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Vážení riaditelia základných a
poradenských centier,  
 
v našom Súkromnom CŠPP, ktoré je zriadené ako súčasť 
1.1.2017, do 31.12.2016 bolo súčasťou Súkromnej základnej školy s
žiakov a deti s autizmom na Vodárenskej 3 v
s diagnózou z oblasti pervazívnych vývinových porúch. V
s diagnostikovaným Aspergerovým syndrómom a
s normointelektom, ktoré podľa platnej legislatívy musia byť žiakmi bežných materských či 
základných škôl. Mnohé z týchto detí majú napriek to
problémy a nezvládajú z mnohých príčin dochádzku do školy ani nároky, ktoré na nich škola 
má. Väčšinou to súvisí s akútnym nedostatkom asistentov učiteľa, ktorí by boli zaškolení 
v problematike autizmu a v nepripravenosti pe
pedagógov a pod. Je nám jasné, že deti s
aký je bežný v základných či bežných materských školách a
metodík práce, aby svoj potenciál ved
že zlyhávajú, nemajú správny prístup, nie sú pochopené deficity, ktoré z
vyplývajú, vykazujú výkon podpriemerného žiaka napriek priemernému až nadpriemernému 
intelektu. V bežnom školskom prostredí sa javia ako
sa vplyvom neustáleho zlyhávania, nepochopenia a
poruchy a dlhodobá frustrácia sa prezentuje agresivitou. Plánujeme preto otvoriť elokovanú 
materskú a základnú školu pre deti a
autistických porúch, hlavne HFA a
základnej škole, materskej škole, či poradenskom centre, dlhodobo tam tieto deti 
neprospievajú a chcete im pomôcť, informujte p
našom zámere. Elokované pracovisko by sme radi zriadili v
školy /Važecká/ v samostatnom 
a detí. Deti a žiaci by boli vzdelávaní podľa ISCEDov pre žiakov a
a autizmom. Vzdelával by ich vyškolený pedagogický personál pre oblasť autizmu. 
žiakov v triede by bol do 8 žiakov v
učiteľa. Po ukončení základnej školy budú
stredných školách a gymnáziách.
posuniete cieľovej skupine, aby sme si urobili prehľad, koľko tried a
nového školského roka plánovať. Bližšie informácie o
nájdete na našej web stránke: www.francesco
Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom 
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Vážení riaditelia základných a materských škôl, školskí psychológovia, odborní zamestnanci 

našom Súkromnom CŠPP, ktoré je zriadené ako súčasť Súkromnej spojenej školy od 
1.1.2017, do 31.12.2016 bolo súčasťou Súkromnej základnej školy s materskou školou pre 

autizmom na Vodárenskej 3 v Prešove, evidujeme každoročný nárast detí 
oblasti pervazívnych vývinových porúch. V poslednom období pribúdajú deti 

diagnostikovaným Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom, všetko deti 
normointelektom, ktoré podľa platnej legislatívy musia byť žiakmi bežných materských či 

týchto detí majú napriek tomu, že sú integrované, obrovské 
mnohých príčin dochádzku do školy ani nároky, ktoré na nich škola 
akútnym nedostatkom asistentov učiteľa, ktorí by boli zaškolení 

nepripravenosti pedagógov na takýto typ detí, malej podpore 
pod. Je nám jasné, že deti s autistickým profilom potrebujú úplne iný prístup, 

základných či bežných materských školách a tiež používanie úplne iných 
metodík práce, aby svoj potenciál vedeli naplno rozvinúť. Mnohokrát tieto deti a
že zlyhávajú, nemajú správny prístup, nie sú pochopené deficity, ktoré z ich diagnózy 
vyplývajú, vykazujú výkon podpriemerného žiaka napriek priemernému až nadpriemernému 

školskom prostredí sa javia ako problémové, neprispôsobivé deti, často 
sa vplyvom neustáleho zlyhávania, nepochopenia a frustrácie nabaľujú u nich psychiatrické 

dlhodobá frustrácia sa prezentuje agresivitou. Plánujeme preto otvoriť elokovanú 
základnú školu pre deti a žiakov s normointelektom a s diagnózou z

autistických porúch, hlavne HFA a Aspergerov syndróm. Ak máte takéto deti vo vašej 
základnej škole, materskej škole, či poradenskom centre, dlhodobo tam tieto deti 
neprospievajú a chcete im pomôcť, informujte prosím jeho zákonných zástupcov o
našom zámere. Elokované pracovisko by sme radi zriadili v priestoroch bežnej základnej 

samostatnom pavilóne, kde by sme sa snažili tiež o inklúziu týchto žiakov 
žiaci by boli vzdelávaní podľa ISCEDov pre žiakov a deti s normointelektom 

autizmom. Vzdelával by ich vyškolený pedagogický personál pre oblasť autizmu. 
by bol do 8 žiakov v závislosti od profilu žiaka. V každej triede by bol asistent 

Po ukončení základnej školy budú môcť žiaci pokračovať v štúdiu 
gymnáziách. Budeme vám vďační, ak túto informáciu čo najskôr 

posuniete cieľovej skupine, aby sme si urobili prehľad, koľko tried a ročníkov máme od 
plánovať. Bližšie informácie o našich zámeroch a poradenskom centre 

www.francesco-skola.com. 
spoluprácu Vám vopred ďakujeme. 
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materských škôl, školskí psychológovia, odborní zamestnanci 

Súkromnej spojenej školy od 
materskou školou pre 

Prešove, evidujeme každoročný nárast detí 
poslednom období pribúdajú deti 

vysokofunkčným autizmom, všetko deti 
normointelektom, ktoré podľa platnej legislatívy musia byť žiakmi bežných materských či 

mu, že sú integrované, obrovské 
mnohých príčin dochádzku do školy ani nároky, ktoré na nich škola 
akútnym nedostatkom asistentov učiteľa, ktorí by boli zaškolení 

dagógov na takýto typ detí, malej podpore 
autistickým profilom potrebujú úplne iný prístup, 

tiež používanie úplne iných 
eli naplno rozvinúť. Mnohokrát tieto deti a žiaci, tým, 

ich diagnózy 
vyplývajú, vykazujú výkon podpriemerného žiaka napriek priemernému až nadpriemernému 

neprispôsobivé deti, často 
nich psychiatrické 

dlhodobá frustrácia sa prezentuje agresivitou. Plánujeme preto otvoriť elokovanú 
diagnózou z oblasti spektra 

Aspergerov syndróm. Ak máte takéto deti vo vašej 
základnej škole, materskej škole, či poradenskom centre, dlhodobo tam tieto deti 

rosím jeho zákonných zástupcov o tomto 
priestoroch bežnej základnej 

inklúziu týchto žiakov 
normointelektom 

autizmom. Vzdelával by ich vyškolený pedagogický personál pre oblasť autizmu. Počet 
triede by bol asistent 

štúdiu na bežných 
Budeme vám vďační, ak túto informáciu čo najskôr 

ročníkov máme od 
poradenskom centre 

Súkromná spojená škola, org. zložka Súkromná ZŠ    s MŠ pre 
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Naša Súkromná spojená škola, org. zložka Súkromná ZŠ s
s autizmom plánuje od septembra 
zriadiť elokované pracovisko pre žiakov s
a vysokofunkčným autizmom, teda deti a
budú deti a žiaci učiť podľa ISCEDov pre žiakov bez mentálnej retardácie, al
prispôsobené pre žiakov s
školu, pre deti, ktoré zlyhávajú v
ročník v rámci základnej školy a
záujmu. Elokovaná škola bud
školy na Važeckej ulici /sídlisko Šváby/
môcť prispôsobiť vonkajšie aj vnútorné podmienky, metodiky a
žiakom s touto diagnózou, ktorí zlyhávajú v
školách. Žiaci budú vzdelávaní v
v závislosti od profilu dieťaťa 
môcť žiaci pokračovať v štúdiu 
 
Váš záujem prosím vyjadríte vyplnením a
si stiahnete na našej web stránke: 
 
 
S pozdravom 
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Oznam 

 
 

Naša Súkromná spojená škola, org. zložka Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a
autizmom plánuje od septembra 2017, teda v novom školskom roku 2017/2018 

zriadiť elokované pracovisko pre žiakov s Aspergerovým syndrómom 
vysokofunkčným autizmom, teda deti a žiakov s normointelektom, kde sa 

žiaci učiť podľa ISCEDov pre žiakov bez mentálnej retardácie, al
prispôsobené pre žiakov s autizmom. Plánujeme podľa záujmu otvoriť materskú 
školu, pre deti, ktoré zlyhávajú v bežných materských školách, ako aj prípravný 

rámci základnej školy a ročníky prvého a druhého stupňa podľa 
záujmu. Elokovaná škola bude sídliť v prenajatých priestoroch bežnej základnej 

na Važeckej ulici /sídlisko Šváby/, vo vyčlenenom pavilóne, kde budeme 
môcť prispôsobiť vonkajšie aj vnútorné podmienky, metodiky a 

touto diagnózou, ktorí zlyhávajú v bežných materských a
ci budú vzdelávaní v triedach s menším počtom žiakov 

dieťaťa a s asistentom. Po ukončení základnej školy budú 
štúdiu na stredných školách a gymnáziách.

Váš záujem prosím vyjadríte vyplnením a zaslaním predbežnej prihlášky, ktorú 
si stiahnete na našej web stránke: www.francesco-skola.com. 

 
Mgr. Eva Turáková 
Zriaďovateľka a riaditeľka
Súkromná spojená škola, org. zložka 
Súkromná ZŠ    s MŠ pre žiakov a
s autizmom 
Vodárenská 3 
Prešov 
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MŠ pre žiakov a deti 
novom školskom roku 2017/2018 

Aspergerovým syndrómom 
normointelektom, kde sa 

žiaci učiť podľa ISCEDov pre žiakov bez mentálnej retardácie, ale 
autizmom. Plánujeme podľa záujmu otvoriť materskú 

bežných materských školách, ako aj prípravný 
druhého stupňa podľa 

prenajatých priestoroch bežnej základnej 
, vo vyčlenenom pavilóne, kde budeme 

 spôsob práce 
bežných materských a základných 

menším počtom žiakov do 8 žiakov 
Po ukončení základnej školy budú 

gymnáziách. 

zaslaním predbežnej prihlášky, ktorú 

riaditeľka 
Súkromná spojená škola, org. zložka 

MŠ pre žiakov a deti 


