Qiido PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Poskytované služby a ceník
NÁZEV SLUŽBY

Nominace intelektového nadání MŠ

Diagnostika IQ
(intelektového nadání)

Nominace intelektového nadání ZŠ

VĚK DÍTĚTE

3 - 5 let

6 - 10 let

OBSAH SLUŽBY

Zaslání nominačního dotazníku + Vyhodnocení + Doporučení
dalšího postupu
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
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.).

CENA

0 Kč

0 Kč

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.

2 700 Kč

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

Diagnostika EQ
(sociálně-emoční)

Diagnostika IQ
(intelektového nadání)

3 - 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.

3 900 Kč

2 SETKÁNÍ: 1) Asistované testování s dítětem + Dotazování rodiče; 2)
Konzultace s rodičem + Závěrečná zpráva
Diagnostika EQ
(sociálně-emočních kompetencí)

7 - 18 let

Posouzení úrovně emoční inteligence prostřednictvím identifikace klíčových
sociálně-emočních kompetencí (pocity, empatie, vzorce chování, atd.) , které
mají vliv na spokojenost, efektivitu, vztahy, úspěch a zdraví dítěte. Zjištění
stylu přemýšlení, způsobu zpracovávání emočních vs. kognitivních informací,
stylu rozhodování a typů motivace dítěte. Vydefinování možných směrů
rozvoje při zohlednění osobnostních charakteristik rodiče.

3 900 Kč

Další psychologické a speciálněpedagogické služby

Speciálně-pedagogické vyšetření + Závěrečná zpráva + Konzultace s
rodičem
Speciálně-pedagogické vyšetření
(SPPG)

6 - 15 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.

3 500 Kč

Speciálně-pedagogické vyšetření + Závěrečná zpráva + Konzultace s
rodičem
Školní zralost

5 - 6 let

Rozvoj sociálně-emočních dovedností

8 - 18 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.

2 700 Kč

Individuální sezení s dítětem nebo rodiči
Jednorázové nebo občasné psychoterapeutické sezení pro dítě a/nebo
rodiče. Při dlouhodobějších obtížích nebo v náročných životních situacích
nabízíme zvýhodněný balíček.
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1 200 Kč

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ a PÉČE - ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY

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

Diagnostika IQ + SPPG vyšetření

6 - 15 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.

6 700 Kč

Diagnostika IQ + Posouzení školní zralosti + Závěrečná zpráva +
Konzultace s rodičem

Diagnostika IQ + školní zralost

5 - 6 let

Komplexní posouzení intelektových schopností a celkového vývoje dítěte
včetně zachycení profilu dílčích intelektových schopností a 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.). 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.

5 900 Kč

Diagnostika IQ + diagnostika EQ + Závěrečné zprávy + Komplexní
konzultace s rodičem

Diagnostika IQ + EQ

7 - 18 let

Rozvoj sociálně-emočních dovedností

8 - 18 let

Komplexní posouzení intelektových schopností a sociálně-emočních
kompetencí dítěte. Podrobné zachycení celkového vývoje dítěte včetně
profilu dílčích intelektových schopností a posouzení úrovně emoční
inteligence prostřednictvím identifikace klíčových dovedností, které mají vliv
na životní faktory úspěchu dítěte. Zjištění stylu přemýšlení, způsobu
zpracovávání emočních vs. kognitivních informací, stylu rozhodování a typů
motivace dítěte. Vyšetření probíhá ve dvou diagnostických setkáních a
součástí je následná osobní konzultace k výsledkům obou vyšetření,
doporučení a vysvětlení možností dalšího rozvoje i podpory dítěte a obě
závěrečné zprávy.

7 300 Kč

Individuální sezení s dítětem + konzultace s rodiči (3 + 1)
4 500 Kč

Kombinace psychoterapeutických sezení s dítětem a výchovných konzultací s
rodiči (3x50 min. psychoterapie dítě + 1x50 minut konzultace rodiče)

Poradenství a konzultace

Telefonická nebo online konzultace
Úvodní konzultace

3 - 18 let

Návazná konzultace

3 - 18 let

Telefonická nebo online (Zoom, Skype) 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, odborné poradenství či navázání kontaktu se školou, apod.).

0 Kč

Osobní, telefonická nebo online konzultace

500 Kč / 30 min.

Konzultace pro rodiče ohledně výukových či výchovných obtíží dítěte,
možností jeho rozvoje (IQ i EQ), rodinné situace apod.

Osobní, telefonické nebo online poradenství
Odborné komplexní poradenství

3 - 18 let

Odborné komplexní poradenství pro rodiče ohledně specifických výukových
či výchovných obtíží dítěte, možností jeho rozvoje (IQ i EQ), rodinné situace
apod. vyžadující odbornou přípravu (studium zpráv od dalších odborníků,
komunikace se třetími stranami, příprava materiálů apod.)

1.200 Kč / 50 min.

Osobní, telefonické nebo online poradenství s odborníky
Odborné supervizní poradenství

3 - 18 let

Odborné supervizní poradenství pro pedagogy, speciální pedagogy či jiné
odborníky ohledně specifických výukových či výchovných obtíží dítěte,
možností jeho rozvoje (IQ i EQ), rodinné situace apod. vyžadující odbornou
přípravu (studium zpráv od dalších odborníků, opakovaná komunikace s
rodiči, učiteli i se třetími stranami, příprava materiálů apod.)

1.800 Kč / 100 min.

Individuální sezení s dítětem
Seznámení s dítětem

3 - 18 let

Metodická návštěva v ZŠ

6 - 15 let

Jednorázové setkání s dítětem, jehož účelem je seznámení psychologa s
dítětem, orientační posouzení jeho projevů, adaptace na prostředí, přístupu
k různým typům úkolů, verbálních schopností, divergentního myšlení apod.

1.200 Kč / 50 min.

Náhled ve výuce + konzultace s pedagogy + cesta
Metodická návštěva přímo v ZŠ kdekoliv v rámci ČR – jde o náhled ve výuce
spojený s konzultací s pedagogy ohledně vzdělávacích potřeb MiND dítěte a
možných přístupů v jeho vzdělávání.

cena na vyžádání

* Ceny jsou uvedeny bez dopravy; v případě vyšetření v rodinném prostředí či návštěvy školy účtujeme podle vzdálenosti dopravní náklady. Nejsme plátci DPH.

Platnost ceníku od 1.4.2021

Qiido, nadační fond pomáhá rodičům a učitelům poznat, pochopit a uspokojit specifické potřeby MiND dětí(dětí s nadprůměrným a mimořádným
intelektovým nadáním) v rozumové i sociálně-emoční oblasti, aby byly v životě spokojené a úspěšné. K rozvoji svého potenciálu totiž potřebují specifický
přístup ve škole i doma.
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