
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Centrum pro
předškoláky Amálka

Popis poskytované služby: Náplní služby je rozvíjet schopnosti a
dovednosti u předškolních dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí tak, aby
dohnaly své vrstevníky a aby se bez větších problémů zapojily do vzdělávání v
běžných mateřských školách. Podpora se poskytuje i rodičům s cílem zvýšit
jejich rodičovské kompetence ve vztahu ke vzdělávání svých dětí.
Pro koho je služba určena:  Sociálně znevýhodněné děti ve věku 3-6 let a
jejich rodiny bydlící v Chrudimi a blízkém okolí.
V čem je služba originální: Pracovníci jsou školeni v alternativních
metodách vzdělávání dětí z jiného socio-kulturního prostředí, na děti s
odlišným mateřským jazykem apod. K dětem a rodinám přistupujeme
individuálně, a s respektem.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Městský park 274, Chrudim 537 01 Po, Út, St, Čt, Pá - 08:00 - 12:00
So, Ne - Zavřeno

Terénní
Městský park 274, Chrudim 537 01
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá - dle domluvy
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Vzdělávání - pomoc při hledání vzdělávací instituce (např. školy,
rekvalifikačního kurzu, semináře) - Upřesnění: Rodičům zapojeným do
předškolního klubu pomůžeme při hledání vhodné mateřské či základní školy,
pomůžeme zprostředkovat kontakt, případně doprovodíme na setkání s
učiteli., pomoc s přípravou na nástup do školy - Upřesnění: Rodičům
zapojeným do předškolního klubu pomůžeme při zápisech do MŠ, ZŠ,
pomůžeme zkontaktovat školu, doprovodit na schůzku, zajistit potřebné
dokumenty a případně pomůcky. Děti jsou rozvíjeny ve všech oblastech
předškolních dovedností tak, aby byly připraveny na přestup do MŠ. 
Péče o dospělého - podpora rozvoje osobnosti - Upřesnění: U rodičů jsou
posilovány rodičovské kompetence ve vztahu k rozvoji svých dětí. 
Rodina a děti - posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka
vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…) -



Upřesnění: U rodičů jsou posilovány rodičovské kompetence ve vztahu k
rozvoji svých dětí. 
Výchova - předškolní příprava - Upřesnění: Děti jsou rozvíjeny ve všech
oblastech předškolních dovedností ( kognitivní, motorické i sociální). 
- 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Aleš Jirásek
Kontaktní email: ales.jirasek (zavináč) amalthea.cz
Kontaktní telefon: 776 491 327
Organizace: Amalthea z. s.

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/15
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