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Myslíkova 28, Praha 2
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Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás:

Speciálně pedagogické centrum při MŠ Arabská

Arabská 20, Praha 6

E-mail: spc@skolka.org

Tel.: +420 733 710 467

Využijte služeb pilotního projektu

který je realizován Národním institutem

pro děti a rodinu v partnerské spolupráci

se Speciálně-pedagogickým centrem

při Fakultní mateřské škole Arabská

z Operačního programu Praha Adaptabilita.

AKTIVNĚ DO ŠKOLY,

Máte hyperaktivní dítě, které letos v Praze zahajuje školní docházku?

Nejste si jisti, jak první rok školy zvládnete vy, vaše dítě,

případně jeho učitelka či učitel? Chcete svému dítěte pomoci,

aby byl pro něj vstup do školy neopakovatelným a radostným zážitkem

a nikoliv časem neúspěchu, strachu a zbytečného drilu?

O programu:

Do projektu mohou být zařazeny děti, které v tomto školním roce, zahájí první rok

povinné školní docházky do jakékoliv školy v Praze. Dětem musí být ještě před

nástupem do školy (případně v prvních 4 měsících školní docházky) diagnostikována

specifická vývojová porucha - zejména prostá porucha pozornosti, porucha pozornosti

s hyperaktivitou, či další vývojové oslabení komplikující školní docházku.

V případě, že budete mít na tyto poruchy podezření, ale bude vám diagnostika chybět,

bude vám v průběhu projektu poskytnuta. Všechny služby poskytovány v rámci

projektu jsou hrazeny z přiděleného grantu a pro rodiče i školu jsou zcela zdarma.
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Co Vám v projektu můžeme nabídnout:

•

•

•

•

•

•

•

Komplexní psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku vašeho dítěte

Zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a vytvoření individuálního rozvojového plánu,

včetně návrhu opatření posilující oslabené psychosociální funkce v rodinném

i školním prostředí

Poradenství v oblasti domácí přípravy do školy, včetně možnosti využití služeb

vyškolených dobrovolníků

Poradenství rodičům týkající se výchovných postupů a podpory při zvládání poruchy

pozornosti s hyperaktivitou

Zprostředkovat komunikaci se školou, kterou dítě navštěvuje, včetně systematické

metodické podpory jeho učiteli, případně asistentovi pedagoga, družinářkám

a dalším pedagogickým pracovníkům

Dramaterapeutickou skupinu sloužící k tréninku sociálních a komunikačních

dovedností vašeho dítěte

Možnost využívat v domácím prostředí pilotní počítačové programy sloužící

k tréninku pozornosti, paměti, orientace v čase, grafomotorika, atp.

Jak s námi můžete spolupracovat:

Do programu se můžete přihlásit sami, bez doporučení lékaře nebo školy. Vaše dítě

nemusí mít před zahájením spolupráce stanovenu diagnosu, postačí, když v průběhu

školní docházky vykazuje projevy zvýšeného motorické neklidu, poruch pozornosti,

případně impulsivity. Během první nezávazné konzultace Vám bude projekt podrobněji

představen a dohodneme si s Vámi průběh další spolupráce.
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