
 
V České republice žije podle odhadů na 200 000 osob s PAS 
(porucha autistického spektra). Autismus neovlivňuje život 
pouze jedné osoby, ale celé rodiny. Kvůli neinformovanosti 
se osoby s PAS a jejich rodiny potýkají s odsuzováním okolí, 
neochotou úřadů, neadekvátní zdravotní a sociální péčí a 
sociální izolací. 
 
Modré oblečení v tento den symbolizuje Vaši podporu pro 
šíření povědomí o autismu. 

Klíč pro komunikaci s lidmi s poruchou autistického 
spektra patří mezi dokumenty Vládního výboru pro zdravotně 
postižené občany. Jeho cílem je usnadnit komunikaci mezi 
veřejností a osobami s autismem. 

 

           

                                                                                                                                              

                                             

  

 

 

 

ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova 

Město Uherské Hradiště 

Městská kina Uherské Hradiště 

Region Slovácko 

Střední uměleckoprůmyslová škola UH 

ZUŠ Uherské Hradiště 

 

zdroje: www.nadejeproautismus.cz, www.autismus.cz, www.autistickedite.cz 

 

 

 
 
 

 
 

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova 
Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
 

2. DUBEN  

 

 

 

 

 

 

 

SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ 
AUTISMU 

 
Akce se uskutečňuje pod záštitou starosty města  

pana Ing. Stanislava Blahy 
 

http://www.nadejeproautismus.cz/
http://www.autismus.cz/
http://www.autistickedite.cz/


 
31. března – 4. dubna 2022 

modré osvícení radnice města Uherského Hradiště 
I NAŠE MĚSTO SVÍTÍ MODŘE 

 
 
 

31. března 2022 
 
8:30 hodin ve vestibulu Kina Hvězda UH 

- dílničky a aktivity pro žáky spřátelených základních 
škol 

- výstava prací a fotografií ze života dětí s autismem 
 
9:30 hodin 

- promítání filmu Báječná sedmička 
 
16:30 hodin  

- vernisáž výstavy MALOVÁNÍ V PLENÉRU žáků 
školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
ve spolupráci se ZUŠ UH a SUPŠ UH  

 
17:00 hodin  

- promítání filmu Báječná sedmička pro veřejnost  
vstup volný 

 
 
Na podporu šíření povědomí o autismu buďte prosím 
tento den v modrém oblečení.  
 

 

 

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch 

mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých 
mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém 
podkladě. Důsledkem poruchy je, že člověk dobře nerozumí 
tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj je kvůli tomuto 
handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální 
interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické 
vzorce chování. 

Neznalost autistické poruchy představuje pro autisty a jejich 
rodiny velký problém v běžném životě. Spousta lidí nedokáže 
rozlišit mezi autistickým a nevychovaným či zlobivým 
dítětem. Z toho důvodu pak k dětem, které potřebují podporu 
a pochopení, přistupují naprosto nevhodně. 

 

Modrá barva 
symbolizuje 
komunikaci a 
sebevyjádření – 
obojí je u lidí 
s autismem 
ztížené. 

 

 
 

Dílek puzzle symbolizuje fakt, že autisté 
vnímají jednotlivé informace, mají potíže 
s určením jejich důležitosti a se sestavením, 
zpracováním celku.  
 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX2-34x6HSAhWF2hoKHWzSArEQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/213146994842559044/&psig=AFQjCNEjU47jjbbB7sPPUvwd8WwxCpAQRQ&ust=1487779258274618


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: http://prosisu.blogspot.cz/2014/04/svetovy-den-zvyseni-povedomi-o-autismu.html 

 

zdroj: http://prosisu.blogspot.cz/2014/04/svetovy-den-zvyseni-povedomi-o-autismu.html 

http://prosisu.blogspot.cz/2014/04/svetovy-den-zvyseni-povedomi-o-autismu.html
http://prosisu.blogspot.cz/2014/04/svetovy-den-zvyseni-povedomi-o-autismu.html

