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Motto: 
Au/ismus je ...komplikovaná vada, kte-

rá naruší vývoj komunikace v nej ranějším 
dětství a zanechá dítě neschopné vytvá-
řet normální mezilidské vztahy. Pro oso-
by s autismem je náš svět skládankou, je-
jíž dílky do sebe nezapadají. 

Když před pěti lety navštívila MŠMT 
ČR, odbor speciálního školství Ing. Mi-
roslava Jelínková, CSc., matka dítěte s au-
tismem, nikdo tenkrát netušil, jaký důsle-
dek bude její návštěva mít. Ing. Jelínko-
vá, CSC. nehovořila pouze o svých pro-
blémech, její starost byla větší. Požado-
vala za tehdejší volný klub maminek dětí 
s autismem VZDĚLÁVÁNÍ pro všechny 
takto postižené děti. Nespokojenost se stá-
vající jedinou možností umístit své dítě do 
ÚSP pro mentálně postižené, znalost fo-
rem péče v zahraničí, kde Ing. Jelínková, 
CSc. často služebně pobývala a především 
politické uvolnění po roce 1989, to vše 
skýtalo určité naděje pomoci dětem s au-
tismem i u nás v České republice. 

Slovo dalo slovo a narodil se program. 
V první fázi ze strany odboru speciálních 
škol příslib hledání určitých vhodných 
možností, které by vzdělávání dětem s au-

tismem vyhovovaly. Klub maminek dětí 
s autismem založil zatím sekci AUTISTIK 
při Sdružení pro pomoc mentálně posti-
ženým (SPMP) a zmapoval terén v podo-
bě vytypování vhodných dětí školního 
věku, prvních vlaštovek, které by z hnízd 
rodin a ústavů přelétly do otvírajících se 
hnízdeček reformovaných speciálních 
škol. 

1. září roku 1992 vstoupí do dějin spe-
ciálního školství. Nazákladěý5Ä odst. a, 
zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základ-
ních a středních škol ve znění pozdějších 
předpisů byla formou experimentálního 
ověřování dána první možnost systema-
tického vzdělávání dětí s autismem. Při 
vytypovaných pomocných školách, ve tří-
dách pomocných škol při ÚSP pro men-
tálně postižené a v soukromých školách 
pro žáky s více vadami byly otevřeny první 
třídy pro žáky s autismem, nazývané 
AUTI-třídy. 

Souběžně byl pověřen VÚP (Výzkum-
ný ústav pedagogický) v Praze, výzkum-
ná skupina speciální pedagogiky, řešením 
mimořádného aktuálního úkolu sledovat 
možnosti speciálního edukačního progra-
mu osob s autismem. Byla vypracována 
teoretická studie analyzující výchovně 



vzdělávací proces žáků s autismem. Pra-
covníci VÚP, oddělení speciální pedago-
giky, uskutečnili následně v roce 1993 
sedm přednášek s tematikou autismu pro 
odbornou veřejnost a publikovali z této 
oblasti šest odborných statí. Práce VÚP 
v Praze pokračovala i v roce 1994, kdy 
v listopadu t.r. byl s úspěchem obhájen 
před odbornou komisí i veřejností gran-
tový úkol „Problematika vzdělávání ve 
třídách pro autistické láky" řešitele 
PhDr. Miroslava Vocilky, CSc., který se 
stal výrazným propagátorem péče o děti 
s autismem a zařadil se mezi naše přední 
odborníky v dané oblasti. Jeho publikace 
„ Výchova a vzdělávání autistických 
dětí14, vydaná nakladatelstvím Septima 
Praha v roce 1994 a rozeslaná všem spe-
ciálním školám v České republice, patří 
v současnosti k základním pracovním 
materiálům nezbytným při práci s těmito 
dětmi. 

Vytypovaní učitelé pracující v AUTI-
třídách byli proškoleni formou zahranič-
ních stáží ve speciálních školách a stře-
discích péče o děti s autismem především 
v Maďarsku, Holandsku, Německu, Vel-
ké Británii a Dánsku. 

Sekce AUTISTIK také nezahálela. Pod 
obětavým vedením Ing. Jelínkové, CSc. 
a za výrazné spolupráce především evrop-
sky uznávaných expertek v dané proble-
matice primářky MUDr. Růženy Nesnída-
lové a MUDr. Věry Novotné došlo na zá-
kladě koncepční zásady, že autismus není 
forma mentálního postižení, k odloučení 
od SPMP a vytvoření vlastní Společnosti 

AUTISTIK. Ta za své krátké existence 
zorganizovala mimo řady drobnějších, 
vždy však vysoce odborně fundovaných 
akcí se vstupy zahraničních lektorů, dvě 
velké konference o autismu. První se ko-
nala dne 12. 6. 1993 v Praze, druhá dne 
25.6.1994 ve Speciální škole pro slucho-
vě postižené v Praze 5, Holečkově ul. 
Vznikly z nich sborníky velmi zajímavých 
a přínosných referátů, z nichž „Sborník 
1. národní konference s mezinárodní 
účastina téma autismus konané dne 12. 
6.1993 v Prazeíl, vydaný nakladatelstvím 
Septima Praha, byl v rámci informovanos-
ti o dané problematice rozeslán na všech-
ny speciální školy v České republice. 

Z dalších významných akcí Společnos-
ti AUTISTIK si dovoluji uvést přednášku 
na téma „Autismus a výchovné strategie" 
ředitele evropského autistického centra 
pro vzdělávání odborníků pečujících o au-
tistické dětiprof. Theo Peeterse, která pro-
běhla ve dnech 25. - 26. 11. 1993 v Pra-
ze. Následoval odborný seminář Mary 
Shuh a Carol Tashle, lektorů z univerzity 
New Hampshire v USA, na téma „Autis-
mus - výchovné přístupy a facilitovaná 
komunikace", ve dnech 3. a 4. 10. 1994. 
Též seminář prof. Paula E. G. Shattloc-
ka, vedoucího vědeckého pracovníka Au-
tim Research Unit, University of Sunder-
land v Anglii, člena Výkonného výboru 
AUTISME EUROPE, konaný ve dnech 
4. a 5. 11 1994, měl mimořádnou úroveň 
i ohlas. Přednášky „Biologicképříčiny 
autismu" a „Autismus-metabolická 
porucha?" i „Mezinárodní kooperace 



v péči o osoby s autismem" zaujaly 
svým pojetím a obsahem snad všechny 
přítomné. Výčet akcí zakončím infor-
mací o první zorganizované výstavce 
výtvarných prací autistických dětí, 
která se konala od 3. do 7. 10. 1994 
v Domě dětí a mládeže Na Výšinách 
v Praze 7, a která svou konkrétní podobou 
předvedla schopnosti a duševní potenci 
osob s autismem v oblasti kreativní čin-
nosti. Mnoho dalších akcí bych mohla vy-
jmenovat a zhodnotit v rámci uplynulé 
spolupráce v oblasti péče o mládež s au-
tismem. Dovolte mi příkladem uvést osvě-
tové besedy a diskuze na vlnách rádia 
Collegium, překlad „Charty pro osoby 
trpící autismem" a její zveřejnění v Čes-
ké republice, přihlášení projektu,, Výcho-
va a vzdělávání dětí a mládele s autis-
mem" do rozvojových programů EXTRA, 
vyhlášených MŠMT ČR pro rok 1995, 
který má za úkol pokračovat v započatých 
trendech. 

Společnost AUTISTIK se výrazně anga-
žuje v překladech zahraničních odborných 
textů, vážících se k problematice autismu, 
kterých je u nás totální nedostatek. V rám-
ci informovanosti čtenářů si dovolím uvést 
několik zajímavých publikací: 

Elisabeth Newson: Výchova, ošetřová-
ní a zacházení s autistickýmí dětmi, Glo-
rie Laxerová: Jak lít s autistickým dítětem, 
Dítě s autismem a další. Jeden z nejpotřeb-
nějších textů v podobě pomůcky pro dia-
gnózu autistických poruch ,^Autistické kon-
tinuum" britské lékařky Lomy Wingové byl 
MŠMT ČR, odborem speciálního školství, 

rozeslán všem speciálně pedagogickým cen-
trům pro mentálně postižené v rámci vyba-
vování těchto poradenských pracovišť 
funkčními odbornými materiály. 

Pro pravidelný kontakt se svými členy 
a příznivci vydává SpolečnostAUTISTIK 
bulletinů UTISTIKs podtitulem Informa-
ce o autismu. Obsahuje mimořádné tex-
ty, nabídky a zkušenosti s výchovou au-
tistických dětí. (Kontaktní adresy pro pří-
padné zájemce nejen o tyto bulletiny, ale 
i o nově řešenou problematiku autismu, si 
dovoluji uvést v příloze.) 

Léta společné práce mezi Společností 
AUTISTIK, MŠMT ČR - odborem 24 -
speciálního školství a VÚP Praha - vý-
zkumnou skupinou speciální pedagogiky 
- plynou a k dnešními dni můžeme všich-
ni konstatovat radostnou bilanci. 

Speciální třídy pro žáky s autismem ote-
vřelo v naší republice již 16 škol a zaří-
zení - informační seznam je uveden v pří-
loze. Všichni tamější pracovníci zaslouží 
velké uznání a poděkování za obtížnou, 
zodpovědnou a svým novátorstvím velmi 
náročnou práci, kterou v uplynulých letech 
vykonali a v současnosti vykonávají. Úlo-
ha průkopníků nebyla nikdy lehká a za-
sloužené ocenění jejich práce přinášely, 
bohužel, až generace příští, které pocho-
pily celý dosah dnes drobných pokusů 
a obětavých činností, zítra velkých morál-
ních společenských proměn. 

Co říci závěrem? Lidé trpící autismem 
mají mít stejná práva a výhody, kterým se 
těší veškeré evropské obyvatelstvo, vzdě-
lávání nevyjímaje. Pojem autismus byl 

ED 



donedávna v České republice užíván pou-
ze v oblasti medicínské, v oborech psy-
chiatrie. Běžná populace reagovala snad 
na několik knih, které se naučně populár-
ní formou problematikou autismu zabý-
valy - Extrémní osamělost R. Nesnídalo-
vé. Můj mlčenlivý s>>n T. Orjasaeterové, 
Malý tyran J. Prokopové. 

Vzdělávání dětí s autismem je nej výraz-
nějším posunem a největším darem pro 
takto postižené děti a jejich rodiče. Při-
pravovaná novela vyhlášky MŠMT ČR 
č.399/1991Sb. o speciálních školách 
a speciálních mateřských školách počítá 
i s legislativní úpravou, tuto formu vzdě-
lávání umožňující. V příslušných paragra-
fech se zabezpečuje plnohodnotná a spe-
cializovaná péče o děti s autismem a děti 
s autistickými rysy. V textu jednotlivých 
kapitol je používán termín speciální třída 
pro žáky s autismem (auti-třída). 

Děti s diagnózou autismus nemusí být 
již zařazovány do ÚSP pro mentálně po-
stižené nebo zůstávat v rodině, což vše 
vedlo k regresivním procesům v jejich 
vývoji. Dané možnosti zřizovat auti-třídy 
při speciálních mateřských školách, zvlášt-
ních školách, pomocných školách, prak-
tických školách i odborných učilištích 
vytváří systémovou nabídku možností pro 
tyto žáky, ekonomicky jištěnou stanove-
ním příslušného normativu na vzdělává-
ní, především výrazného příplatku za toto 
zdravotní postižení. Legislativní i ekono-
mické cesty jsou připraveny. Zbývá opustit 
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bázi experimentů a pro děti s autismem 
a s autistickými rysy nové možnosti vzdě-
lávání realizovat. Děti s autismem jsou 
také naše děti, otvírejme jim dveře a po-
mozme jim vstoupit do světa lidí! 

I. Seznam kontaktních osob, sledova-
ných škol a zařízení kde jsou umístěni 
iáci s autismem: 

1. Mgr. Jiřina Brzobohatá 
ředitelka Ústavu sociální péče 
s pomocnou školou 
Čechova 1340 
272 00 Kladno 
tel: 0312/6397 

2. PaedDr. Ivana Rezková 
ředitelka Pomocné školy - se SPC 
Chotouňská 476 
100 00 Praha 10 - Malešice 
tel: 77 29 36 
77 49 48 

3. PaedDr. Ladislav Adámek 
ředitel Ústavu sociální péče 
s pomocnou školou 
252 44 Psáry 
tel: 99 52 632 
99 52 864 

4. Ing. Mgr. Milena Remarová 
ředitelka zař. Modrý klíč 
SPMP Praha 4 
Kamýk, Šmolková 567/2 
tel: 47 14 255 
47 15 375 



5. Mgr. Eva Klípková 
ředitelka pomocné školy se SPC 
Rooseveltova 8 
160 00 Praha 6 
tel.: 328795 

6. PaedDr. Blanka Dvořáková 
ředitelka Soukromé speciální školy 
se SPC 
SPMP 
Hornická 410 273 03 Stochov 
tel.: 0312/931 258 
0312/984 24 

7. PaedDr. Stanislava Dyršmídová 
ředitelka Zvláštní školy 
Seydlovo nám. 25 
266 OJ Beroun 
tel.: 0311/228 55 

8. Mgr. Zdeňka Paterová 
ředitelka Zvláštní školy se SPC 
Nádražní 43 
346 01 Horšovský Týn 
tel.: 0188/2310 

9. Alexandra Řezníčková 
ředitelka Stacionáře „Sluneční 
domov" 
MO SPMP Praha 9, 
Jahodnická 64 

10. Soukromá speciální škola 
s pracovní terapií pro děti a mládež 
DANETA 
Nerudova 1180 
500 02 Hradec Králové 
tel.: 049/31 856 

11. Mgr. Jiří Klimta, ředitel 
Mgr. Václav Štěpán, zástupce 
ZŠ při zdravotnickém zařízení 
Poznaňská 462 
180 00 Praha 8 - Bohnice 

tel.: 85 50 274 

12. Mgr. Eva Kousalová 
ředitelka Domova Tereza 
512 06 Benešov u Semil 180 
Tel.: 0431/2883 

13. Ředitelka sestra A. Loskotová 
Domov sv. Rodiny 
Ulrychova 10 
162 00 Praha 6 
tel. : 316 22 05 

14. PhDr. Jaroslav Šturma, ředitel 
Dětské centrum PAPRSEK 
Šestajovická 19 
190 00 Praha 9 
tel.: 02/862 464 

II. Představitelé Společnosti A UTISTIK: 

1. Ing. Miroslava Jelínková, CSc. 
tel. zam. 02/360341 

2. MUDr. Věra Novotná 
tel.:02/259 495 

3. PhDr. Miroslav Vocilka, CSC. 
Výzkumný ústav pedagogický 
Strojírenská 386 
155 21 Praha 5 - Zličín 
tel..02/301 2074, 301 2106 


