
výuce, kterého si rodič nehradí 

• výuku vysoce kvalifikovaným sborem

• bezplatnou školní družinu a možnost stra-
vování ve školní jídelně

• zdarma různé terapie (dramaterapie, canis-
terapie, snoezelen aj.)

• velké množství kroužků a volnočasových 
aktivit

Nezisková organizace sdružující děti, dospí-
vající i dospělé lidi s poruchami autistického 
spektra a jejich rodiny z celých Východních 
Čech. 

Cíle a aktivity APLA VČ: 

• snažíme se dát šanci dětem, dospívajícím 
i dospělým s poruchami autistického spek-
tra žít co nejkvalitnější život a prožívat 
pocit štěstí, stejně tak jako snižovat stres, 
napětí a pocit nejistoty u rodičů, kteří musí 
denně čelit nejrůznějším problémům, které 
s sebou autismus přináší, a pomoci jim včas 
řešit budoucnost jejich dětí i celé rodiny

• nabízíme komplex všech služeb, popř. 
pokud není daná služba v naší kompeten-
ci, předáváme rodičům kontakty na další 
odborníky

• pořádáme pravidelné schůzky 

• nabízíme odborné přednášky a poraden-
ství s odborníky 

• snažíme se navázat kontakty na dětské 
lékaře, stomatology, logopedy a další 
odborníky, kteří se nebrání přijmout za své 
klienty právě autisty

• nabízíme akce:

 pobytové – letní tábory s asistenty bez 
rodičů a psychorelaxační pobyty pro 
rodiny s dětmi s autismem

 jednodenní – určené většinou pro děti 
s rodiči, např. výlety, dny dětí, vánoč-
ní besídky, aktivity v herně apod. Tyto 
akce pořádáme pravidelně, zpravidla 
3. soboty v měsíci. 

• rodičům nabízíme pomoc při výchovně 
– vzdělávacím procesu v sídle APLA VČ 
i v rámci terénní služby (v domácím prostře-
dí) – kdy jim radíme a prakticky je zaučuje-
me, jak s dítětem pracovat, jaké pomůcky 
používat

• nabízíme klientům výrobu pomůcek „na 
míru“

Klientům s poruchami autistického spektra   
nabízíme:
• pomoc při tvorbě IVP pro klienty s PAS
• pomoc při integraci dětí s PAS
• speciálně pedagogickou diagnostiku 
• konzultace pro rodiny klientů s autismem 
• poradenství krajského koordinátora pro au

tismus
• zapůjčení odborné literatury a didaktického 

materiálu
• konzultace a metodickou podporu odbor-

ným pracovníkům ve školách, kde jsou zařa-
zeni klienti s PAS

• zprostředkování kontaktů  
• pravidelné návštěvy dětí v SPC – individu-

ální péče zaměřená na stimulaci  a rozvoj 
schopností a dovedností dítětě, nácvik 
alternativní  a augmentativní komunikace

• sociálně právní servis – péče o rodinu 
v resortu sociálních věcí

spolufinancovaného Evropským sociálním fon
dem a státním rozpočtem České republiky.

Realizátorem projektu je Mateřská škola, Spe-
ciální základní škola a Praktická škola, Hradec 
Králové. 

Projekt je zaměřen na zavádění nových forem 
a metod výuky, rozvoj speciálně pedagogic-
kých služeb pro děti a žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami a zkvalitnění asistenčních 
služeb pro žáky školy.

Při MŠ,  Speciální základní škole 
a Praktické škole

Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové, 
tel.:  495 514 681                                      

Machkova 587, Hradec Králové, 500 11
www. hk.apla.cz

e-mail: apla.hk@seznam.cz
tel.: 731 651 510, 731 651 511, 731 651 512

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM 
S AUTISMEM

Východní Čechy

MATEŘSKÁ ŠKOLA, SPECIÁLNÍ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA

HRADEC KRÁLOVÉ

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové
Tel. 495 514 814

www.specialnihk.cz

Státní škola pro děti s různým stupněm   
mentálního postižení, s kombinovanými           

vadami a s autismem.    

Tento informační materiál byl 
vytvořen v rámci projektu

„ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE 
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ 

SE SPECIÁLNÍMI  
VZDĚLÁVACÍMI  
POTŘEBAMI“

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


