
SEZNAM ČINNOSTÍ POSKYTOVANÝCH VE PROSPĚCH DĚTÍ S PAS A JEJICH RODIN MIMO 

RANOU PÉČI VČETNĚ AKTUÁLNÍHO CENÍKU 

NÁZEV STRUČNÝ POPIS POZNÁMKA CENA 

Návštěva a 

konzultace v rodině 

mimo ranou péči 

Poradenství v domácím prostředí zájemce. 

Informace o problematice PAS, individuální speciálně-

pedagogické posouzení schopností a dovedností dítěte.  

V rámci území města Ostravy dojezd zdarma. 

Mimo území města Ostravy 4 Kč za 1 km. 

Délka návštěvy je 90 

minut; je zpracována 

závěrečná zpráva s 

doporučeními 

800 Kč/ 

1konzultace 

Návštěva a 

konzultace ve 

školním/předškolní

m zařízení mimo 

ranou péči 

Poradenství ve školním/předškolním zařízení, které 

navštěvuje dítě zájemce. 

Informace o problematice PAS, individuální speciálně-

pedagogické posouzení schopností a dovedností dítěte.  

V rámci území města Ostravy dojezd zdarma. 

Mimo území města Ostravy 4 Kč za 1 km. 

Délka návštěvy je 90 

minut; výstup: zpráva s 

doporučeními 

800 Kč/ 

1konzultace 

Volnočasové 

aktivity pro děti 

s PAS a jejich 

sourozence 

Volnočasové aktivity pro děti s PAS dle aktuálního rozpisu na 

webových stránkách záložka „denní centrum AlFi – 

volnočasové aktivity“ 

Délka 1 lekce 50 min 1600 Kč za  

1 pololetí 

šk. roku 

Krátkodobé hlídání 

dětí s PAS, VD a 

dalšími problémy 

v komunikaci (NKS) 

Hlídání nabízíme v prostorách Denního centra AlFi pro děti 

ve věku 1,5 – 14 let 

Hlídání zajišťuje odborný personál. 

Objednání probíhá formou rezervačního systému. 

Bližší informace a rezervace na web. stránkách AlFi, z.s., 

sekce „Denní centrum AlFi“ 

1-4 hodiny 100 Kč/hod. 

Pronájem prostor 

Denního centra AlFi 

Pronájem prostor pro setkání rodin dětí s PAS, VD a jiné 

NKS. 

1-4 hod 150 Kč/hod. 

Canisterapie Canisterapie probíhá v prostorách Denního centra AlFi, lekce 

jsou vedeny canisterapeutickým odborníkem se speciálně 

vycvičeným psem 

Délka 1 lekce 60 min 300 Kč/  

1 lekce 

Edukačně hodnotící 

profil  

Edukačně hodnotící profil pro děti do 7 let věku s PAS – 

výsledkem je vyhodnocení vývojové úrovně dětí s PAS či 

podezřením na PAS,. 

Slouží jako podklad pro vytvoření funkčních edukačních 

plánů a pomáhá při zaměření na jednotlivé oblasti vývoje 

dítěte. 

Délka 2 hod 

Výstup: vývojový graf + 

poznámky spec. pedagoga 

 

700 Kč 

Screeningové 

posouzení 

symptomatiky PAS 

posuzovací škálou 

CARS (Childhood 

Autism Rating 

Scale) 

Jedna z nejčastěji používaných screeningových škál pro 

rozlišení (potvrzení nebo vyvrácení) symptomatiky PAS 

včetně určení stupně symptomatiky pro děti od 2 do 6 let. 

Délka: 2 hod přímé práce 

s dítětem a rodinou 

Výstup: zpráva o 

screeningu s konkrétním 

výstupem symptomatiky 

PAS 

1000 Kč 

Pronájem prostor 

Denního centra 

AlFi 

Pronájem prostor pro setkání rodin dětí s PAS, 

VD a jiné NKS. Možnost uspořádání setkání rodičů s dětmi, 

tematických setkání, narozeninových oslav dětí s PAS. 

1-4 hod  150 Kč/hod 

Individuální 

speciálně-

pedagogické 

aktivity „AlFík“ 

Individuální aktivity pro podporu rozvoje dítěte vedené 

speciálním pedagogem či terapeutem formou 1:1, převážně 

bez přítomnosti rodiče. Při aktivitách AlFík vycházíme 

z ověřených přístupů k dítěti s PAS: TEACCH program, ABA, 

O.T.A.aj. 

Balíček 4lekcí à 50 min+1 

konzultace 

s rodiči+zpracování zprávy 

s doporučeními vč. 

zpracovaných videí 

z aktivit. 

2200 Kč/ 

balíček 

Výroba 

strukturovaných 

úkolů 

Strukturované úkoly zaměřené na individuální potřeby dítěte 

dle dohody s rodiči 

1 úkol – vel. A4 25Kč/ks 

Výroba zážitkového 

deníku 

Deník slouží k rozvoji komunikačních dovedností, rozvoji 

slovní zásoby, uvědomění si „vlastního já“ a ke 

vnímání emocí.  

1 list – vel. A4 9 Kč/ks 

 

 


