PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2014
7. volební období

Seminář „Životní podmínky osob s PAS – autismem v České republice“,
pořádaný občanským sdružením Za sklem.
Nad akcí převzal záštitu Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
Termín:

čtvrtek 6. listopadu 2014

Místo:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha 1 - Malá Strana

Integrace žáka s poruchou autistického spektra do běžné ZŠ
Bylo mi nabídnuto, abych mohl tak představit naši malou zkušenost s integrací žáka s autismem do
běžné základní školy.
Jak jsem uvedl, jsme běžná základní škola a mateřská škola s počtem žáků a dětí kolem 320. Až
donedávna jsme neměli žádné zkušenosti s dětským autismem, na druhé straně se již zhruba deset
let úspěšně zabýváme problematikou integrace žáků s lehkým mentálním postižením. Do
předloňského roku probíhala výuka těchto žáků v samostatné speciální třídě, která působila při
základní škole a kde kromě speciálního pedagoga pracovala i asistentka pedagoga. Zkušenost
s tímto způsobem výuky byla velmi dobrá a hodně zástupců škol se k nám jezdilo inspirovat. Děti
měly samostatný prostor a klid na svou práci a možnost vzdělávat se podle vlastního vzdělávacího
programu, současně však i možnost účastnit se výuky tzv. výchovných předmětů v příslušné třídě
běžné základní školy. Úspěšně se zapojovaly do života školy a tato forma integrace významně
přispívala k jejich všestrannému rozvoji. V současnosti je realizována integrace dětí s lehkou

mentální retardací a taktéž i autismem v rámci kmenové třídy, kdy se žáci vzdělávají podle
odlišného vzdělávacího programu v běžných třídách ZŠ.
Problémem však vždy bylo a stále je financování platů asistentů. Vždy se vše odvíjí od
momentálního pohledu kraje na integraci postižených dětí. Za těch deset let se intenzita podpory
zvyšovala, ale také snižovala - podle toho, jak Olomoucký kraj momentálně vnímal tuto
problematiku (v letošním roce nám byly splněný všechny požadavky na asistenci). A to je
největším problémem pro mne jako ředitele školy. Vím, jaké finanční prostředky budu mít do
konce školního roku, ale dál, za horizont tohoto časového úseku, bohužel nevidím a tudíž nejsem
schopen nic slibovat jak rodičům dětí, kterých se integrace týká, tak samotným asistentům
pedagoga. A to je pro všechny zúčastněné důvodem stálé nejistoty.
V současné době se na naší škole vzdělává jeden žák s PAS. Jeník (tak se žák jmenuje) začal
navštěvovat již naši mateřskou školu, a proto mi přišlo přirozené, když dospěl do věku nástupu
povinné školní docházky, podniknout veškeré možné kroky k jeho zařazení do běžné třídy. Žádné
zkušenosti jsme v tomto směru neměli a byla to pro nás velká neznámá, ukazuje se však, že je to
dobrá cesta. Na počátku vzniklo mnoho otázek. Jak modifikovat školní vzdělávací program, aby se
mohl Jeník úspěšně vzdělávat, jak technicky zvládneme integraci v běžné třídě, jestli nebude
asistentka s Jeníkem rušit výuku ostatních, zda udrží paní učitelka pozornost ostatních žáků
a nebudou-li se děti otáčet za hlasem asistentky a Jeníka. Všechny tyto otázky jsme za pochodu
řešili a všichni si na způsob výuky velmi rychle zvykli, takže dnes potíže vesměs žádné nemáme. V
současné době je Jeník ve druhé třídě má stejnou učitelku a asistentku a ve srovnání s loňskem
udělal zejména díky výborné spolupráci s rodiči opravdu velké pokroky. Kromě běžných školních
akcí jsme mimo jiné zorganizovali pro naše žáky besedu o autismu ve spolupráci s maminkou
Honzíka Veronikou Pasierbovou. Malý Jeník měl dokonce úspěšnou výstavu svých kreseb
v prostoru školy, otevřenou pro veřejnost.
Sám zatím nedokážu posoudit, do kdy tento způsob integrace bude realizovatelný v případě Jeníka,
ale jsem přesvědčen, že uvedený přístup je zatím skutečně přínosný a v mnoha aspektech
prospěšný pro všechny děti naší školy.
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