
denní program terapeutické školičky od pondělí do pátku od 7.00 do 16.30 hod.
vstupní vyšetření a nastavení terapeutického plánu
průběžné hodnocení aktuálního stavu
opakovanou speciálně pedagogickou diagnostiku aktuálního stavu 
pravidelné konzultace s chůvami, krátké konzultace s terapeuty 
krátké písemné zprávy v případě potřeby  
individuální přístup k rozvoji oslabených funkcí v rámci programu školičky - pracovní skupiny
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, setkání atp.)
vstup do klientské zóny webu a uzavřené skupiny na Facebooku, která slouží k podpoře rodičů

10 900,- Kč
cena za měsíc vč. DPH

ZÁKLADNÍ PROGRAM TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČKY

Ceník 2022/2023 
platný od 1. 9. 2022 

Základní program je možno
rozšířit o další služby - přípravka

pro předškoláky, logopedie,
individuální terapie.. 

Docházka do terapeutické školičky je možná pouze CELOTÝDENNÍ a CELODENNÍ  (bez výjimek) - neposkytujeme možnost docházky pouze některé dny v týdnu
nebo pouze na dopoledne.

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!).

Sourozenci poskytujeme slevu ze školičkovného ve výši 10 %

  

pravidelná a dlouhodobá terapeutická péče, která probíhá během dne ve školičce - bez
přítomnosti rodičů
ucelená terapeutická péče sestavená na míru danému dítěti - složena z kombinace terapeutických
metod a přístupů, její aktuální podoba vždy pružně reaguje na aktuální potřeby dítěte
terapie probíhá 1x nebo 2x v týdnu
délka terapeutické jednotky je 20 minut - jedná se o velmi intenzivní terapii a delší časový úsek se
v praxi ukázal jako neefektivní 

dopolední svačina
oběd
odpolední svačina
pitný režim

  Kvalitní strava respektující zásady zdravého životního stylu odpovídající potřebám dětí

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE
jednorázová nebo krátkodobá terapeutická péče - problémové období, problémové chování v
rámci adaptace ve školičce a nutnost poskytnutí přechodné individuální terapeutické péče,
příprava na lékařský zákrok...

terapeutická péče v rámci ambulantních služeb - dítě dochází na terapie v doprovodu rodiče,
který je účastníkem terapeutického procesu  

900,- Kč / hod.
vč. DPH

PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLÁKY
ucelený program na 10 měsíců (probíhá od září do června) - program je možno absolvovat pouze jako celek
program se koná 1x týdně v délce 60 minut
součástí programu je plnění domácí přípravy
uzavřená skupina na FB sloužící k podpoře rodičů při domácí přípravě na lekce
v ceně jsou veškeré pomůcky a autorské materiály
platba za předškolní přípravu je paušální, platí se podle počtu lekcí v daném měsíci 
více informací o programu najdete ZDE

Co obsahuje základní program?

CELODENNÍ STRAVA

80,- Kč / den
vč. DPH

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY, O KTERÉ JE MOŽNO ROZŠÍŘIT
ZÁKLADNÍ PROGRAM ŠKOLIČKY

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE - PAUŠÁL  1x TÝDNĚ 
1 200,- Kč / měs.

vč. DPH

 2x TÝDNĚ 
2 400,- Kč / měs.

vč. DPH

LOGOPEDIE
pravidelná a dlouhodobá terapie s paušálni platbou
kombinace individuální a skupinové terapie
každý týden má dítě 1x individuální a 1x skupinovou terapii
délka individuální i skupinové terapeutické intervence je 20 minut 
1x za 14 dní s dětmi, v rámci individuální terapie, pracuje logoped, následné terapie vede logopedem zaučený logopedický asistent

 1 700,- Kč / měs.
vč. DPH

 250,- Kč / lekce 
vč. DPH

Služby terapeutické školičky jsou ze 100% hrazeny rodiči dětí. Rodiče k úhradě často používají příspěvek na péči a podporu z nadací, které žádá každý rodič
samostatně. Pokud nemáte vyřízený příspěvek na péči, rádi vám poradíme jak a kde o něj zažádat. V případě, že budete potřebovat podporu nadace,
řekneme Vám, na které nadace se můžete obrátit a poradíme s podáním žádosti. 

Školička aktuálně není zapsána v rejstříku MŠMT (nyní zvažujeme, zda se zápisem do rejstříku pro nás budou převažovat pozitiva nad byrokracií). Předškoláci
k nám běžně chodí, jak to udělat administrativně Vám poradíme.

http://www.mannaz.cz/skupinove-programy/

