
NABÍDKA KONZULTACÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY,  

které mají ve svých třídách žáky s poruchou autistického spektra (PAS) 

Intervence jsou poskytovány pouze u dětí, které docházejí na programy Centra LIRA, z.ú. 

 

 Informativní konzultace s pedagogy 

- konzultace s ředitelem školy, třídním učitelem, asistentem pedagoga, výchovným 

poradcem, příp. dalšími pedagogy 

- zmapování situace a problémů, které škola řeší, poskytnutí základních informací, 

kontaktů 

- vypracování zprávy s doporučením  

1 terapeut 

      časová dotace 2x 45 min 

 

 Práce s třídním kolektivem 

- práce s třídním kolektivem za přítomnosti výchovného poradce, třídního učitele a 

asistenta pedagoga 

- zážitkově informativní hodiny pro třídní kolektiv, odpovědi na vše, co děti potřebují 

vědět, interaktivní hry podporující pochopení problému, ocenění dětí za to, že 

nestandartní situace zvládají 

- vypracování doporučení pro třídního učitele 

Máme spolužáka s PAS – co to znamená? Proč se chová někdy jinak, než čekáme? Jak se 

máme zachovat? Je zlý, nebo jen jiný? Můžeme mu pomoci? Ocení nás někdo za to?, … 

2 terapeuti 

časová dotace 2x 45 min  

 

 Supervize přístupu (aplikace doporučených metod) formou náhledu v hodině 

- metodické vedení při uplatňování doporučených metod při práci s dítětem s PAS ve 

třídě 

- vypracování zprávy s doporučením. 

1 terapeut 

1 vyučovací hodina náhled  

45 minut rozbor s pedagogem/pedagogy 

 

 Supervize přístupu/aplikace doporučených metod formou  videotréninku (VTI) 

- metodické vedení při uplatňování doporučených metod při práci s dítětem s PAS ve 

třídě za podpory pomáhající kamery 

- vypracování zprávy s doporučením 

1 videotrenér 

1 cyklus VTI = 1 vyučovací hodina natáčení, editace nahrávky videotrenérem, 1 hodina 

rozbor nahrávky s pedagogem 

Cyklus VTI je možno dle potřeby opakovat. 

 

 Konzultace pro rodiče spolužáků 

- základní informace o tématu, odpovědi na vše, co rodiče zajímá, rozptýlení mýtů 

okolo PAS, … 

2 terapeuti 

60 minut 

 



 

Ceník konzultací pro školská zařízení: 
 

První informativní 

konzultace s pedagogy 

1.500 Kč 1 terapeut, 2 vyučovací 

hodiny konzultace, zpráva a 

doporučení 

Práce s třídním kolektivem 

 

3.000 Kč 2 terapeuti, 2 vyučovací 

hodiny práce s třídním 

kolektivem, doporučení pro 

třídního učitele 

Supervize přístupu (aplikace 

doporučených metod) 

formou náhledu  

1.500 Kč 1 terapeut, 1 vyučovací 

hodina náhled, 1 hodina 

rozbor s pedagogem, 

zpráva s doporučením 

Supervize přístupu/aplikace 

doporučených metod formou  

videotréninku 

2.500 Kč 1 cyklus: 

1 vyučovací hodina natáčení,  

příprava nahrávky na 

rozbor,1 hodina rozbor 

s pedagogem  

Konzultace pro rodiče 

spolužáků 

 

1.500 Kč 2 terapeuti, 1 hodina 

 

 

K ceně konzultace budou v rámci fakturace připočítané náklady na cestu ve výši 6 Kč za km. 


