
Vzdělávací a sdílecí skupina pro rodiče žáků s PAS 

Stejně jako tomu bylo v loňském školním roce i letos organizuje naše škola 

společná setkání pro rodiče žáků s poruchou autistického spektra (PAS). Jedná 

se zejména o žáky integrované do běžné třídy, s pomocí pedagogické asistence, 

kteří dle svých schopností a dovedností, zvládají nároky základní školy. 

Individuální integrace přináší našim dětem kontakt s vrstevníky, adaptaci na 

běžné prostředí a tím je připravuje na budoucí studium i dospělost. Podstatný je 

také vzájemný kontakt se zdravými jedinci, kteří se setkávají s určitou 

odlišností, a tím se učí větší toleranci k postiženým jedincům. PAS patří 

k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Je často narušen do 

hloubky v mnoha směrech a velmi ovlivňuje chování dítěte v průběhu jeho 

vývoje a vlivem sociálního prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a vzdělává se. Naše 

škola již dlouhodobě integruje žáky s PAS, se kterými pracují proškolení 

pedagogové, pod metodickým vedením poradenského zařízení.  

Společná setkání nabízí rodičům možnost podělit se o své zkušenosti 

s výchovou, sdílet své těžkosti, vzájemně si poradit a načerpat nové informace, 

které pomohou rozšířit jejich obzory ve výchově i vzdělávání u svých dětí. 

Mohou se blíže seznámit s prací asistenta, který je důležitým partnerem ve 

výchovně-vzdělávacím procesu a vzájemné spolupráci a komunikaci mezi rodiči 

a školou.  Na základě společných schůzek se všichni zúčastněni snaží nacházet a 

navrhovat vhodné postupy intervence. Setkání rodičovské skupiny probíhá dle 

domluvy, obvykle 1x měsíčně v dopoledních hodinách.  

Pro přiblížení, co našim rodičům přináší vzájemná setkávání, uvádíme příspěvek 

jedné z maminek, našeho žáčka z první třídy. Maminka souhlasila s jeho 

uveřejněním.  

Byla jsem pozvaná na rodičovské sezení ohledně PAS. Byla jsem nadšená, 

dozvěděla jsem se hodně rad od jiných maminek, které mají více zkušeností, i 

když mají jejich děti jiný druh autismu. Moc se těším na další sezení a 

doporučuji to všem rodičům, kteří mají děti se stejným postižením. Hodně Vám 

to pomůže, jak s těmito dětmi pracovat.  


