
 

 

Ceník Speciálně pedagogického centra EDA, z. ú. (dále SPC) 
platný od 1. 8. 2016 

 
Registrační poplatek …………………………………………………………………………………………………………… 1000Kč 

- Pro zájemce o dlouhodobou spolupráci se SPC  

- Zahrnuje: registrační konzultaci (cca 90 min.) - anamnestický rozhovor, speciálně pedagogické vyšetření, 

zpráva z konzultace, domluvení způsobu spolupráce, konzultace v zařízení (zpravidla 2x za rok) 

Při první konzultaci je podepsána Smlouva o spolupráci. 

Vstupní poplatek …………………………………………………………………………………………………………………  1000Kč 
- Pro zájemce o jednorázový kontakt se SPC 

- Zahrnuje: jednorázovou konzultaci (cca 90 min) – anamnestický rozhovor, speciálně pedagogické 

vyšetření, zpráva z konzultace, poradenství vzhledem ke vzdělávání dítěte, předání kontaktu na další 

odborníky, pozornost věnována tématu, se kterým klient přichází  

Při jednorázové konzultaci není podepsána Smlouva o spolupráci. 

Roční příspěvek …………………………………………………………………………………………………………………..    400Kč 
- Pravidelný příspěvek na školní rok pro klienty SPC (netýká se 1. roku spolupráce, kdy je hrazen registrační 

poplatek) 

- Zahrnuje: standardní činnosti SPC – konzultace a vyšetření v zařízení či na pracovišti SPC (zpravidla 2x 

ročně), podklady k IVP, poradenství, poštovné, cestovné 

Posouzení zrakových funkcí pro klienty………………………………………………………………………….…….    850Kč 
 
Ambulantní konzultace pro klienty 

- Dle individuální potřeby klienta a aktuální kapacity pracoviště 

- Možnost využít nabídky placených ambulancí (viz. „Nabídka pro neklienty“) 

Vypracování doporučení na pořízení speciální pomůcky v rámci žádostí na nadace………………    300Kč 
 
Doporučení k odkladu školní docházky         250Kč 
 
Konzultace pro asistenta pedagoga (vyžádaná zařízením)……………………….    300Kč/60min + cestovné 6,-Kč/km 
 
Konzultace pro MŠ, ZŠ, SŠ (vyžádaná zařízením)…………………………………….   .300Kč/60min + cestovné 6,-Kč/km 
 

 

Nabídka pro neklienty SPC 
 
Speciálně pedagogické vyšetření ……………………………………………………………………  .  750Kč 
Speciálně pedagogické vyšetření s posouzením zrakových funkcí  ……………………    1500Kč 
 
Ambulantní konzultace (dle individuálních potřeb klienta)…………………………………………………    ……. 250Kč/45 minut 
 
Jednorázová konzultace bez speciálně pedagogického vyšetření ……………………….       500Kč/60 minut 
 
Jednorázová konzultace bez speciálně pedagogického vyšetření v zařízení……500Kč/60min + cestovné 6,-Kč/km 



 

 

Ambulantní konzultace – nadstandardní nabídka: 
Učíme se hrou 
(nutná vstupní diagnostika 400Kč, 500Kč se zprávou)                                             

 

250Kč/lekce    
2200Kč/10lekcí (při platbě předem) 

Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního 
věku  
(nutná vstupní konzultace 150Kč/30min)    
           

 

250Kč/lekce 
2200Kč/10 lekcí (při platbě předem) 

KUPOZ 
          
                                           

250Kč/lekce 
3450Kč/15 lekcí (při platbě předem)  
450Kč materiál 

Trénink jazykových schopností dle Elkonina ……………… 

 
250Kč/lekce 

Maxík                   

 
300Kč/lekce 
3950Kč/15 lekcí (při platbě předem) 

 
Dílčí oslabení výkonu 
(nutné vstupní vyšetření – 400Kč)                                                                             
                                                                                                                                         

 

250Kč/lekce 
2880Kč/12 lekcí (při platbě předem) 
3450Kč/15 lekcí (při platbě předem) 

Příprava na školu pro předškoláky ……………………………………                         

 
250Kč/lekce 
2200Kč/10lekcí (při platbě předem) 

 
Procvičování, upevňování školních dovedností 
…………………………………………………………………………  

 

250Kč/lekce 

 
 
 

Forma platby: 
• v hotovosti poradenskému pracovníkovi, plátci bude vystaven příjmový doklad 

 převodem na účet č. 2100725104/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte nebo 
přidělený VS 

 


