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ZÁKLADNÍ PROGRAM - vždy slouží i jako nástupní
denní program terapeutické školičky v čase 7.30 - 16.30 hod.
vstupní vyšetření
speciálně pedagogická diagnostika aktuálního stavu - opakována dle potřeby
individuální přístup k rozvoji oslabených funkcí v rámci programu školičky - pracovní skupiny
průběžné hodnocení aktuálního stavu + krátká písemná zpráva v případě potřeby
pravidelné konzultace s chůvami, konzultace s terapeuty v případě potřeby
doporučení pro cílenou podporu terapeutické práce v domácím prostředí
vzdělávání pro rodiče - prezenční a online vzdělávání, volný vstup do sekce vzdělávání na webu
účast na nepravidelných akcích terapeutické školičky (canisterapie, hiporehabilitace atp.)
vstup do klientské zóny webu a uzavřené skupiny na Facebooku, která slouží k podpoře rodičů

10 900,- Kč
cena za měsíc vč. DPH

Tento program je "startovní"
a povinný pro první 3 měsíce docházky do
školičky - až poté je možné provést změnu
na vyšší stupeň péče. Pro mnoho dětí je ale
tento program plně dostačující po celou
dobu docházky, navíc je možno ho doplnit
o další služby - příprava pro předškoláky,
logopedie, individuální terapie...

TERAPEUTICKÝ PROGRAM 1 - ucelená terapeutická péče
denní program terapeutické školičky v čase 7.30 - 16.30 hod.
1 individuální terapie týdně
vstupní vyšetření
speciálně pedagogická diagnostika aktuálního stavu - opakována dle potřeby
individuální přístup k rozvoji oslabených funkcí v rámci programu školičky - pracovní skupiny
průběžné hodnocení aktuálního stavu + písemná zpráva v případě potřeby
pravidelné konzultace s chůvami a terapeuty
telefonické/e-mailové/online konzultace v nutných případech i mimo pracovní dobu školičky
zaškolení rodičů do práce s dítětem + supervize
vedení rodičů v cílené podpoře terapeutické práce v domácím prostředí
vzdělávání pro rodiče - prezenční a online vzdělávání, volný vstup do sekce vzdělávání na webu
účast na nepravidelných akcích terapeutické školičky (canisterapie, hiporehabilitace atp.)
vstup do klientské zóny webu a uzavřené skupiny na Facebooku, která slouží k podpoře rodičů
nácvik spolupráce při lékařském vyšetření / ošetření – předcházející konkrétní vyšetření / ošetření
doprovod dítěte na lékařské vyšetření nebo k jinému specialistovi (u nespolupracujících dětí)
řešení problémových situací v domácím prostředí (pokud nevyřeší rodiče po zaškolení)

14 900,- Kč
cena za měsíc vč. DPH

Individuální terapie
je v délce 20 minut - terapie je velmi
intenzivní, delší terapeutická jednotka
není efektivní a děti spíše přetěžuje než
rozvíjí (myslete na to, že dítě
terapeuticky pracuje ve školičce celý
den, nejedná se o izolovanou terapii jako
při ambulancích).

TERAPEUTICKÝ PROGRAM 2 - ucelená terapeutická péče
denní program terapeutické školičky v čase 7.30 - 16.30 hod.
2 individuální terapie týdně
vstupní vyšetření
speciálně pedagogická diagnostika aktuálního stavu - opakována dle potřeby
individuální přístup k rozvoji oslabených funkcí v rámci programu školičky - pracovní skupiny
průběžné hodnocení aktuálního stavu + písemná zpráva v případě potřeby
pravidelné konzultace s chůvami a terapeuty
telefonické/e-mailové/online konzultace v nutných případech i mimo pracovní dobu školičky
zaškolení rodičů do práce s dítětem + supervize
vedení rodičů v cílené podpoře terapeutické práce v domácím prostředí
vzdělávání pro rodiče - prezenční a online vzdělávání, volný vstup do sekce vzdělávání na webu
účast na nepravidelných akcích terapeutické školičky (canisterapie, hiporehabilitace atp.)
vstup do klientské zóny webu a uzavřené skupiny na Facebooku, která slouží k podpoře rodičů
nácvik spolupráce při lékařském vyšetření / ošetření – předcházející konkrétní vyšetření / ošetření
doprovod dítěte na lékařské vyšetření nebo k jinému specialistovi (u nespolupracujících dětí)
řešení problémových situací v domácím prostředí (pokud nevyřeší rodiče po zaškolení)

15 900,- Kč
cena za měsíc vč. DPH

Individuální terapie
je v délce 20 minut - terapie je velmi
intenzivní, delší terapeutická jednotka
není efektivní a děti spíše přetěžuje než
rozvíjí (myslete na to, že dítě
terapeuticky pracuje ve školičce celý
den, nejedná se o izolovanou terapii jako
při ambulancích).

CELODENNÍ STRAVA

80,- Kč / den

dopolední svačina
oběd
odpolední svačina
pitný režim

vč. DPH

kvalitní strava respektující zásady zdravého životního stylu odpovídající potřebám dětí

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE - objednaná nad rámec smluvených služeb
slouží k jednorázovým účelům nebo ke krátkodobé terapeutické péči v případě potřeby vyřešení
aktuální situace (problémové období, adaptace ve školičce a nutnost poskytnutí přechodné
individuální terapeutické péče, příprava na lékařský zákrok...)
dále ji využívají rodiče dětí v základním programu, kteří chtějí konzultovat s terapeuty nad rámec
sjednaných služeb - poradenství, terapie rodič + dítě, supervize práce s dítětem, zaškolení do
specializovaných terapeutických postupů, cvičení Neurovývojové stimulace (individuální)

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE - PAUŠÁL
doplňková služba k základnímu programu - pravidelná a dlouhodobá terapeutická péče
terapie v délce 20 minut pro případ že nevyužijete služeb PROGRAMU 1 nebo PROGRAMU 2,
ale máte zájem o dlouhodobou a pravidelnou individuální terapeutickou péči v rámci školičky
terapie 1x nebo 2x v týdnu v délce 20 minut
terapie probíhá v rámci dne ve školičce

800,- Kč / hod.
vč. DPH

1x TÝDNĚ
1 200,- Kč / měs.
vč. DPH

2x TÝDNĚ
2 400,- Kč / měs.
vč. DPH

SKUPINOVÉ TERAPEUTICKÉ PROGRAMY
aktuální nabídku programů s jejich popisem najdete na webu centra komplexní péče - www.mannaz.cz
programy jsou určeny pro externí klienty i klienty školičky (v rámci nadstavby programů - hrazeno zvlášť)
maximální počet dětí ve skupině je 6 a terapie trvá 60 minut v četnosti 1x týdně
terapeut si děti vyzvedne ve školičce a po skončení programu je opět odvede do školičky
účast v programu je podmíněna celoroční docházkou - lekce na sebe navazují

cena dle
konkrétního
programu

Vzhledem k tomu, že jsme terapeutické předškolní zařízení s cílenou komplexní péčí o děti se speciálními potřebami
(neposkytujeme tedy služby hlídání dětí), docházka do našeho zařízení je možná pouze CELOTÝDENNÍ a CELODENNÍ (bez
výjimek) - ceny jsou uvedeny za 1 měsíc docházky (celodenní docházka 5 dní v týdnu), pokud není uvedeno jinak.
Zkrácená docházka je realizována pouze v období adaptace nového dítěte. V tomto období je platba školičkovného úměrně
ponížena, dle individuálního adaptačního plánu, který se řídí aktuálními potřebami dítěte. Nelze dopředu říct, jak bude
adaptace daného dítěte probíhat, necháváme to zcela na něm :-)
Školičkovné je PAUŠÁLNÍ PLATBA, je nevratná - výjimkou je absence z důvodu nemoci delší než 10 dní (polovina
školičkovného za dobu absence se převádí na další měsíc - podmíněno potvrzením lékaře!) a lázeňské a terapeutické
pobyty hlášené předem (platba školičkovného je za tuto dobu snížena o 50 %).
Sourozenci poskytujeme slevu ze školičkovného ve výši 10 %.

V případě, že byste do terapeutické školičky své dítě rádi přihlásili, ale finančně jsme pro vás
nedostupní, kontaktujte nás a společně probereme možnosti financování prostřednictvím nadací
a fondů. Rádi Vám poskytneme i základní informace k žádosti o příspěvek na péči.

