1. pololetí

Novinkou
je zprovoznění internetových stránek
WWW.AKADEMIE-NADANI.CZ.
Provozní doba recepce:
sudé týdny Po, St, Pá 7:30 – 14:30
liché týdny Út, Čt 7:30 – 14:30
e-mail: info@akademie-nadani.cz
tel.: 604 612 205 (Po-Pá 8:00 – 20:00)

Přejeme příjemné chvíle strávené v ANA
a nezapomenutelné zážitky načerpané na našich akcích.

AKADEMIE NADÁNÍ O. S.
prostor pro setkávání výjimečných dětí a jejich rodin
www.akademie-nadani.cz
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Pro školní rok 2012/2013 jsme pro vás připravili další novinky. Věříme,
že se vám i vašim dětem budou líbit nejen naše prostory, ale i program.
Herní kluby – jsou kroužky pro nadané a dvakrát výjimečné děti, kde si
sice přicházejí hrát a odreagovat se, ale hra je zde spíše prostředkem pro
komunikaci. Jedná se zejména o možnost setkávání a navazování
přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží.
Zájmové kroužky – jsou určeny pro všechny děti, ať už členy ANA
nebo příchozí ze všech koutů plzeňského kraje, které mají zájem a chuť
navštěvovat daný kroužek.
Během roku pro vás připravujeme mnoho akcí od dětských představení
až po zajímavé výlety a tvořivé kurzy. Nezapomněli jsme ani na
víkendové herní pobyty, příměstské tábory a pohybové aktivity.
O nadcházející akci vás vždy budeme postupně a včas informovat.
Veškeré informace naleznete také na nově zprovozněných internetových
stránkách www.akademie-nadani.cz.
Výběr z připravovaných akcí:









podzimní příměstský tábor
vánoční dílny
dětská sobotní odpoledne
jarní příměstský tábor
herní víkendový pobyt ve Věšíně
herní prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou
letní příměstské tábory
nácviky sociálních dovedností pro děti s PAS
(individuální i skupinové)

Doudlevecká 666/36, 301 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz
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Od předloňského září funguje v rámci ANA rozšířená nabídka
kroužků. Je mnoho dětí, které nemohou nebo nechtějí z různých důvodů
navštěvovat podobné aktivity jinde. Kroužky jsou koncipované tak, aby
byl brán ohled na potřeby jednotlivých dětí a opět je zde samozřejmostí
případná konzultace s psycholožkou. Počet účastníků kroužku je
omezený podle charakteru jednotlivých aktivit.
Obecné informace:
✗ kroužky probíhají každý týden nebo jednou za 14 dní

✗ na kroužek děti potřebují přezůvky, pomůcky podle druhu aktivit,
dobrou náladu a chuť poznávat nové věci
✗ během aktivit je pro děti zajištěn pitný režim
✗ dítě má možnost si vyzkoušet kroužek 1x zdarma
✗ při dlouhodobé neschopnosti navštěvovat vybraný kroužek lze
individuálně domluvit náhradu (nemoc apod.) v recepci ANA
✗ platby za kroužky je možné provést na 2 splátky, a to v září a listopadu
na první pololetí a v únoru a dubnu na druhé pololetí
✗ zaplatit je možné hotově na recepci nebo převodem na účet ANA
✗ částku lze uhradit za celé pololetí, čímž získáte u většiny kroužků
slevu
✗ členové ANA mají téměř u všech kroužků nárok na slevu
✗ ANA si vyhrazuje právo posunutí data otevření nebo úplného zrušení
kroužku v případě jeho nenaplnění
Věříme, že nabídka kroužků děti zaujme. Uvítáme samozřejmě
i další návrhy, o co by děti měly zájem.
AKADEMIE NADÁNÍ O. S.
prostor pro setkávání výjimečných dětí a jejich rodin
www.akademie-nadani.cz
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 lekce probíhají 1x týdně 45 minut dle domluvy a potřeb dětí (úterý,
středa a čtvrtek - lze i dopoledne)
 respektování, zohlednění i využití individuálních potřeb a schopností
každého dítěte je stejně jako vzájemná spolupráce mezi lektorem
a psycholožkou naprostou samozřejmostí
 cílem kroužku je vytvořit kladný vztah dětí k cizím jazykům a naučit
je, že vzdělání nemusí bolet, trápit či obtěžovat, ale může opravdu
bavit
Ceny platné pro pololetí září 2012 - leden 2013:
Počet
dětí

Plná cena

Sleva pro
členy ANA

1 žák
2 žáci
3 žáci
4 žáci

6.300,- Kč
4.200,- Kč
3.150,- Kč
3.150,- Kč

5.980,- Kč
3.990,- Kč
2.995,- Kč
2.995,- Kč

Sleva při
platbě
na ½ roku
5.980,- Kč
3.990,- Kč
2.995,- Kč
2.995,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na ½ roku
5.670,- Kč
3.780,- Kč
2.835,- Kč
2.835,- Kč

* Můžete si domluvit i individuální doučování Aj.

Doudlevecká 666/36, 301 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz
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Na okamžik se staň čarodějem a hýbej světem pomocí magie. Že to není
možné? S námi můžeš být kýmkoliv od šlechtice po chudinu, od dobrého
paladina po krvelačného barbara. Ve světě Dračího doupěte se stáváš jen
tím, čím chceš být. Fantazie se stává skutečností.
Setkávání s touto fantazijní hrou probíhá 1x týden v úterý od 15:00 do
17:30 hodin, tj. po dobu 2,5 hodiny pod vedením profesionálního lektora
a tvůrce hry, který se jejím hraním dlouhodobě zabývá. Hra je vhodná
pro děti od cca 9 let. Stále přibíráme další hráče!
Ceny platné pro pololetí září 2012 - leden 2013:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na ½ roku

1.700,- Kč

1.620,- Kč

1.620,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na ½ roku
1.590,- Kč

Na každém kurzu se rozmluvíte pomocí jazykolamů, procvičíte si
správné dýchání a pak už jen nazkoušet představení. Každý
herec/herečka dostane svoji roli a vyrobí si vlastní kostým. Lektorkou je
dlouholetá členka Divadla J. K. Tyla v Plzni.
Kroužek bude probíhat 1x za týden cca hodinu, v případě zájmu bude
otevřen i během roku. Žádáme případné zájemce, aby se hlásili i
s upřesněním vyhovujících termínů na e-mail info@akademie-nadani.cz.
Ceny platné pro pololetí září 2012 - leden 2013:
Plná cena

Sleva pro
členy ANA

Sleva při platbě
na ½ roku

1.200,- Kč

1.100,- Kč

1.100,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na ½ roku
1.000,- Kč

AKADEMIE NADÁNÍ O. S.
prostor pro setkávání výjimečných dětí a jejich rodin
www.akademie-nadani.cz
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Pro všechny holky a kluky, kteří rádi tvoří. Naučíte se zajímavé techniky
jako je leptání skla, malování na hedvábí, savování, smaltování apod.
Dále budete plstit, pracovat s Fimem, třpytivou dekorací atp. Vyrobíte si
také dárky jako svíčky, tácy, šperky a další.
Kroužek trvá 2 hodiny a koná se 1x za 14 dní v pondělí (lichý týden)
vždy od 15:30 do 17:30 hodin. V ceně je zahrnut veškerý spotřebovaný
materiál. Kroužek mohou navštěvovat i malé děti v doprovodu rodičů.
Ceny platné pro pololetí září 2012 - leden 2013:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na ½ roku

2.200,- Kč

2.100,- Kč

2.100,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na ½ roku
2.000,- Kč

Pro děti od 4 do 7 let, které mají chuť se hýbat a naučit se základy
moderních tanců. Kroužek vede zkušená lektorka tance s pedagogickým
vzděláním. Pokud budou mít děti chuť, může vzniknout i taneční
družstvo.
Kroužek se koná 1x za týden, a to ve středu od 16:30 do 17:30 hodin.
Ceny platné pro pololetí září 2012 - leden 2013:
Plná cena

Sleva pro
členy ANA

Sleva při platbě
na ½ roku

750,- Kč

700,- Kč

700,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na ½ roku
680,- Kč

* Kroužek lze navštěvovat i příležitostně (45,-Kč / hodinu)
Doudlevecká 666/36, 301 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz
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Stavebnice LaQ [lakjú] k nám přišla z Japonska. Zavede děti do světa
kreativity bez hranic. Jako kouzelníci si vytvoří všechno, co si jen dokáží
vymyslet. Při skládání je neomezuje nic kromě fantazie. Tato stavebnice
je určena dětem od 5 let a můžete ji zakoupit i v ANA. Další informace
ke stavebnici LaQ můžete najít na adrese www.jinehracky.cz. Kroužek
probíhá 1x za 14 dní (sudý týden) v pondělí od 16:00 do 17:00 hodin.
Prostřednictvím tohoto programu si děti budou hravou formou rozvíjet
a prohlubovat:
• tvořivost a představivost
• motorické schopnosti
• barevné a prostorové vidění
Ceny platné pro pololetí září 2012 - leden 2013:
Plná cena

Sleva pro
členy ANA

Sleva při platbě
na ½ roku

700,- Kč

650,- Kč

650,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na ½ roku
600,- Kč

Pro děti, které chtějí poznat fyziku v běžném životě. Budou se snažit
používat fyziku k vysvětlení jevů kolem nás včetně různých zajímavostí.
Termín: 1x za týden ve středu od 17:30 do 18:30 hodin
Ceny platné pro pololetí září 2012 - leden 2013:
Plná cena

Sleva pro
členy ANA

Sleva při platbě
na ½ roku

900,- Kč

850,- Kč

850,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na ½ roku
800,- Kč

AKADEMIE NADÁNÍ O. S.
prostor pro setkávání výjimečných dětí a jejich rodin
www.akademie-nadani.cz
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Pro všechny děti, které umí číst a psát a chtějí hledat odpovědi a řešení
nelehkých úkolů. 
Kroužek se koná 1x za 14 dní v pondělí od 15:30 do 16:30 hodin (sudý
týden) a v pátek od 14:00 do 15:00 hodin (lichý týden).
Na co se mohou těšit?
Hádánky
Hlavolamy
Sudoku
Tangram
Origami
Přesmyčky

Bludiště
Zakódované obrázky
Kakuro
Algebrogramy
Optické klamy

Ceny platné pro pololetí září 2012 - leden 2013:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na ½ roku

800,- Kč

760,- Kč

760,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na ½ roku
700,- Kč

Určeno pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky. Kroužek
povede speciální pedagožka s dlouholetou praxí a výsledky v této
oblasti. Děti se zde naučí správnému držení těla a ruky, uvolnění ruky,
procvičí si jemnou motoriku a jiné důležité dovednosti potřebné ke
vstupu do 1. třídy.
Kroužek probíhá 1x za 14 dní v úterý od 16:00 do 16:45 hodin (sudý i
lichý týden).
Ceny platné pro pololetí září 2012 - leden 2013:
Plná cena

Sleva pro
členy ANA

Sleva při platbě
na ½ roku

1.200,- Kč

1.100,- Kč

---

Doudlevecká 666/36, 301 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz

Cena pro členy
ANA a platbě na ½
roku
---
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Kurz focení s fotografem Patrikem Bauerem pro majitele kompaktů i
zrcadlovek. V kurzu se naučíte vše o fotografování, budete fotit ve městě
i v přírodě. Stejný kurz se uskutečnil již v březnu a dubnu 2011 a 2012,
kdy se ho zúčastnili děti i dospělí. Pod vedením lektora kurzu vzniklo
mnoho zajímavých fotografií. Všechny focení zaujalo a fotí patrně
dodnes .
Termín: sobota od 10 do 12 hodin (10 lekcí)
Ceny platné pro podzimní kurz 2012 – od konce října:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na ½ roku

1.400,- Kč

1.250,- Kč

---

Cena pro členy
ANA a platbě
na ½ roku
---

Kurz na úpravu fotek vedený fotografem Patrikem Bauerem.
Podmínkou možnosti absolvování kurzu je vlastní notebook. Na kurzu se
naučíte upravovat fotky, které si předtím v rámci kurzu nafotíte. Cena
může být navýšena o cenu licenčního programu, samozřejmě po
domluvě s účastníky kurzu.
Termín: sobota dopoledne (10 lekcí)
Ceny platné pro podzimní kurz 2012 – od konce října:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na ½ roku

1.400,- Kč

1.250,- Kč

---

Cena pro členy
ANA a platbě
na ½ roku
---

AKADEMIE NADÁNÍ O. S.
prostor pro setkávání výjimečných dětí a jejich rodin
www.akademie-nadani.cz
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Pro všechny děti, které jsou hyperaktivní a potřebují zklidnění.
Lektorka má speciální zaměření a certifikované osvědčení pro cvičení
s těmito dětmi. Rodiče s dětmi se zde naučí cviky na zklidnění, správné
držení těla, rehabilitaci, balanční cviky.
Samostatný kurz pro dospělé je rehabilitační na uvolnění zad, zpevnění
svalů, držení těla, odstranění negativních účinků stresu a migrény.
Termín: 1x za týden v úterý od 16:30 a od 17:15 hodin
Ceny platné pro pololetí září 2012 - leden 2013:
Plná cena

Sleva pro
členy ANA

Sleva při platbě
na ½ roku

1.550,- Kč

1.480,- Kč

1.480,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na ½ roku
1.410,- Kč

 cvičení je vhodné pro všechny váhové i věkové kategorie, při výběru
cvičitelek jsme dbali na jejich zkušenosti, praxi a schopnost
přizpůsobit cvičení individuálním požadavkům
 cvičení probíhá v malém kolektivu, proto má lektoka čas na každého
a je možné se domluvit i na konkrétně zaměřeném cvičení pro lekci
 pololetní předplatné je zvýhodněné, ale je možné chodit i jednorázově
 pokud v případě předplatného nastanou neočekávané situace, lze po
dohodě převést platbu na další pololetí nebo na někoho jiného
(individuální domluva na recepci ANA)
 cvičební pomůcky (fitbally, podložky, overbally) jsou k dispozici
v ANA, s sebou potřebujete pouze ručník a pití
 můžete využít i hlídání dětí (v souběžně běžícím kroužku či klubu)
Doudlevecká 666/36, 301 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz
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BODYFORM BALANCE
- cvičitelka Jana, cvičení zaměřené na formování postavy a účinné
spalování tuků při dodržování správné tepové frekvence
- druh cvičení vhodný i pro redukci váhy a pro silnější ženy
Termín: 1x za týden ve čtvrtek od 17:00 a od 18:00 hodin
Ceny platné pro pololetí září 2012 – leden 2013:
Cena předplatného Cena za jednotlivou
na ½ roku
lekci bez předplatného
1.000,- Kč
70,- Kč
CVIČENÍ NA FITBALLECH
- cvičitelka Dája, cvičení na velkých gymnastických míčích (fitballech)
prokládané pilatesem, velmi účinné a uvolňující
- na míčích nezatěžujete tolik klouby a tělo, lépe je držíte ve správné
poloze a tím i cviky prováděné na míči jsou efektivnější
Termín: 1x za týden v úterý od 8:00 do 9:00 hodin
Ceny platné pro pololetí září 2012 – leden 2013:
Cena předplatného Cena za jednotlivou
na ½ roku
lekci bez předplatného
1.500,- Kč
90,- Kč
* možnost hlídání dětí po dobu cvičení (20,- Kč / dítě a lekci)
PILATES
- cvičitelka Dája, cvičení v malém kolektivu pod vedením zkušené
lektorky s téměř individuálním přístupem
Termín: 1x za týden ve středu od 19:00 do 20:00 hodin
Ceny platné pro pololetí září 2012 – leden 2013:
Cena předplatného Cena za jednotlivou
na ½ roku
lekci bez předplatného
1.500,- Kč
80,- Kč
AKADEMIE NADÁNÍ O. S.
prostor pro setkávání výjimečných dětí a jejich rodin
www.akademie-nadani.cz

11

V kroužcích se hrají převážně stolní, ale i pohybové, tvořivé aj. hry.
Nejedná se však „pouze“ o herní kluby. Děti si sice přicházejí hrát
a odreagovat se, ale hra je zde spíše prostředkem pro komunikaci.
V podstatě se jedná o jakési „terapeutické“ vedení, v jehož rámci
průběžně řešíme různé problémy těchto dětí. Značným přínosem je pro
děti zejména možnost setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi
podobných schopností i obtíží. I během relativně krátké doby byly
v minulosti patrné u mnoha dětí pozitivní změny v učení, chování,
prožívání i sebehodnocení. Většinou dochází i ke zklidnění ostatních
členů rodiny (a tím i zkvalitnění rodinných vztahů), protože pochopí
příčiny potíží svého dítěte, mají možnost promluvit s ostatními rodiči
a pochopitelně si průběžně domluvit individuální konzultaci.
Cíle:
 možnost odreagování napětí, volného nehodnoceného vyjádření potíží,
nápadů, přání
 rozvoj strategického myšlení
 rozvoj zrakového a sluchového vnímání, paměti, pozornosti, tvořivosti
 rozvoj sociálních dovedností a schopnosti adaptace na kolektiv
vrstevníků
 možnost setkávání s dětmi podobně zaměřenými, podobných
schopností, obtíží a zájmů, navázání přátelských vztahů, které často
těmto dětem chybí
Důležité:
 Pokud ještě dítě kluby nenavštěvovalo, může to vyzkoušet
1x ZDARMA.
 Vhodné je, aby rodiče nebyli při klubech přímo v místnosti přítomni,
ale je to možné zejména u dětí mladších, úzkostných apod.
Doudlevecká 666/36, 301 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz
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 V době klubů mohou rodiče odejít nebo posedět v jiné místnosti u kávy
nebo čaje.
 Ve zvláštních (individuálně domluvených) případech, kdy není možné,
aby dítě chodilo na kluby každý týden, je možné upravit cenu.
 Pokud můžete dítě přivést pouze příležitostně, je možné platit
jednorázový poplatek. Nutná je ale předchozí telefonická domluva, aby
nebyl překročen maximální možný počet dětí na klubu.
Ceny platné pro pololetí září 2012 - leden 2013:
 pro starší děti (školáci)
pro nečleny ANA
pro členy ANA

2.400,- Kč za 1,5 h týdně
2.100,- Kč za 1,5 h týdně

 pro mladší děti (předškoláci od 3 let)
pro nečleny ANA
pro členy ANA

2.000,- Kč za 1,5 h týdně
1.800,- Kč za 1,5 h týdně

 příležitostná návštěva klubů (školáci/předškoláci)
pro nečleny ANA

145,- Kč / 1,5 h

120,- Kč / 1,5 h

pro členy ANA

125,- Kč / 1,5 h

105,- Kč / 1,5 h

Termíny:
 pro všechny děti od 3 let
Út – Pá
16:00 – 17:30 hodin
St, Pá
14:00 – 15:30 hodin

AKADEMIE NADÁNÍ O. S.
prostor pro setkávání výjimečných dětí a jejich rodin
www.akademie-nadani.cz
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Dále nabízíme možnost uspořádání oslavy přímo v ANA.
✗ ušetříte si čas a starosti s přípravou akce
✗ vyberete styl oslavy a výzdobu
✗ dostanete pozvánku pro oslavence a pozvánky pro kamarády
✗ máte možnost si zvolit z několika variant občerstvení
✗ oslava trvá 2 h, po domluvě lze dobu upravit
✗ oslavenec si může pozvat až 10 kamarádů
✗ na celou dobu je připraven program a hry, ale samozřejmě
respektujeme přání oslavence
✗ děti můžete přivést a po skončení vyzvednout nebo se oslavy i zúčastnit
Varianta 1
 dvouhodinový program her a soutěží
 občerstvení – slané, chlebíčky, dort, rychlé špunty
 dárek pro oslavence od ANA
Varianta 2
 dvouhodinový program her a soutěží
 občerstvení – slané, chlebíčky, rychlé špunty
 dárek pro oslavence od ANA
Varianta 3
 dvouhodinový program her a soutěží
 občerstvení – dort, rychlé špunty
 dárek pro oslavence od ANA
Varianta 4
 dvouhodinový program her a soutěží
 rychlé špunty
 dárek pro oslavence od ANA
Doudlevecká 666/36, 301 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz
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Ceny jednotlivých variant oslavy:
Cena pro nečleny ANA Cena pro členy ANA
Varianta 1
2.550,- Kč
2.300,- Kč
Varianta 2
2.350,- Kč
2.100,- Kč
Varianta 3
2.350,- Kč
2.100,- Kč
Varianta 4
2.150,- Kč
1.900,- Kč
*(každá další započatá hodina 400,- Kč)

 nabízíme možnost dopoledního i odpoledního hlídání dětí v ANA
nebo i u vás doma
 hlídat lze po dohodě dle potřeby nárazově i dlouhodobě
 naše asistentky jsou proškolené a mají zkušenosti i s dětmi se
speciálními potřebami
 cenu a bližší informace se dozvíte v recepci ANA

Jedná se o skupinové nebo individuální nácviky sociálních dovedností
určené zejména pro děti s Aspergerovým syndromem a pro děti
s potížemi v sociální oblasti.
Sociální dovednosti můžeme definovat jako dovednosti, které jsou
používané v mezilidských vztazích, umožňují nám přirozeným
způsobem vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech a záměrech a
brát při tom ohled na potřeby druhých lidí. Celkově pak vedou k posílení
od druhých lidí a zpětně k nárůstu sebedůvěry. Problémové chování je
často pouze sekundárním jevem obtíží v komunikaci se svým okolím.
Přibližný začátek nácviků je plánován na konec roku 2012, popř.
počátek roku 2013.
AKADEMIE NADÁNÍ O. S.
prostor pro setkávání výjimečných dětí a jejich rodin
www.akademie-nadani.cz
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Pokud byste chtěli ANA v jejím snažení pomoci a přispět na kluby,
kroužky a další aktivity, oceníme jakoukoli formu podpory.
Pokud jste se rozhodli přispět nějakou částkou na činnost ANA
za nějakou firmu nebo organizaci, samozřejmě vyvěsíme logo
na našich webových stránkách a v prostorách ANA.
Předem všem děkujeme.

Zároveň děkujeme mnohým, kteří již pomohli.
Na závěr pár důležitých organizačních informací:
Jestliže máte o některou z nabízených akcí zájem, reagujte prosím co
nejdříve po jejich oznámení. Počet účastníků akce i kapacita dopravních
prostředků je totiž omezená.
Zároveň je nutné v dostatečném předstihu mít zajištěnou dopravu, místo
konání, program, dozor atd. Ve chvíli vyhlášení akce je toto vše již
pochopitelně zajištěno. Proto tedy není možné ve všech případech
zrušení účasti vrácení celé částky. U pobytů a táborů jsou dané
podmínky pro jejich storno a uvádíme je na přihláškách.
Ujišťujeme vás, že na veškeré akce je zajištěn dostatečný počet lektorů.
Přitom jsme si samozřejmě vědomi specifických potřeb některých dětí
včetně přítomnosti psycholožky nebo speciálně vyškolených asistentů.
Děkujeme za pochopení.
Činnost ANA byla finančně podpořena
Plzeňským krajem dotací z Fondu hejtmana.
Doudlevecká 666/36, 301 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz
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