
O studium na vysoké !kole se mohou ucházet v!ichni zájemci bez rozdílu.

Poruchy autistického spektra nemohou b"t d#vodem k$nep%ijetí na vysokou !kolu.

V$sou&asné dob' studuje na ve%ejn"ch vysok"ch !kolách v$(R více ne) stovka student# s$poruchami 
autistického spektra.

K$p%ijetí na vysokou !kolu je t%eba splnit po)adavky kladené bez rozdílu na v!echny uchaze&e o$studium 
v$rámci p%ijímacího %ízení.

Podrobné informace o p%ijímacím %ízení jsou vysoké !koly povinny zve%ej*ovat na sv"ch internetov"ch 
stránkách.

Uchaze&i o studium a studenti s$poruchami autistického spektra mají právo na poskytnutí adekvátních 
podp#rn"ch slu)eb a dal!ích podp#rn"ch opat%ení ze strany vysok"ch !kol (p%ehled slu)eb naleznete 
na druhé stran' tohoto letáku).

V't!ina ve%ejn"ch vysok"ch !kol v$ (R z%izuje pro podporu uchaze&# o studium a student# se 
speci+ck"mi pot%ebami specializovaná pracovi!t'; seznam t'chto pracovi!, s kontaktními údaji je 
zve%ejn'n na internetov"ch stránkách Asociace poskytovatel# slu)eb student#m se speci+ck"mi 
pot%ebami www.ap3sp.cz.

O slu)bách a podp#rn"ch opat%eních poskytovan"ch vysokou !kolou a o studijních nárocích ve 
zvoleném studijním programu je vhodné se informovat u pracovník# specializovan"ch pracovi!, je!t' 
p%ed podáním p%ihlá!ky ke studiu.

Diagnostikovanou poruchu autistického spektra lze dolo)it t'mito dokumenty:
- léka%skou zprávou o v"sledcích odborného léka%ského vy!et%ení,
- pr#kazem osoby se zdravotním posti)ením (TP, ZTP, ZTP/P),
- dokladem o invalidit' podle zákona o d#chodovém poji!t'ní (tzv. invalidní d#chod),
- dokladem o zdravotním posti)ení podle zákona o zam'stnanosti.

Studium lidí s poruchou autistického spektra
na vysok!ch "kolách

Druh a rozsah poskytovan"ch slu)eb stanovuje specializované pracovi!t' vysoké !koly na základ' 
v"sledk# funk&ní diagnostiky, p%i&em) bere v potaz pot%eby student# a zárove* dbá na zachování 
studijních nárok# v rámci studia; funk&ní diagnostika má zpravidla podobu osobního setkání uchaze&e 
o studium a pracovníka specializovaného pracovi!t', p%i n'm) se na základ' rozhovoru diagnostikuje 
funk&ní dopad poruch autistického spektra na studium.

Studium lidí s poruchou autistického spektra
na vysok!ch "kolách



Studijní asistence – pokud má student zájem, m#)e mu pracovník vysoké !koly poskytnout podporu 
v podob' nácviku studijních strategií, tedy zejména efektivního vyu)ití &asu pro studium, rozvr)ení 
studijních povinností a zvládání sociálních dovedností.

Prostorová orientace – slu)ba realizovaná pracovníkem vysoké !koly má za cíl pomoci student#m 
p%ekonat problémy s orientací v neznámém prost%edí.

Osobní asistence – pracovník vysoké !koly m#)e v p%ípad' pot%eby poskytnout studentovi doprovod 
na v"uku nebo p%i dal!ích &innostech souvisejících se studiem (nap%íklad náv!t'va knihovny, ubytování 
na vysoko!kolsk"ch kolejích, stravování ve !kolní menze apod.).

#asová kompenzace – v od#vodn'n"ch p%ípadech je mo)né nav"!it &as pot%ebn" k absolvování 
zkou!ky, zápo&tu nebo jiné formy zakon&ení p%edm'tu &i kurzu.

Organiza$ní opat%ení – v p%ípad' pot%eby je mo)né zajistit zm'nu místa, &asu a zp#sobu pln'ní 
studijních povinností.

Individuální v!uka – v od#vodn'n"ch p%ípadech lze místo b')né v"uky ve skupin' umo)nit 
studentovi samostatnou v"uku s dan"m vyu&ujícím.

Jednotlivé vysoké !koly mohou student#m poskytovat i dal!í slu)by a podp#rná opat%ení. Informace 
o nich lze získat od pracovník# specializovan"ch pracovi!,, kontakty naleznete na internetov"ch 
stránkách Asociace poskytovatel# slu)eb student#m se speci+ck"mi pot%ebami www.ap3sp.cz.

P%ehled slu)eb poskytovan"ch ve%ejn"mi vysok"mi !kolami
student#m s poruchami autistického spektra 

podle metodického pokynu M-MT

Tento informa&ní materiál vytvo%ila Asociace vysoko!kolsk"ch poradc# ve spolupráci s Asociací 
poskytovatel# slu)eb student#m se speci+ck"mi pot%ebami na vysok"ch !kolách v roce 2019.


