
Skupina osobnostního rozvoje - Kamarádov 
ZŠ TÁBORSKÁ, Čtvrtek, 14:10 - 15:40 

 

Lektory programu jsou:  

Mgr. Hedvika Zmeková 

Mgr. et Bc. Klára Vožechová 

 

Skupinová setkání budou probíhat vždy  ve čtvrtek od 14:10 do 15:40  hodin formou             

interaktivních technik a her s využitím vrstevnického efektu, přičemž skupinová práce je            

založena především na zážitkových a sebepoznávacích technikách.  

 

Před zahájením a po ukončení skupiny proběhnou společné konzultace ve složení: vedoucí            

skupiny, rodiče a dítě. Poplatek za účast v celém běhu je  1 200 Kč . který lze rozložit do dvou                   

pololetí (hotově na konzultaci nebo převodem na účet  č. 2900359069/2010 , do poznámky            

uveďte Skupina - jméno a příjmení dítěte, škola a třída). 

 

První setkání  skupiny se uskuteční  ve  čtvrtek 18. 10. od 14:10 . Plán termínů naleznete na               

druhé straně. 

 

Program probíhá v prostorách ZŠ Táborská (Táborská 421/45, 140 00 Praha), v jarních a              

letních měsících může probíhat též venku. 

 

Kontakt pro dotazy, přihlášení a omlouvání žáků: 

Mgr. et Bc. Klára Vožechová 

e-mail :  klara.vozechova@prevalis.org , tel.: +420 736 473 725 

 

Mgr. Hedvika Zmeková 

e-mail:  hedvika.zmekova@prevalis.org , tel.: +420 736  620 759 
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TERMÍNY SETKÁNÍ 
 
Čtvrtky 14:10 - 15:40 
 
Úvodní konzultace:  Konkrétní termíny a čas budou domluveny při přihlašování. 

● 13. 9. 
● 4. 10. 
● 11. 10. 

 
Termíny setkání v 1. pololetí: 

● 18. 10. 
● 25. 10. 
● 1. 11.  
● 8. 11. 
● 15. 11. 
● 29. 11. 
● 6. 12. 
● 13. 12. 
● 20. 12. 
● 10. 1. 

 
Průběžné konzultace: Konkrétní termíny a čas budou domluveny při úvodní konzultaci. 

● 17. 1. 
● 24. 1. 
● 31. 1. 

 
Termíny setkání ve 2. pololetí: 

● 28. 2. 
● 7. 3. 
● 14. 3. 
● 21. 3. 
● 28. 3. 
● 4. 4. 
● 11. 4. 
● 2. 5. 
● 9. 5. 
● 16. 5.  

 
Závěrečné konzultace:  Konkrétní termíny a čas budou domluveny při průběžné konzultaci. 

● 23. 5. 
● 6. 6. 
● 13. 6. 


