
Harmonogram supervizí, akreditovaných kurzů, porad OA a 

seminářů 

ZÁŘÍ – PROSINEC 2017 

 

Supervize 

Termíny skupinových supervizí Časový rozvrh Do kdy je nutné se přihlásit  

26.9.2017 – bez koordinačního týmu 17:00 – 19:00 22.9. do 12:00 hodin 

25.10.2017 – s koordinačním týmem  17:00 – 19:00 23.10 do 12:00 hodin 

29.11.2017 – bez koordinačního týmu 17:00 – 19:00 27.11. do 12:00 hodin 

18.12.2017 – bez vedoucí služby 17:00 – 19:00 14.12. do 12:00 hodin 

 

Přihlašování probíhá u vedoucí služby (emailem, telefonem). 

Supervize probíhají pod vedením Mgr.  Petry Priknerové, u které je možné v případě potřeby 

využít i supervize individuální (priknerova.petra@gmail.com).  

Supervize se koná v Centru Filipovka na adrese Filipova 2013/1, Praha 4 - Chodov.  

 

Porady OA 

1. Termín porady OA 2. Termín porady OA Časový 

rozvrh 

Do kdy je nutné se 

přihlásit 

18. 9. 2017 19. 9. 2017 16:00 - 18:00 10. 9. 2017 

11. 12. 2017 12. 12. 2017 16:00 – 18:00  4. 12. 2017 

  

Porady osobní asistence budou probíhat ve dvou termínech. Asistent si vybere jeden termín v 

měsíci, kterého se chcete účastnit, a na něj se přihlásí u vedoucí služby.  

Pokud má asistent asistenci, tak si jí přehodí, domluví jiný termín, případně se z ní omluví. 

Účast na poradě je povinná a započítává se do odpracované doby. K neúčasti bude potřeba 

doložit písemné odůvodnění. 

V případě neúčasti osobní asistent si sjedná v co nejbližším termínu individuální schůzku 

s vedoucí služby.   

 

Termíny odevzdání Pracovních výkazů, Výkazů OA a Zprávy o průběhu osobní 

asistence 

Termín odevzdání 

4. 9. 2017 

2. 10. 2017 

1. 11. 2017 

1. 12. 2017 

2. 1. 2018 

 

mailto:priknerova.petra@gmail.com


 

Akreditované kurzy 

Termíny Název kurzu Časový 

rozvrh 

Do kdy je nutné se 

přihlásit 

Počet 

hodin 

kurzu 

29. 11. 2017 Hranice ve vztahu 

s klientem a limity 

klienta 

Čas bude 

asistentům 

upřesněn 

emailem  

27.10.2017 8 

12. 12. 2017 Volný čas a rozvoj hry u 

dítěte s PAS 

8:00 – 

15:00 

22.11.2017 8 

     

     

 

Přihlašování probíhá u vedoucí služby (emailem, telefonem). 

Kurzy budou probíhat v Centru FILIPOVKA (Filipova 2013, Praha 4). Časový harmonogram 

je předběžný a může se po dohodě měnit. Vyblokujte si však volno v uvedených časech. O 

termínu kurzu informujte včas rodinu dítěte/dětí, kde asistujete.  

 

 

 

 


