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Kromě vyšetření nabízíme tyto další služby: 

Bezplatně v rámci standardní poradenské péče pro naše klienty,  
vyšetřené v PPP, nabízíme: 

 
Nabídka pro děti, žáky a studenty 
(Zařazení do programů není nárokové. O zařazení rozhoduje odborný pracovník PPP. Klienti budou v případě 
zájmu zařazeni na základě závažnosti diagnostikovaných obtíží, pořadí přihlášení, kapacitních možností PPP a 
důslednosti docházky a spolupráce - tzn. v případě neodůvodněných absencí nebo neplnění cvičení nutných 
provádět pravidelně doma s rodiči budou z této péče vyřazeni a místo bude poskytnuto spolupracujícím 
klientům)  

 
 

MAXÍK 
 
Individuální ucelený stimulační program pro předškoláky (od 5 let), pro děti s odkladem školní docházky nebo 
prvňáčky. Probíhá v 10 na sebe navazujících lekcích. Je zaměřen na rozvoj grafomotoriky, zrakového i sluchového 
vnímání, paměti, vizuomotoriky, prostorové orientace, koncentrace pozornosti, nácvik pohybových stereotypů a 
dalších oblastí, které dítě potřebuje pro úspěšný začátek ve škole. 
Dítě pracuje pravidelně doma s rodičem pod vedením a kontrolou speciálního pedagoga s pomocí postupně 
předávaných materiálů - k tomu slouží pravidelné konzultace v PPP.  
Program je zdarma.  
 
 

Už půjdu do školy.....aneb z předškoláka školákem 
 
10 setkání je určeno děti v předškolním věku, které v příštím roce budou nastupovat do první třídy ZŠ, včetně dětí, u 

kterých probíhá  odklad školní docházky. Jedná se o společná setkání rodičů a dětí s nácvikem konkrétních metod, 
které jsou pro rozvoj dovednosti v dané oblasti vhodné. Každé z dětí obdrží vlastní portfolio předškoláka. Pravidelná 

týdenní setkání jsou věnována rozvoji sluchového vnímání, zrakového vnímání, motorických (grafomotorických) 
dovedností, komunikační dovednosti, všeobecné znalosti. 
Program je zdarma, je nutné zakoupit si pomůcku Pyramida + pracovní sešit.  
 

Percepční a motorická nápravná cvičení  

Setkání jsou formou individuálních konzultací za přítomnosti dítěte i rodiče (rodičům je zde vysvětlen a předveden 
způsob práce, které se pak společně s dítětem věnují doma). Délka sezení 30 minut. Cvičení je určeno pro 

předškolní a školní děti (zejména 1. – 3. třída), u nichž se objevují chyby v příjmu a zpracování informací, vyskytují se 
nepřesnosti při provádění určitých úkonů – zaznamenáváme sníženou úroveň rozvoje dílčích funkcí, které jsou 
potřebné pro bezproblémové zaškolení dítěte i pro jeho celkový zdravý vývoj. 

Jedná se o ucelený program cvičení, která jsou zaměřena na posílení, zkvalitnění nebo znovuvytvoření nervových 
spojů, které jsou základem pro kvalitní příjem informací a pozitivně ovlivňují jejich zpracovávání a následné využití v 
praxi. Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a 
percepční. Práce s tímto programem spočívá v několikaměsíční každodenní desetiminutové systematické práci rodiče 
s dítětem podle instrukcí, které jim jsou předány na individuálních konzultacích. Jednotlivá cvičení jsou zaměřena 
především na oblasti zrakové a sluchové percepce, vizuomotorickou koordinaci, oblast prostorové orientace, 
intermodality a seriality, grafomotorické dovednosti a koncentraci pozornosti. Program uplatňuje laskavý přístup, 
vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a napomínání dítěte.  
Před zapojením do programu je nutné předchozí vyšetření v PPP. 
Program je zdarma.  
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Nadstandardní péče za úplatu mimo pracovní dobu PPP  
- nabízíme nejen klientům PPP: 

 

Logopedická péče  

 
Je poskytována kvalifikovanou speciální pedagožkou se státní zkouškou z logopedie. Závažné případy jsou doporučovány ke 
klinickému logopedovi. Péče probíhá podle domluvy 1x týdně v odpoledních hodinách.  
PPP není logopedickým pracovištěm, proto tato péče není zahrnuta do standardních služeb PPP. 
Cena za lekci: 300 Kč 

 

Hláskař -    trénink jazykových schopností podle D. B. El´konina  

Program pro předškolní děti, rozvíjí jazykový cit a specifické jazykové schopnosti důležité pro pozdější nácvik čtení a psaní. Jedná 
se o metodu k podpoře schopnosti fonematického uvědomování si hláskové struktury slova, důležité k porozumění čtení a 
předpokladům gramotnosti.  Systematickým tréninkem stimuluje u všech dětí tzv. předčtenářské dovednosti, motivuje dítě více 
k učení. Pomáhá dětem s obtížemi v oblasti mluvené řeči – logopedickým klientům, dětem s nerozvinutým jazykovým citem, 
s vývojovým deficitem směřujícím k poruchám čtení a psaní. V rámci preventivní péče lze program nabídnout také dětem  kulturně 
a sociálně znevýhodněným, i dětem z bilingvního prostředí, k posílení jazykových schopností v jazyce, ve kterém se budou 
vzdělávat. Hláskař rozvíjí osobnost dítěte, jeho pozornost, soustředění, kritické myšlení, sebekontrolu, samostatnost, ale i 
schopnost spolupráce a  komunikaci s ostatními dětmi. 

PPP není logopedickým pracovištěm, proto tato péče není zahrnuta do standardních služeb PPP. 

Cena za cyklus 20 setkání včetně pomůcek:  3000 Kč. V případě nutnosti doplnit o další setkání (po dohodě s rodiči) cena 
za jednotlivé setkání:  150 Kč. 

 

EEG - biofeedback 

EEG biofeedback je metoda psycho - fyzioterapie, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o učení mozku pomocí 
tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně "rozladění") svých 
mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu. 

 EEG-biofeedback trénink u nás používáme na řešení těchto potíží: špatná pozornost (např. u dětí s ADHD), úzkosti, nezvládání 
stresu, řešení potíží se spánkem (obtížné usínání, předčasné probouzení), zlepšení sebeovládání (při tendenci k výbuchům 
emocí), bolesti hlavy, dyslexie (a ostatní dys poruchy) - vhodné spojit se speciálně -pedagogickou nápravou, doplněk při nápravě 
vad řeči (zadrhávání, dysfázie) 

Klientovi na hlavu přiložíme malý snímač (EEG elektroda), který monitoruje aktivitu vybrané oblasti mozku, oblast se mění dle účelu 
tréninku. Vlastní cvičení spočívá v počítačové hře, v níž klient sbírá body, pokud centrum mozku pracuje správně. Učíme tak mozek 
pracovat správným způsobem a zároveň potlačujeme nežádoucí aktivitu. Jedná se podvědomé učení, při kterém se množí počet 
zapojení nervových vláken v dané oblasti a zlepšuje se tak její funkce. Sezení jsou příjemná, ale je nutná spolupráce a snaha 
dítěte, proto se metoda hodí zejména pro ty děti, které chtějí své potíže vyřešit. Doporučuji, aby v den tohoto tréninku už dítě nešlo 
na další kroužky, sportovní tréninky, ale mohlo odpočívat. 

Během vstupního sezení vám metodu předvedu, sdělím potřebný počet sezení pro úpravu konkrétních potíží dítěte, provedu 
vstupní měření, nastavím tréninkový plán. Trénink si mohou vyzkoušet i rodiče. Počet sezení, který bude potřeba ke zlepšení, se 
odvíjí od závažnosti potíží a dozvíte se ho při úvodní konzultaci. U lehkých potíží je potřeba ke zlepšení obvykle 20 sezení.  

Cena: 1. zkušební sezení s konzultací a vstupním měřením 300 Kč, cyklus 10 sezení za 3000 Kč. 
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Komisní prodej publikací nakladatelství Tobiáš: 
Veškeré publikace zakoupíte bez poštovného, platba hotově, pro školy a školská zařízení lze i na fakturu. S výběrem 
poradíme. 
 
Připravujeme se do školy 120,- 

Čáry máry I 70,- 

Čáry máry II 70,- 

Pozornost 170,- 

Shody a rozdíly 170,- 

PS k nápravě VPU v ČJ I 110,- 

PS k nápravě VPU v ČJ II 100,- 

Rozvíjíme počet. představy I. 150,- 

Rozvíjíme počet. představy II. 150,- 

Základy čtení I 120,- 

Základy čtení II 120,- 

Tahák Angličtina 45,- 

Tahák Čeština 45,- 

Tahák Němčina 45,- 

Tahák Fyzika - chemie 45,- 

Čítanka pro dyslektiky II 120,- 

Čítanka pro dyslektiky III 120,- 

Čítanka pro dyslektiky IV 120,- 

Číst a psát se naučím I 220,- 

Číst a psát se naučím II 220,- 

Pavučinka - Podstatná jména 250,- 

Pavučinka - Pravopis 250,- 

Nástavec Grip Original 43,- 

Nástavec Grip Classic      55,- 

  Pravopisné křižovatky -Vyjm. 
slova 

70,- 

Pravopisné křižovatky -Příd. 
jména 

70,- 

Pravopisné křižovatky -Stavba 
slova 

100,- 

Zatracená čeština 220,- 

ČJ učebnice 2.roč. 150,- 

Prac.sešit ČJ 2.roč. díl 1 80,- 

Prac.sešit ČJ 2.roč. díl 2 80,- 

ČJ učebnice 6.roč. 120,- 

ČJ 6.roč. PS 80,- 

ČJ učebnice 7.roč. 120,- 

ČJ 7.roč. PS 80,- 

ČJ učebnice 8.roč. 120,- 

ČJ 8.roč. PS 80,- 

ČJ učebnice 9.roč. 120,- 

ČJ 9.roč. PS 100,- 

Sluchové vnímání 145,- 

Artikulace a fon.rozliš.hlásek 230,- 

Dyslektická čítanka 1.-2.roč. 140,- 

Dyslektická čítanka 2.-3.roč. 140,- 

PC Český jazyk sTobiášem  1500,- 
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Prodej pracovních sešitů z nakladatelství Raabe 
Prostřednictvím naší poradny si můžete objednat cenově dostupné a dobře zpracované pracovní sešity nakladateství 
Raabe pro předškoláky, děti se specifickými poruchami učení a s poruchami pozornosti. Podrobná nabídka a ceník na 
webu www.raabe.cz  
Poradna cenu nenavyšuje o poštovné z nakladatelství, k vyzvednutí osobně v PPP. 
 

 

Pracovní sešit a pomůcka:  Až na vrchol pyramidy? Z předškoláka školákem 

Vydává DYS-centrum Praha, cena 194,- Kč 

Nutné pro absolvování uceleného cyklu v PPP Z předškoláka školákem. Nákup zprostředkujeme nebo si objednejte 

dle odkazu: https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-POMUCKY/-4-/5/666-Az-na-vrchol-

pyramidy-Z-predskolaka-skolakem 
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