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Dětská skupina "DOKÁŽU TO!"  
Začínáme 20. 9. 2018 

 
Vážení rodiče, 
pro Vaši dceru nebo syna nabízíme místo v dětské skupině. Tato skupina je vhodná pro děti ze 2. 
až 5. tříd ZŠ, které mají obtíže se začleněním do třídního kolektivu, efektivní komunikací. Projevují 
se jako nesmělé, neprůbojné, nebo naopak nesoustředěné, hyperaktivní, konfliktní, neumějí 
navazovat a udržet si vztahy se spolužáky, někdy stojí na okraji třídy. 
 
Cílem je osvojení a prohloubení sociálních dovedností prostřednictvím her a psychorelaxačních 
cvičení, které podporují zvýšení sebevědomí a schopnost umět se bez konfliktů a strachu začlenit 
do kolektivu, získat kamarády, být úspěšný ve škole. 
 
Skupinu vedou zkušení psychologové a speciální pedagogové. Souběžně s dětskou skupinou 
poběží i rodičovská skupina. Nabízíme Vám možnost vhodně využít čas při čekání na dítě.  
Máte příležitost sdílet a společně nacházet s ostatními rodiči pod odborným vedením psychologa 
− řešení různých výchovných situací doma i ve škole,  
− hledat dopomoc při včleňování dítěte do třídního kolektivu,  
− při spolupráci se školou,  
− s přípravou na vyučování.  
 
Vysvětlíme, jakým způsobem s dětmi doma efektivně pracovat na tom, co se u nás naučí.  
Po 5 ti setkáních budete mít možnost individuální konzultace s lektory o pokrocích Vašeho dítěte. 
 
Kdy:   zá ří –  prosinec 1x týdn ě ve čtvrtek  od 15.30 do 16.30 hod.          
Kde:     PPP pro Prahu 7 a 8, Glowackého 6  
Cena:   pouze  zápisné ve výši 200 K č,-  
 
Přednostně zařazujeme klienty PPP. 
Počet dětí ve skupině je omezen, nenechávejte přihlášení na poslední chvíli. 
 
Přihláška: 
rodiče se přihlašují prostřednictvím e-mailu  poradna8@ppppraha7a8.cz 
nebo telefonicky na adresu: PPP Praha 8 Glowackého 6, tel. 286 585 191, 286 882 368.   

  
Těšíme se na vás! 

                                                                         
za lektorskou skupinu PhDr. Iva Světlá 

Projekt je finančně podpořen MHMP  
 
 
 

 

 
 
Jak se k nám dostanete: od stanice METRA C Kobylisy autobusem 144 nebo 102 směr Bohnice. Výstupní 
stanice Dunajecká. Při příjezdu autobusu do stanice již můžete naši budovu spatřit po pravé straně. Sídlíme 

ve žlutém pavilonu v areálu školy. Projdete brankou z boku budovy, vstup do poradny je situován v zadní 
části pavilonu u sportovního hřiště. Naše budova je nyní označena jako Dopravní hřiště. 
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