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CENÍK SLUŽEB RPP - PLATNÝ OD 1. 9. 2017

SLUŽBY PSYCHOLOGA

SLUŽBY LOGOPEDA

Odborná
specializace

AKTIVITA

CENA

Vstupní vyšetření (karta, anamnéza, logopedické vyšetření,
orientační vyšetření laterality, určení postupu následné péče a
četnosti návštěv)

320 Kč

Každá další návštěva včetně konzultace a přípravy
materiálů:
45 min
Každých dalších započatých 15 minut
Možnost zakoupení permanentky za výhodnější cenu

240 Kč
80 Kč

Psychologické vyšetření (délka trvání kolem 2 hod v závislosti
na typu vyšetření, stáří a pracovním tempu dítěte)

450 Kč/hod

Informativní předběžný test školní zralosti (60 min.)
Písemná zpráva + konzultace

450 Kč
200 Kč

Test školní zralosti (délka trvání cca 1,5 hod v závislosti
na pracovním tempu dítěte)
Písemná zpráva + konzultace

450 Kč/hod

Skupinové testy profesní orientace + konzultace

890 Kč

Konzultace s rodičem při osobnostních, vzdělávacích,
výchovných či jiných potížích dítěte

450 Kč/hod

500 Kč

Konzultace po diagnostickém vyšetření, či opakovaná
konzultace

300 Kč/ hod

Rodinná konzultace

450 Kč/hod

Individuální terapeutická lekce

480 Kč/hod

SLUŽBY
SPECIÁLNÍHO
PEDAGOGA

(1 lekce = 60 minut)
Speciálně pedagogická diagnostika zaměřená na výukové
obtíže (délka trvání 2 – 3 hod v závislosti na typu vyšetření,
stáří a pracovním tempu dítěte)
Individuální konzultace zaměřené na výukové obtíže pro
žáky 1., 2. stupně a SŠ
Konzultace po diagnostickém vyšetření, či opakovaná
konzultace

450 Kč/hod
450 Kč/hod
300 Kč/hod

ZPRÁVA
Z
VYŠETŘENÍ

Speciálně pedagogické nápravy pro děti a studenty se
speciálními vzdělávacími potřebami (potíže se čtením,
psaním, s matematikou, s koncentrací pozornosti …, četnost
návštěv dle domluvy) – podrobnější informace viz. služby
speciálního pedagoga

350 Kč/ lekce
(+cena
materiálů)

Stimulační program pro předškoláky a malé školáky Maxík

350 Kč/lekce
(včetně
materiálů)

Opakování učiva, příprava na testy, prohlubování učiva nad
rámec základních osnov – délka lekce 45 min.

300 Kč/lekce

Sepsání podrobné zprávy s výstupy pro školu (obsahuje
základní anamnestické údaje, popis psychologického i
speciálně pedagogického vyšetření, závěry, doporučení
rodičům a pedagogům, návrh pomůcek a odborné
literatury)

500 Kč

Omlouvání klientů:
- omluva do 8:00 hodin v den sjednané návštěvy: bez finanční náhrady za sjednanou činnost
(sms: 734343977 či e-mailem: manhartova@skolabrezany.cz)
- pozdní omluva, či neomluvení absence: bude uhrazena klientem 50ti% částka ze sjednané
činnosti

