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 „Autizmus nie je okova na nohe, ani koniec normálneho 
života, sebarealizácie či manželstva. Ale určite silný dôvod, 
prečo kričať stále hlasnejšie po prijatí inakosti.“

 Naša škola sa nachádza v peknom prostredí na ulici Matice slovenskej 
11 v Prešove. Tvoria ju tri organizačné zložky: Špeciálna materská škola, 
Špeciálna základná škola a Praktická škola.                    

 Špeciálna materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom 
s mentálnym postihnutím, deťom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 
vývinovými poruchami a deťom s viacnásobným postihnutím.

 Špeciálna základná škola zabezpečuje edukáciu  žiakom variantu A, B, 
C spôsobom primeraným ich postihnutiu a žiakom s poruchami autistického 
spektra  s mentálnym postihnutím. 

 V Praktickej škole sa vzdelávajú absolventi Špeciálnej základnej 
školy. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v 
rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác 
v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých 
pracovných činností spravidla pod dohľadom. Praktické vyučovanie je v 
praktickej škole neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy.
 
 Súčasťou školy je Školský klub detí a Výdajná školská  jedáleň.
 
 Žiaci našej školy majú možnosť navštevovať  15  záujmových krúžkov, 
zúčastňujú sa   rôznych kultúrnych a športových súťaží a podujatí. Prezentujú 
sa svojimi výtvormi  na rôznych výstavách a s kultúrnym programom na 
rôznych spoločenských podujatiach.  Zapájajú sa tiež do rôznych projektov.  
 
 Pred 20-timi rokmi boli rodičia detí s pervazívnou vývinovou 
poruchou, autizmom bezradní. V Prešove v tom čase nebolo adekvátne 
zariadenie, ktoré by ich deťom vedelo poskytnúť špeciálnu starostlivosť a 
vzdelanie. Ako prvé tento problém začalo riešiť vedenie vtedajšej Osobitnej 
školy na ulici Matice slovenskej 11 v Prešove, konkrétne vtedajšia p. riaditeľka 
Mgr. Darina Štofaníková.

 Na podnet rodičov a tiež na základe schválenia projektu: Výchova 
a vzdelávanie   autistických žiakov v OŠ, začali v júni roku 1999 prípravy na 
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zriadenie a otvorenie triedy pre deti s autizmom. Pred 20-timi rokmi - 2. 
septembra 1999  bola slávnostne otvorená autistická trieda v rámci OŠ na 
ulici Matice slovenskej 11  ako prvá v Prešove /od septembra r. 2000 ako 
Špeciálna základná škola/.

 Prvý školský rok triedu tvorili 3 žiaci a 2 kvalifikované učiteľky. 
Výchovno-vzdelávacia činnosť prebiehala podľa programu TEACCH v 
špeciálne utvorenom prostredí v spolupráci s odborníkmi: psychológom, 
logopédom, psychiatrom a v neposlednom rade aj s rodičmi žiakov. Každý  
rok detí s autizmom pribúdalo. Najväčší počet žiakov bol zaznamenaný v  
školskom roku 2017/2018 – 19 žiakov. V súčasnosti  sa v našej škole vzdeláva 
15 žiakov v troch triedach (z toho je jedna trieda praktická)  pod vedením 
troch vyučujúcich a jednej asistentky.

 Nevyhnutnou súčasťou vyučovacej činnosti sú terapie, a to: 
hipoterapia, dramatoterapia, arteterapia, canisterapia, haloterapia, 
muzikoterapia, snoezelen terapia, ergoterapia, biblioterapia. Vplyvom týchto 
terapií sa zvyšuje záujem žiakov o nadväzovanie kontaktov a verbálnu 
komunikáciu, zmierňujú sa prejavy agresivity, predlžuje sa pozornosť detí 
a podnecuje sa rozvíjanie jemnej motoriky a orientácie. Popri špeciálne 
vybavených triedach majú detí s autizmom k dispozícii relaxačnú herňu, 
cvičebňu, počítačovú učebňu, školskú kuchynku a tiež možností pohybových 
aktivít v peknom prostredí v blízkom okolí školy. Súčasťou výučby je aj  
logopedická starostlivosť. Stravovanie je zabezpečené vo výdajnej školskej 
jedálni, kde majú rodičia možnosť výberu stravy alebo diéty pre svoje 
dieťa. V popoludňajších hodinách môžu deti navštevovať školský klub detí, 
v ktorom je zriadená samostatná skupina pre žiakov s autizmom s jednou 
vychovávateľkou. Pre žiakov pokračujúcich v štúdiu v Praktickej škole je 
okrem špeciálne vybavených tried  určená učebňa s tkáčskym stavom, 
cvičná kuchynka, keramická dielňa a školský pozemok.

 Žiaci  s autizmom nikdy neboli a nie sú izolovaní v rámci ich možností 
od okolitého diania školy, čo možno považovať za veľké plus v ich živote.                                                                                                                            
V priebehu doterajšej, 20-ročnej činnosti, sa učitelia s autistickými deťmi 
zúčastnili rôznych podujatí a akcií. Z mnohých spomenieme aspoň tieto: 
úspešné vystúpenia žiakov na súťaži v prednese poézie a prózy Gaňov 
literárny Prešov, kde žiaci s autizmom obsadili popredné miesta tak v 
školskom ako aj v krajskom kole. V priebehu školského roka sa zapájame 
do rôznych environmentálnych, výtvarných a literárnych súťaží. Každoročne 
sa žiaci pod vedením svojich vyučujúcich prezentujú novými vystúpeniami a 
to nielen na rôznych akciách školy, ale aj v mimoškolskom prostredí. Žiaci s 
autizmom majú  možnosť absolvovať každoročne plavecký výcvik.
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 Našim žiakom sa darí aj mimoškolských aktivitách. Žiak 9. ročníka 
Matej Kamenský sa vo voľnom čase venuje krasokorčuľovaniu. Získal 2.miesto 
v Európskej súťaži špeciálnych olympiád v krasokorčuľovaní vo Fínsku. Taktiež 
sa zúčastnil Zimných národných hier, kde získal 1. miesto v jednotlivcoch a 
2.miesto v pároch.

 Záver každého školského roka býva zakončený viacdňovým 
školským výletom. V posledných dvoch rokoch to nie je ešte úplný záver. 
Prvé dva týždne prázdnin majú deti možnosť tráviť svoj voľný čas v škole na 
tvorivých dielňach prostredníctvom úspešného projektu Letná tvorivá dielňa.  
V jesenných mesiacoch absolvujeme jesennú školu tvorivosti v prírode. A 
našou novinkou je kurz korčuľovania pod vedením skúsených pedagógov.

 V školskom roku 2013/2014 vzniklo pri našej škole občianske 
združenie “Nie sme sami”, ktoré sa venuje aj deťom s poruchou autistického 
spektra, so zameraním na skvalitňovanie ich integrácie do spoločnosti a 
ochranu ich ľudských práv.

 Hlavným cieľom činnosti OZ je podpora ľudí so zdravotným 
znevýhodnením – mentálnym, telesným, zmyslovým, viacnásobným a 
ľudí s poruchou autistického spektra, so zameraním na skvalitňovanie ich 
integrácie do spoločnosti a ochranu ich ľudských práv. Na uskutočňovanie 
cieľov občianskeho združenia budú slúžiť najmä tieto činnosti: 
a) nadväzovanie kontaktov a spolupráce s podobne zameranými inštitúciami, 
organizáciami, nadáciami a združeniami, 
b) osvetová činnosť pre verejnosť za účelom zlepšovania vzťahov, postojov a 
názorov spoločnosti vo vzťahu k ľuďom so zdravotným znevýhodnením,
c) vytváranie vhodných podmienok na podporu sociálnych kontaktov s inými 
ľuďmi a na kultúrno-spoločenské a športové vyžitie, 
d) organizovanie a realizácia kultúrno-spoločenských, športových, voľno-
časových, rehabilitačno-rekreačných, osvetových a iných podujatí. 

 Na pravidelných stretnutiach realizujeme rôzne kreatívne činnosti 
(výtvarné činnosti, práca s hlinou, aranžérske činnosti, výroba mydiel, výroba 
náramkov, práca s textilom, vlnou, prírodným materiálom apod.) - kreatívne 
workshopy - Vianočný bazár a pod.

 Mnohé projekty sú určené pre tieto deti, ako napr. „Jesenná škola 
tvorivosti v prírode“, „Tvorivý ateliér“, „Arteterapiou spojíme dva svety“, „Svet 
očami autistov“, „Letná tvorivá dielňa“, „Snoezelen kútik pre autistov“.
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ARTETERAPIA
 Arteterapia pôsobí na celú 
osobnosť dieťaťa a prispieva k pocitom 
uvoľnenia napätia, k adaptácii na nové 
prostredie, prispieva k prevýchove 
dieťaťa, ale aj k celkovej rehabilitácii.
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CANISTERAPIA
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MUZIKOTERAPIA

HALOTERAPIA
 Haloterapia je pobyt v soľnej 
jaskyni. Tento pobyt zvyšuje obra-
nyschopnosť organizmu, priaznivo 
pôsobí na jeho relaxáciu.
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KORČUĽOVANIE
 Cieľom tejto pohybovej 
aktivity je naučiť deti prirodzene sa 
pohybovať na špecifickom povrchu, 
prekonávať strach z kĺzavého pohybu, 
zvyšovať odolnosť organizmu 
intenzívnou pohybovou činnosťou.
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SNOEZELEN
 Snoezelen je multifunkčná 
metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť 
príjemnom a upravenom prostredí 
pomocou svetelných a zvukových 
prvkov, vôní a hudby, pričom jej 
cieľom je vyvolanie zmyslových 
pocitov. Cieľom je uvoľnenie, pohoda 
a spokojnosť, ale aj stimulácia 
zmyslového vnímania a podporovanie 
rozvoja osobnosti. Podpora sa 
vzťahuje na viaceré oblasti vývinu: 
vnímanie, emocionalitu, kognitívne 
procesy, komunikáciu alebo motoriku. 
Ďalšími cieľmi môže byť napríklad 
redukcia stresu a stereotypného 
správania.
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HIPOTERAPIA
 Hipoterapia je terapia, ktorá 
využíva komplexné pôsobenie koňa 
na dieťa. Pozitívne pôsobí na komu-
nikačné a rozumové schopnosti pos-
tihnutých žiakov, ich jemnomotorické 
a hrubomotorické zručnosti a emo-
cionalitu. 
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Jesenná škola tvorivosti
 V jesennej škole okrem výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti 
oboznámujú s rôznymi kreatívnymi technikami, hlavnou prioritou je priblížiť 
ľudové zvyky i každodennú prácu našich prarodičov pomocou ľudovej 
tvorivosti.

 Program je rozšírený o rekreačné výlety do okolitej i vzdialenej 
prírody, rozprávkovým popoludním, ochutnávkou tradičných regionálnych 
jedál, tradičnými detskými hrami a súťažami.
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Letná tvorivá dielňa
 Každoročne organizujeme letnú tvorivú dielňu so zameraním na 
rôzne kreatívne činnosti.

 Našimi tvorivými dielňami prispievame k zachovaniu kultúrneho 
dedičstva, poskytujeme vhodnú alternatívu na strávenie voľného času, 
nenásilným spôsobom šírime myšlienku tolerancie, otvárame priestor pre 
tvorivú činnosť, to všetko priaznivo vplýva na formovanie osobnosti.
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Výlety
 Záver každého školského roka sa snažíme zakončiť viacdňovým 
školským výletom.
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ERGOTERAPIA
 Ergoterapia je liečba prácou. Ergoterapia má nezastupiteľné miesto 
pre pracovný a sociálny rozvoj každého klienta. V každom veku je potrebné 
rozvíjať pracovné zručnosti a návyky. My sme sa zamerali na prácu s hlinou, 
tkanie, výrobu mydla a iné.
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Matej

Jozef
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Alex

Denis
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Emma

Nicholas
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Ľubko

Lukáš
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Riško

Kristián
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Samko

Marco
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Lucas

Tomáš Alžbeta
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