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 Súkromná základná škola s materskou školou 
pre žiakov a deti s autizmom začala svoju 
činnosť 1.septembra 2007 ako druhá škola 
pre žiakov s autizmom na Slovensku 

 V roku 2008 k nej pribudli zložky Súkromné 
centrum špeciálnopedagogického 
poradenstva a Súkromný školský klub detí 

 V školskom roku 2016/2017 má zapísaných 
113 žiakov základnej, materskej a praktickej 
školy 

 V CŠPP evidujeme vyše 800 klientov, z čoho 
vyše 90% tvoria klienti s diagnózou autizmus 



 Súčasťou organizácie je tiež špecializované 
zariadenie pre klientov s autizmom /Francesco-
regionálne autistické centrum/, ktoré poskytuje 
najmä sociálnu rehabilitáciu a podporné terapie 
ambulantnou formou: fyzioterapiu, craniosacrálnu 
terapiu, hydromasáž, biofeedback, arteterapiu, 
snoezelen, muzikoterapiu, hipo a canisterapiu  
vyškolenými terapeutmi 

 Týždennú pobytovú formu poskytuje KACP, n.o., 
ktoré je súčasťou organizačnej štruktúry 

 V apríli 2015 začalo svoju činnosť Centrum včasnej 
intervencie, ktoré poskytuje včasnú pomoc a podporu 
rodinám detí s rizikovým vývinom od narodenia do 
7.roku života 

 Všetky zložky sídlia na Vodárenskej ulici  3 v Prešove 
 



 Počet klientov v CŠPP: vyše 800 
 Priemerný počet novodiagnostikovaných detí 

ročne: vyše 150 klientov 
 V diagnostike PVP využívame štandardné 

diagnostické postupy: anamnestický 
rozhovor, pozorovanie,  

 V rámci objektívnej diagnostiky používame 
testové batérie ADOS, ADIR, CARS 

 Spolupracujeme s Akademickým centrom 
výskumu autizmu so sídlom v Bratislave 
ACVA  



V závislosti od veku diagnostikovaného 
dieťaťa, individuálnych potrieb dieťaťa a rodiny 
poskytujeme už v rámci prvého stretnutia s 
rodinou: 

-Komunikačné semináre: stupeň 1.,2.,3. 
/pravidelne každé 2 mes./ 

-Komunikačné terapie /AAK sa učí celá rodina/ 
-Videomodeling 
-Pomoc pri vytváraní štruktúry prostredia a jeho 
vizualizácie podľa individuálnych potrieb 
dieťaťa 
 
 
 



 rodičov a pedagógov, ktorí pracujú s dieťaťom denne, učíme ako 
pomocou programu Boardmaker, SimWriter a digitálnych 
technológií (foto a video) vytvoriť pre dané dieťa pomôcky vo 
vizualizovanej forme 

 jednoznačne viditeľné usporiadanie prostredia, času a 
jednotlivých činností umožňuje jedincovi s PAS lepšie sa 
orientovať v čase a priestore a pružnejšie reagovať na zmeny 
 

 Rodičia a pedagógovia majú možnosť navštíviť priestory našej 
školy a  tak si dokážu urobiť dokonalú predstavu o tom ako 
svojmu dieťaťu môžu pomôcť orientovať sa v priestore a čase 
tak , aby v čo možno najmenšej miere dochádzalo k nástupu 
nevhodného a problémového správania u dieťaťa s PAS   

 Nadväzujeme kontakty s poradňami a školskými zariadeniami v 
mieste bydliska dieťaťa, ponúkame možnosť vzdelávania 
odborníkov v oblasti autizmu 

 Sme poskytovateľmi ministerstvom školstva akreditovaného 
vzdelávania v oblasti autizmu pre pedagogických aj odborných 
zamestnancov 
 



Autizmus je pervazívna vývinová porucha, ktorá sa 

prejavuje výraznými deficitmi v oblasti: 

• komunikácie 

 sociálnej interakcie 

 vnímania/predstavivosti a je spojená so 
stereotypným správaním. 

Pervazívna  znamená, že zasahuje do všetkých 
oblastí psychického vývinu: 

• vnímanie, myslenie, cítenie, prežívanie ... 

 



Z hľadiska závažnosti  

a dopadu diagnózy do funkčnosti  

zaradzujeme dieťa s autizmom 

 do 6. najťažšej skupiny spolu s 

hluchoslepotou. 



 Dieťa s autizmom, aj keď má v poriadku 
sluch, nerozumie počutému 

 Aj keď rozpráva, jeho reč je často nefunkčná, 
zložená z echolálií a naučených fráz 

 Aj keď vidí, nevie odčítať a správne priradiť 
emócie a výrazy tváre, postoj tela 

 



 Jeho myslenie je veľmi konkrétne, nerozumie 
vtipu, prenesenému významu, irónii, 
sarkazmu... 

 Má problémy s generalizáciou 

  (so zovšeobecnením – nie je pohár ako 
pohár) 



 vizualizovaný denný režim 



• vizualizácia následných činností 

TABUĽKA: TERAZ – POTOM – NESKÔR 

                  Skrinka – výťah - prechádzka 



 vizualizovaná následnosť činností: 



• vizualizácia prítomných osôb v triede 



• vizualizácia – štruktúra priestoru 



vizualizácia – týždenný plán – škola v 
prírode 



• vizualizácia – týždenný kalendár 
dieťaťa v 
  striedavej starostlivosti 

spanie u mamky – spanie u ocka 



•vizualizácia – týždenný kalendár dieťaťa v 
špecializovanom zariadení 

• spanie v internáte – príchod mamky   



• vizualizácia – následnosť krokov v samostatnom 
obliekaní 





 ak vizuálne podporíme našu reč symbolom 

„Daj lyžicu do umývadla.“ 



• ak  môže používať náhradný komunikačný 
systém 



 Nácviky alternatívnej komunikácie v 
domácom prostredí /PECS, intenzívna 
interakcia, posunky/ 

 Ak je dieťa žiakom MŠ, ZŠ alebo SŠ – 
komunikujeme s pedagógmi, súčasťou 
pomoci je návšteva zariadenia a pomoc pri 
vytváraní štruktúry prostredia, vizualizácie 
činností, časovej následnosti, tvorba IVP 

 Školíme celé pedagogické kolektívy s 
dôrazom na individuálne potreby klienta v 
danom prostredí 
 



 Starších  žiakov a deti, ktoré zlyhávajú v prostredí 
bežných MŠ, ZŠ, SŠ vedieme v individuálnych aj 
skupinových terapiách 

 Hlavnou náplňou terapií je nácvik riešenia rôznych 
sociálnych situácií v prostredí poradne ale aj v 
bežnom prostredí /obchod, reštaurácia, múzeum.../ 

 Rozoberanie problémov v rovesníckych skupinách, 
nácviky riešenia konfliktov napr. v triede, 
stanovovanie hraníc, čo je primerané, vhodné, 
efektívne, čo nie... 

 Kognitívno-behaviorálna terapia 
 Sociálne príbehy,  
 procesuálne schémy, 

videomodeling...https://myworkismyfuture.eu/sk/ 
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 Diagnóza prináša pre rodinu rovnako šok ako aj 
úľavu, okamžitým podaním pomocnej ruky 
zabránime pocitu bezmocnosti a izolácie 

 Rovnako bezmocne sa cítia aj inštitúcie, ktoré 
dieťa s diagnózou autizmus prijmú ako svojho 
žiaka 

 Cestou je tak sieťovanie inštitúcií /CŠPP, lekári, 
školy/, odborná pomoc, školenie personálu, 
rodín a pod. 

 Organizovanie spoločných akcií /táborov, výletov, 
plesov.../, kde sa majú možnosť tak rodiny ako 
aj odborníci stretnúť a v neformálnej atmosfére 
podávať ďalej dobrú prax 



       

 

 Ďakujem za pozornosť 


