
CENÍK  VÝCHOVNĚ  VZDĚLÁVACÍCH  PROGRAMŮ
Platný od 01. 09. 2021

PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO MŠ
Počet objednaných bloků za MŠ Cena za 1 blok (1 vyuč.hod.) 1 

lektor

3 - 5 bloků 850,-

6 - 10 bloků 750,-

11 a více bloků 720,-

Projektový blok 850,-

V ceně je zahrnutý záznamový arch a krátká konzultace (cca 15 minut) s třídním učitelem/třídní učitelkou.

Metodická podpora 1000,- Pozorování třídního kolektivu;
odborné konzultace s pedagogy

PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO ZŠ A SŠ

Forma bloků
Cena za jednu vyuč. hodinu
/  dva lektoři

Bloky realizované ve škole podle aktuální nabídky 1000,-

Programy zaměřené na vztahy pro ročníky 2. stupně ZŠ* 1100,-

Bloky na míru 1400,-

V ceně je zahrnutý záznamový arch a krátká konzultace (cca 15 minut) s třídním učitelem/třídní učitelkou.
* U vztahových bloků pro ročníky 2. stupně následuje po programu konzultace 45 minut.

SELEKTIVNÍ PREVENCE

Forma programu
Cena za kompletní program
/ dva lektoři

Základní mapování
4 hodiny přímé práce se třídou + 2 hodiny konzultací (realizace 
v jednom dni) 6 000,-

Rozšířené mapování
6 hodin přímé práce se třídou + 2 hodiny konzultací (realizace v
jednom dni, nebo rozdělena do dvou dnů) 9 000,-

Komplexní program
11 hodin přímé práce se třídou + 3 - 5 hodin konzultací
(vstupní konzultace, volitelné socioklimatické dotazníkové 
šetření a následně 2 - 5 vstupů pro práci se skupinou - dle 
domluvy v délce 2-5h, dle věku a potřeb žáků - na které 
navazuje hodinová konzultace 15 400,-

Krátký návazný program
3 hodiny přímé práce se třídou + 2 hodiny konzultací 6 000,-

Programy „Na míru“ 1 500,-/h
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ADAPTAČNÍ KURZY
Forma Cena

Vnitroškolní adaptační kurzy (VšAK 6)
6 hodin přímé práce se třídou* 8 000,-

Vnitroškolní adaptační kurzy (VšAK 8)
8 hodin přímé práce se třídou* 10 000,-

Vnitroškolní adaptační kurzy (VšAK 12)
12 hodin přímé práce se třídou (předpokládáno ve dvou dnech)* 14 000,-

Vnitroškolní adaptační kurzy (VšAK 16)
16 hodin přímé práce se třídou (předpokládáno ve dvou dnech)* 18 000,-

Výjezdní adaptační kurz (VAK)
3 dny / 2 noci, 20 hodin přímé práce s kolektivem a 10h další
odborná  činnost  (odborné  konzultace  s  třídním  učitelem  v
průběhu kurzu, vypracování závěrečné zprávy)

20 000,-
(škola hradí ubytování, stravu a 
cestovné lektorujících)

*Každý kurz navíc obsahuje 2h další odborné činnosti (konzultací s vyučujícími a vypracování závěrečné zprávy.)

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
Téma Hodin Cena

Jednotně do třídy aneb Čtyřlístek témat pro práci se třídou 18 24 000,-/sborovna

“JÁ a...mé odstíny”
(sebezkušenostní forma ve dvou po sobě jdoucích dnech) 16 2900,-/osoba

„To děláme průběžně...aneb Třídnické hodiny“ 8 1900,-/osoba

“Jednota v rozmanitosti aneb Inkluze ve třídě” 8 1900,-/osoba

„Jak na ně? aneb Práce s pravidly a sankcemi“ 8 1900,-/osoba

„Proč to nedodržujete? aneb Práce s pravidly v třídním kolektiv“ 6 950,-/osoba

„Žákovskou na stůl! Aneb Postihy a sankce v třídním kolektivu“ 6 950,-/osoba

Od září jsou nějaký jiný... aneb Milníky ve vývoji třídy 6 950,-/osoba

Na toho si dávej pozor... aneb Předávání třídnictví 4 650,-/osoba

Kavárna pro rodiče 1000,-/h /1 lektorující

Metodická podpora
(metodické vedení, intervize, supervize, mediace – schůzka s 
rodiči

1-4 osob 1000,-/h /1 lektorující

5 a více 
osob 1500,-/h /2 lektorující

Vzdělávání „Na míru“ 2500,-/h
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