
 

STEPS – Ostrava děti 7 – 11 let 

Den setkávání 

Středa (12 setkání; jedenkrát týdně; 15:00 – 17:00) 

Místo setkávání 

ZŠ U Haldy 

U Haldy 66; Ostrava-Hrabůvka (cedulky Vás ve škole navedou do správné třídy ) 

První setkání 

Středa 27.9. (15:00 – 16:30) 

Jedná se pouze o výzkumné setkání, proto je o 30 minut kratší, na dalších setkáních již bude 

probíhat samotný program a budou trvat plných 120 minut. 

Prosíme o účast na setkání i maminku či tatínka, jedná se o setkání, kde 

získáváme informace důležité pro program a odehrává se další část výzkumu. Protože 

testová baterie obsahuje více dotazníků, každé dítě bude mít svého pomocníka 

(psychologa či studenta posledních ročníků psychologie), který mu pomůže otázky 

projít.  

 Sdělíme zde také všechny důležité organizační informace a zodpovíme případné 

otázky. 

Pokud se nebude moci ani jeden z rodičů setkání účastnit, je možno se domluvit 

na setkání individuálním. Stejně tak, pokud se nebude prvního setkání moci zúčastnit 

dítě, můžeme se domluvit na setkání individuálním. 

Na první setkání není třeba brát s sebou nic speciálního, o průběhu a přípravě 

dalších setkání, která se již budou věnovat intenzivní práci s dětmi, Vás vždy s týdenním 

předstihem budeme informovat prostřednictvím informačních letáčků. 

Poslední setkání 

Středa 13. 12.  

Termíny jednotlivých setkání 

27.9. 1; 4.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.; 1.11.; 8.11.; 15.11.; 22.11.; 29.11.; 6.12.; 

13.12.2 

                                                           
1 - úvodní setkání 
2 - závěrečné setkání spojené s výzkumem 



 

Délka setkání 

2 hodiny 

(15:00 – 17:00) 

Věk účastníků 

7 - 11 let 

Podmínky přijetí 

 Sourozenec dítěte s PAS 

 Dítě samotné se chce programu zúčastnit 

 Dítě souhlasí s účastí ve výzkumu 

 Dítě se nemusí zúčastnit 1. a 12. setkání (jsou výzkumná), ale nesmí bez udání 

závažného důvodu (např. nemoc) chybět na žádném ze setkání 2 až 11. 

 

Zapojení rodičů (setkání 2 až 12) 

 Účast na předposledním a posledním setkání 

 Případný doprovod na setkání (po domluvě je možné, aby vedoucí doprovodili 

mladší děti domů) 

Cena  

ZDARMA 

(vstupní podmínkou je souhlas s účastí ve výzkumu) 

V případě jakýchkoli dotazů, prosím, neváhejte kdykoli kontaktovat 

-hlavního garanta: Mgr. et Mgr. David Havelka (havelkadav@gmail.com, tel.: 776582383) 

-vedoucí programu: Mgr. Hana Žilincová (hana.zilincova@gmail.com, tel.: 606 313 181) 

Těšíme se na společné setkávání, 

David Havelka, Hana Žilincová a Ludmila Řeháčková 
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