Qiido PORADNA
Poskytované služby a ceník
NÁZEV SLUŽBY

VĚK DÍTĚTE

OBSAH SLUŽBY

DOBA TRVÁNÍ

CENA

Zaslání nominačního dotazníku +
Vyhodnocení + Doporučení dalšího postupu
Nominace intelektového nadání MŠ

3 - 5 let

0 Kč

Na základě vyplnění a vyhodnocení nominačního
dotazníku vycházejícího z charakteristik MiND
doporučíme další postup, který bude pro Vás a Vaše
dítě nejlepší (osobní konzultace, diagnostika apod.).

Zaslání nominačního dotazníku +
Vyhodnocení + Doporučení dalšího postupu

Diagnostika IQ

Nominace intelektového nadání ZŠ

6 - 10 let

0 Kč

Na základě vyplnění a vyhodnocení nominačního
dotazníku vycházejícího z charakteristik MiND
doporučíme další postup, který bude pro Vás a Vaše
dítě nejlepší (osobní konzultace, diagnostika apod.).

Diagnostické vyšetření (test) + Závěrečná
zpráva + Konzultace s rodičem

Screening intelektového nadání

4 - 6 let

Orientační posouzení intelektového nadání u dětí
předškolního věku. Jde o soubor úkolů zaměřených
na různé způsoby řešení problémů, kreativitu a
originalitu myšlení, které jsou pro MiND
charakteristické. Součástí je konzultace k výsledkům
vyšetření, doporučení a vysvětlení možností dalšího
rozvoje dítěte, možnost konzultace výchovných či
výukových obtíží dítěte a závěrečná zpráva.

60 min. + 30 min. +
30-60 min.

1 500 Kč

120 min. + 60 min.
+ 30-60 min.

3 500 Kč

Psychodiagnostické vyšetření (inteligenční
test) + Závěrečná zpráva + Konzultace s
rodičem

Diagnostika EQ

Diagnostika IQ

5 - 18 let

Posouzení intelektových schopností, tj. celkového
vývoje dítěte včetně zachycení profilu dílčích
intelektových schopností (pozornost, paměť,
konstrukční a pojmové myšlení, verbální schopnosti,
matematicko-logické myšlení, informovanost,
vizuálně-prostorová představivost,…atd.). Součástí je
konzultace k výsledkům vyšetření, doporučení a
vysvětlení možností dalšího rozvoje dítěte, možnost
konzultace výchovných či výukových obtíží dítěte a
závěrečná zpráva

Asistované testování + Závěrečná zpráva +
Konzultace s dítětem + Konzultace s rodičem

Identifikace EQ
(sociálně-emočních kompetencí)

7 - 18 let

Posouzení emoční inteligence dítěte prostřednictvím
identifikace klíčových sociálně-emočních kompetencí 60 min. + 30 min. +
= rozpoznávání emocí vlastních i druhých, jejich
30 min. + 60 min.
vědomé směrování, empatie, vzorce chování,
způsoby rozhodování a vyhodnocování následných
konsekvencí, životní vize. Zjistíme mozkem přirozeně
preferované kompetence a dovednosti, určíme tzv.
profil mozku.
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3 500 Kč

Rozhovor s dítětem + Závěrečná zpráva +
Konzultace s dítětem + Konzultace s rodičem
5 - 18 let

Diagnostika EQ

Identifikace osobnostního profilu

Rozpoznání osobnostního profilu dítěte na základě
identifikace jeho pocitů a postojů, potřeb, vnitřní
motivace, projevů chování. Následně doporučíme
vhodnou formu podpory k aktivaci rozvoje jeho
potenciálu a nastartování motivace doma i ve škole.

60 min. + 30 min. +
30 min. + 60 min.

2 500 Kč

60 min. + 30 min. +
30 min. + 60 min.

3 000 Kč

60-90 min. + 60 min.
+ 30-60 min.

3 000 Kč

60 min. + 30 min. +
30-60 min.

2 500 Kč

120 min. + 60-90
min. + 90 min. + 60
min.

5 000 Kč

50 min.

700 Kč

30 min.

0 Kč

dle potřeby
(max. 90 min.)

500 Kč / 30 min.

Asistované testování + Závěrečná zpráva +
Konzultace s dítětem + Konzultace s rodičem
Identifikace talentu

10 - 18 let

Naše děti nás často překvapují svým odlišným
přístupem k řešení běžných situací doma a ve škole.
Identifikace talentu odhalí jejich přirozené
schopnosti, talenty pro řešení každodenních situací,
životní motivace, vnitřní nastavení a způsoby
fungování i komunikace. Právě ty jim pomohou být v
životě efektivnější, spokojenější a šťastnější.

Speciálně-pedagogické vyšetření + Závěrečná
zpráva + Konzultace s rodičem

Další psychologické a psychoterapeutické služby

SPPG vyšetření

6 - 18 let

Posouzení aktuální úrovně schopností a dovedností
(čtení, písemný projev, zrakové a sluchové vnímání,
grafomotorika, řeč, pozornost, kreativita apod.) a
případně rozvoje specifických poruch učení či
chování. Součástí je konzultace k výsledkům
vyšetření, doporučení a vysvětlení možností dalšího
rozvoje dítěte a závěrečná zpráva.

Speciálně-pedagogické vyšetření + Závěrečná
zpráva + Konzultace s rodičem

Posouzení školní zralosti u předškoláků

5 - 6 let

Posouzení aktuální úrovně schopností a dovedností
důležitých pro vstup do 1. třídy (zrakové a sluchové
vnímání, grafomotorika, řeč, pozornost,
předmatematické dovednosti, prostorová orientace,
socio-emoční a pracovní zralost apod.). Součástí je
konzultace k výsledkům vyšetření, doporučení a
vysvětlení možností dalšího rozvoje dítěte a
závěrečná zpráva.

Diagnostika IQ + Speciálně-pedagogická
diagnostika + Závěrečná zpráva + Konzultace
s rodičem

Komplexní vyšetření
(BALÍČEK: diagnostika IQ
+ SPPG vyšetření)

6 - 18 let

Komplexní posouzení intelektových schopností a
celkového vývoje dítěte včetně zachycení profilu
dílčích intelektových schopností a aktuální úrovně
schopností a dovedností (čtení, písemný projev,
zrakové a sluchové vnímání, grafomotorika, řeč,
pozornost, kreativita apod.), případně rozvoje
specifických poruch učení či chování. Vyšetření
probíhá ve dvou setkáních a součástí je konzultace k
výsledkům vyšetření, doporučení a vysvětlení
možností dalšího rozvoje dítěte, možnost konzultace
výchovných či výukových obtíží dítěte a závěrečná
zpráva.

Psychoterapeutické sezení
Psychoterapie

8 - 18 let

Při dlouhodobějších obtížích nebo v náročných
životních situacích nabízíme individuální
psychoterapii pro děti a dospívající. Doporučujeme
alespoň 10 sezení.

Poradenství a konzultace

Telefonická nebo online konzultace
Úvodní konzultace

3 - 18 let

Telefonická nebo online (Skype, WhatsApp, Google
Hangouts) konzultace, při které probereme Vaši
situaci, budete mít možnost se na cokoliv zeptat a
domluvíme se na dalším postupu, který bude pro Vás
a Vaše dítě nejlepší (osobní konzultace, diagnostika
apod.).

Osobní nebo telefonická nebo online
konzultace
Návazné konzultace

3 - 18 let

Konzultace jakýchkoliv výukových či výchovných obtíží
dítěte, možností jeho rozvoje, rodinné situace apod.
Mohou probíhat osobně, telefonicky nebo online
(Skype, WhatsApp, Google Hangouts) formou.

* Ceny jsou uvedeny bez dopravy v případě vyšetření v rodinném prostředí. Nejsme plátci DPH.

Qiido, nadační fond podporuje vzdělávání dětí s mimořádným intelektovým nadáním. Rozvíjí jejich rozumový potenciál (IQ) i sociálně-emoční inteligenci (EQ)
tím, že pomáhá školám nastavit a implementovat relevantní vzdělávací koncepci těchto žáků, systematicky a kontinuálně vzdělává učitele i ředitele škol,
uskutečňuje konference pro odbornou i laickou veřejnost a poskytuje poradenství rodičům vč. včasné identifikace výše IQ i EQ.
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