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ÚVOD

Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Jihočeský 
kraj představuje unikátní informačně-popisnou „mozaiku“, ve které si autorský tým klade za cíl předložit co 
„nejširší obraz“ existujících možností a příležitostí, a to napříč různými segmenty – školství, sociální služby či 
zaměstnávání. Dané oblasti se navíc často vzájemně překrývají, doplňují či na sebe navazují. Získat a zpracovat 
takto obsáhlou část by nebylo možné bez spolupráce s mnoha kolegy – odborníky, kteří v daném kraji působí 
ve výše uvedených oblastech. Na základě jejich znalostí místních reálií se tak podařilo vytvořit soubor vybra-
ných významných dat o organizacích, které se v daném kraji podílejí na vzdělávání, sociální podpoře či zaměst-
nanosti cílové skupiny žáků se SVP.

I přesto, že se jedná o analýzu pouze jednoho z krajů ČR, již na první pohled je patrné, že předkládaný 
rozsah je velký. Důvod je zcela prostý – v maximální možné míře a na jednom místě zprostředkovat dotče-
ným osobám (ať už se jedná o výchovné či kariérové poradce, třídní učitele, vedení školy, rodiče, samotné 
žáky a další zainteresované osoby v době ukončování školní docházky žáka se SVP) právě takové informace 
a možnosti, které mohou napomoci těmto jedincům udržet si adekvátní kvalitu života nejen v průběhu školní 
docházky, ale zejména po jejím ukončení. 

Předkládaný text navazuje nejen na obecnou část Rukověti kariérového poradce žáků se SVP – individuální 
plánování a tranzitní program, ale také na další výstupy projektu Systémová podpora kariérového poraden-
ství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR, jehož realizátorem je Ústav speciálněpedagogických studií 
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Seznam výstupů včetně jejich krátké anotace a případ-
ného odkazu ke stažení naleznete na konci publikace v části Závěr.

V první části textu jsou velmi krátce představeny základní údaje o Jihočeském kraji. 
Druhá část je věnována přehledu školských institucí, které vzdělávají či poskytují výchovně-vzdělávací 

a poradenskou podporu žákům se SVP. Čtenář zde nalezne přehled všech škol regionálního školství v kraji, 
základních škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením, všech základních a středních škol zřízených podle 
§ 16 odst. 9, praktických škol, učebních oborů kategorie E a dalších vzdělávacích oborů těch středních škol, 
které zároveň zřizuji praktické školy či učební obory kategorie E. Následují školské poradenské služby v kraji. 
Konkrétní počty žáků základních škol v kraji, kterým jsou přiznána podpůrná opatření 4. a 5. stupně, a další 
informace geoinformačně-datové povahy naleznou zájemci v publikačním výstupu Analýza uplatnitelnosti ab-
solventů s těžkým postižením na trhu práce v zapojených krajích. 

Třetí kapitola popisuje oblast sociálních služeb, s akcentem na služby zaměřené na osoby se zdravotním po-
stižením. Jsou zde představeny a blíže charakterizovány sociální služby zaměřené na nácvik potřebných doved-
ností směřujících k dosažení co největší samostatnosti, soběstačnosti či zvýšení pracovního uplatnění daného 
jedince – sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace či sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
ZP (dále jen sociálně aktivizační služby). Dále pak sociální služby určené osobám, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu ZP a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby – zde jsou představeny sociální služby po-
skytující podporu jak terénního (např. služby osobní asistence, odlehčovací služby), tak ambulantního (denní 
stacionáře, centra denních služeb) či pobytového typu (domovy pro osoby se ZP, chráněná bydlení aj.). V závěru 
kapitoly nabízíme přehled dalších sociálních služeb, které v kraji existují, avšak dle našeho zjištění nejsou určené 
(nabízené) pro naši cílovou skupinu.

Čtvrtá kapitola uvádí základní fakta o pracovních příležitostech a dalších možnostech podpory osobám se 
ZP v kraji. Ať už se jedná o možnosti, které nabízí krajská pobočka či jednotlivá kontaktní pracoviště ÚP a in-
formační a poradenská střediska ÚP v kraji, o seznam a bližší popis dohledaných sociálních podníků v kraji, 
či o seznam místních akčních skupin nebo aktivit hospodářské komory. Tuto kapitolu pak uzavírá ilustrativní 
příklad a popis vybraných firem poskytujících náhradní plnění a přehled největších zaměstnavatelů v kraji.

V poslední kapitole se představují vybrané a do projektu zapojené partnerské či spolupracující školy. Ty 
rovněž sdílejí vlastní zkušenosti s oblastí tranzitního programu a s oblastí (ne)zaměstnávání svých žáků/absol-
ventů. Každá škola přikládá vybrané příklady z praxe u konkrétních žáků ve vazbě na tranzit či zaměstnávání. 
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V závěru kapitoly pak kolegyně a kolegové z těchto škol uvádějí seznam jimi doporučených zaměstnavatelů, se 
kterými spolupracují v rámci výkonu praxí žáků či s nimi mají jinou zkušenost. 

Poznámky

Autoři jsou si vědomi faktu, že i přes využití všech dostupných zdrojů (databáze, kontaktování vybraných sub-
jetů apod.) nemusí být přehled níže uvedených a vybraných oblastí (školství, sociální služby, zaměstnanost aj.) 
zcela úplný a že některé informace nemusí být a logicky ani nemohou být trvale platné. Data zde uvedená jsou 
aktuální k lednu 2022.

Poděkování:

Mgr. Martin Sadílek, Mgr. Libuše Stýskalová, Ph.D., Mgr. Jan Reindler, Mgr. Jiří Zemko, Mgr. Eliška Tomášková

Zvláštní poděkování: 

Mgr. Bc. David Pospíšil, DiS. (ředitel Odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV ČR), 
Mgr. Viktor Najmon (generální ředitel ÚP ČR), Ing. Jan Buba, MPA (vedoucí Oddělení zprostředkování a po-
radenství ÚP ČR) a MgA. Milena Průžková (vedoucí Oddělení DOZP, PnP a SPOD ÚP ČR), Ing. Karel Rych-
tář (Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR), Mgr.  Gabriela Kurková (sociální podniky MPSV), 
PhDr. Ing. Petra Francová (ředitel P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.), Ing. Markéta Nešporová (metodička inklu-
zivního vzdělávání, oddělení regionální centrum střed, odbor pro sociální začleňování, MMR ČR)
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1 Základní charakteristika kraje

 
Jihočeský kraj má rozlohu 10 057,98 km² a je 2. největším krajem v ČR. Má 643 551 obyvatel, a je tedy 
6. nejlidnatějším krajem v ČR. Hustota zalidnění je 64 obyvatel na km², což znamená nejmenší zalidnění 
v rámci krajů ČR. Nejvyšším bodem Jihočeského kraje je Plechý (1 378 m. n. m.). Kraj má 7 okresů a 624 obcí. 
Sousedními kraji jsou: Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Krajským městem 
jsou České Budějovice, které leží ve střední části kraje. Jihočeský kraj vznikl 1. 1. 2000.

Zpět na obsah



Systém školských poradenských služeb v kraji – 
PPP

Systém školských poradenských služeb v kraji – 
SPC
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2 Školy a třídy zřízené pro vzdělávání žáků se zdravotním 
postižením v kraji (s důrazem na vzdělávání žáků s těžkým 
postižením)

Školy a třídy zřízené pro základní vzdělávání žáků s LMP v kraji

Školy a třídy středního vzdělávání kategorie H, L, M v kraji – 
učební obory a střední školy s maturitou

Školy a třídy středního vzdělávání kategorie E v kraji –
učební obory

Školy a třídy středního vzdělávání kategorie C v kraji –
praktické školy

Školy a třídy základní školy speciální v kraji

Zpět na obsah
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2.1 Školy a třídy zřízené pro základní vzdělávání žáků s LMP v kraji

Základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením prošlo v poslední dekádě zásadními změnami. 
Byl zrušen typ školy „základní škola praktická“ a zároveň došlo ke zrušení kurikula vzdělávání této skupiny 

žáků známé pod pojmem „Příloha RVP ZV pro vzdělávání žáků s LMP“.
Žáci s lehkým mentálním postižením aktuálně procházejí důslednou diagnostikou, jejímž cílem je zařadit 

do této skupiny žáků opravdu jen žáky s LMP. Jsou nadále vzděláváni v základních školách. Zrušení „přílohy“ 
bylo vyřešeno zařazením dalšího stupně výstupů, ke kterým má vzdělávání směřovat: k tzv. minimální úrovni 
očekávaných výstupů. Zároveň došlo ke sjednocení učebních plánů (skladbě předmětů včetně jejich hodinové 
dotace) u žáků s LMP a žáků intaktních. 

Žáci s LMP jsou aktuálně vzděláváni: 
• Formou individuální integrace v běžných třídách běžných základních škol (jejich seznam není součástí 

tohoto dokumentu).
• V samostatně zřízených třídách (podle § 16 odst. 9) pro žáky s LMP v tzv. běžných základních školách.
• V základních školách, které mají všechny třídy zřízené pro žáky s  LMP (dříve základních školách 

praktických).

Přehled výše uvedených samostatně zřízených tříd a škol najdete v následujícím seznamu. Kliknutím na 
název školy si otevřete stránku s informacemi o této škole. 
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 Školy a třídy zřízené pro základní vzdělávání žáků s LMP v kraji

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1 21
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 22
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s. 23
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II 26
Základní škola, Dačice, Neulingerova 108 27
Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 28
Dětský domov, Základní škola a školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40 29
Základní škola, Kaplice, Omlenická 436 30
Základní škola, Prachatice, Zlatá stezka 387 31
Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 32
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola ve Strakonicích, Plánkova 430 33
Dětský domov, Základní škola, školní jídelna a školní družina, Volyně, Školní 319 34
Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 35
Základní škola, Vodňany, nám. 5. května 104 36
Mateřská škola a Základní škola, Tábor, třída Čs. armády 925 37
Dětský domov, Základní škola a školní jídelna, Radenín 1 39
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 40
Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav 41
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 42
Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 44
Základní škola praktická, Třeboň, Jiráskova 3 45
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2.2 Školy a třídy základní školy speciální v kraji

Základní škola speciální je určena pro vzdělávání žáků se středním a  těžkým mentálním postižením 
a s kombinací postižení, z nichž jedno je středně těžké nebo těžké postižení mentální. 

Má svůj vlastní vzdělávací program. Ten má dvě části. Část 1 je určena pro vzdělávání žáků se středně 
těžkým mentálním postižením, část 2 pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. 

Třídy základní školy speciální jsou zpravidla součástí sloučených škol zřízených pro žáky se zdravotním 
postižením, může si je však zřídit také tzv. běžná základní škola.

Přehled výše uvedených škol najdete v následujícím seznamu. Kliknutím na název školy si otevřete stránku 
s informacemi o této škole. 
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 Školy a třídy základní školy speciální v kraji

Mateřská škola, základní škola a střední školapro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1 21
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 22
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s. 23
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228 24
Základní škola logopedická, Týn nad Vltavou, Sakařova 342 25
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II 26
Základní škola, Dačice, Neulingerova 108 27
Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 28
Dětský domov, Základní škola a školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40 29
Základní škola, Kaplice, Omlenická 436 30
Základní škola, Prachatice, Zlatá stezka 387 31
Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 32
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola ve Strakonicích, Plánkova 430 33
Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 35
Základní škola, Vodňany, nám. 5. května 104 36
Mateřská škola a Základní škola, Tábor, třída Čs. armády 925 37
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, o.p.s. 38
Dětský domov, Základní škola a školní jídelna, Radenín 1 39
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 40
Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav 41
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 42
Centrum BAZALKA – Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s. 43
Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 44
Základní škola praktická, Třeboň, Jiráskova 3 45
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2.3 Praktické školy

Praktické školy jsou primárně určené ke vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, 
autismem a s kombinovaným postižením, které ve své závažnosti znemožňuje jejich nositelům vzdělávání na 
jiném druhu škol.

Cílem vzdělávání je připravit absolventa na zvládání jednoduchých pracovních činností, které mu umožní 
zapojení do světa práce – na otevřeném či chráněném trhu práce. Řadě absolventů však míra jejich postižení 
uplatnění na trhu práce neumožní – pro ty je praktická škola příležitostí ke střednímu vzdělání s cílem naučit 
je takovým dovednostem, které by zabezpečily odpovídající kvalitu života. 

V našem školském systému je praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá. 

Přehled výše uvedených škol najdete v následujícím seznamu. Kliknutím na název školy si otevřete stránku  
s informacemi o této škole. 
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 Praktické školy

Mateřská škola, základní škola a střední školapro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1 21
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 22
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s. 23
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228 24
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II 26
Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav 41
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 42
Mateřská škola, základní škola a praktická škola, Strakonice 59



14

2.4 Učební obory kategorie E

Jedná se o učební obory, u kterých náročnost jejich kurikula odpovídá možnostem žáků s LMP a těm, kteří 
mají jen velmi nízké aspirace na další vzdělávání.

Jedná se o zpravidla tříleté učební obory zakončené učňovskými zkouškami (s výučním listem s označením 
„… práce“: např. kuchařské práce). Na rozdíl od učebních oborů kategorie H (určené pro žáky intaktní) je 
poněkud redukován obsah teoretické části vzdělávání (žáci například nemají v učebním plánu cizí jazyk, 
náročnost obsahu teoretické části vzdělávání navazuje na minimální úroveň očekávaných výstupů RVP ZŠ). 
Praktická část výuky je v plném rozsahu jako u oborů kategorie H. 

Vzdělávání žáků v učebním oboru kategorie E může mít dvě podoby: 
1. samostatně zřízená třída podle § 16 odst. 9 – určeno pro žáky s LMP, ve třídě je max. 14 žáků.
2. „běžná“ třída pro žáky učebního oboru kategorie E: pro žáky s nízkou aspirací: počet žáků odpovídá běžné 
třídě.

V následujícím přehledu je uveden seznam všech škol, které zřizují třídy pro učební obory kategorie E 
v kraji bez ohledu na jejich organizační formu. Kliknutím na název školy si otevřete stránku s informacemi 
o této škole. 
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 Učební obory kategorie E

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1 21
Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 51
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko 54
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek 55
Střední odborné učiliště, Lišov 56
Střední odborné učiliště služeb, Vodňany 57
Střední škola řemesel a Základní škola, Soběslav 58
Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709 60
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 61
Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice 62
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2.5 Střední školy H, L, M

Žáci se zdravotním postižením (bez mentálního postižení) jsou přirozeně žáky i dalších středních škol. 
I když jejich naprostá většina v  době středoškolské přípravy navštěvuje běžné střední školy se svými 

intaktními spolužáky, v kraji jsou zřízeny i střední školy samostatně zřízené (podle § 16 odst. 9) pro žáky se ZP.

Jedná se o školy:
• Kategorie H – běžné učební obory s výučním listem (např. kuchař) 
• Kategorie L – střední školy ukončené výučním listem a maturitní zkouškou (např. vlasová kosmetika)
• Kategorie M – střední školy ukončené maturitní zkouškou (např. střední zdravotnická škola)

V následujícím přehledu je uveden seznam všech škol, které zřizují třídy středních škol kategorie H, L 
a M. Kliknutím na název školy si otevřete stránku s informacemi o této škole. 



17

 Střední školy H, L, M

Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 51
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko 54
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek 55
Střední odborné učiliště, Lišov 56
Střední odborné učiliště služeb, Vodňany 57
Střední škola řemesel a Základní škola, Soběslav 58
Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709 60
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 61
Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice 62
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Mezi školská poradenská zařízení patří speciálněpedagogická centra (SPC) a  pedagogicko-psychologické 
poradny (PPP). Jedním z  jejich hlavních cílů je nastavovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žákům nadaným taková podpůrná opatření, která jim zajistí rovný přístup ke vzdělávání a podpoří využití 
jejich potenciálu tak, aby jejich vzdělávání bylo nejen efektivní, ale aby podporovalo i osobnostní růst každého 
jedince.

Klienty SPC jsou zejména žáci s  mentálním, zrakovým, sluchovým, tělesným postižením, narušenou 
komunikační schopností, poruchami autistického spektra a žáci s vícečetným postižením. Podpora SPC provází 
klienty zpravidla po celou či podstatnou dobu školní docházky.

Klienty PPP jsou žáci s poruchami učení a chování, žáci se znevýhodněným či odlišným sociokulturním 
zázemím (sem patří i stále více početnější skupiny žáků s odlišným mateřským jazykem) a žáci s nadáním. 
I tito klienti jsou zpravidla v dlouhodobé péči PPP. Poradny však tradičně řeší i aktuální (jednorázové) zakázky 
svých klientů – např. šetření školní zralosti či kariérové poradenství u intaktní populace ve školním věku. 

Trochu stranou stojí další velmi důležitá poradenská služba ve školství: střediska výchovné péče. Jejich 
klienty jsou žáci se (závažnými) poruchami chování a  na rozdíl od předcházejících poradenských služeb 
poskytují i pobytovou (zpravidla tříměsíční) formu poradenské podpory. 

Seznam ŠPZ a středisek výchovné péče je uveden v následujícím přehledu. Kliknutím na název poradenské 
služby si otevřete stránku s informacemi o této organizaci.

2.6 Školská poradenská zařízení
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 Systém školských poradenských služeb v kraji – PPP

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice 63
Detašované pracoviště PPP Český Krumlov 63
Detašované pracoviště PPP Jindřichův Hradec 63
Detašované pracoviště PPP Prachatice 64
Detašované pracoviště PPP Strakonice 64
Detašované pracoviště PPP Tábor 64
Detašované pracoviště PPP Soběslav 64
Detašované pracoviště PPP Dačice 65
Detašované pracoviště PPP Písek 65
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 Systém školských poradenských služeb v kraji – SPC

SPC při MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice 66
Odloučené pracoviště Tábor 67

SPC při MŠ, ZŠ a PrŠ, České Budějovice, Štítného 3 68
Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec 69
Odloučené pracoviště Český Krumlov 69

SPC při ZŠ logopedické, Týn nad Vltavou 70
Odloučené pracoviště Tábor 71
Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec 71
Odloučené pracoviště Prachatice 71
Odloučené pracoviště Strakonice 71

SPC při centru ARPIDA 72
České Budějovice, Riegrova 1 73
SPC při MŠ pro ZP, České Budějovice, Zachariášova 5 74



21
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola a střední škola 
pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1

Riegrova 1812/1, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice

RED-IZO 600022234 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107530961 720 271 520
skola@sluchpostcb.czIČO 60075961

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

387 319 203
reditelka@sluchpostcb.czŘEDITEL/KA Mgr. Ivana Macíková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem České Budějovice

Spojení do místa školy autobusem J. Š. Baara, trolejbus: Mariánské náměstí

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby MŠ, SŠ, dětský domov, školní družina, školní 
klub, SPC

WEB www.sluchpostcb.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, 
České Budějovice, Štítného 3

Štítného 57/3, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

RED-IZO 600022242 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110028350 602 635 722
specskoly.cb@cmail.czIČO 60075856

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

602 635 722
specskoly.cb@cmail.czŘEDITEL/KA Mgr. Jiří Zemko

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem České Budějovice

Spojení do místa školy autobusem nádraží

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
MŠ speciální, MŠ a ZŠ při zdravotnickém 
zařízení, ZŠ praktická a speciální, školní družina, 
školní klub, SPC

WEB www.stitnehocb.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola  
při centru ARPIDA, o.p.s.

U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice

RED-IZO 600022277 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110017820 385 777 011
info@arpida.czIČO 25167201

ZŘIZOVATEL ARPIDA
KONTAKT ŘEDITEL

602 963 856
reditel@arpida.czŘEDITEL/KA Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem České Budějovice

Spojení do místa školy autobusem NE, trolejbus: U Hvízdala

Školní svoz NE

Stacionář ANO

CHPM NE

Další doprovodné služby SPC, školní družina, školní jídelna

WEB www.arpida.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, 
Trhové Sviny, Nové Město 228

Nové Město 228, Trhové Sviny, 374 01 Trhové Sviny

RED-IZO 600022226 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60076518 775 563 300
skola@zspssviny.czIČO 60076518

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

608 020 773
ŘEDITEL/KA Mgr. Naděžda Korcová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Trhové Sviny, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní klub

WEB www.zspssviny.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola logopedická, Týn nad Vltavou, 
Sakařova 342

Sakařova 342, Týn nad Vltavou, 375 01 Týn nad Vltavou

RED-IZO 600022251 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60075945 385 731 466
kancelar@zslogopedicka-tnv.czIČO 60075945

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

385 731 188
reditelna@zslogopedicka-tnv.czŘEDITEL/KA Marie Zahrádková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Týn nad Vltavou

Spojení do místa školy autobusem Týn nad Vltavou, Poliklinika

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby internát, školní jídelna, SPC

WEB www.zslogopedicka-tnv.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, 
Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II

Jarošovská 1125, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec

RED-IZO 600022331 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108016811 384 364 356
reditel@skolajh.czIČO 60816848

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

384 364 356
reditel@skolajh.czŘEDITEL/KA Mgr. Petr Kubeš

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Jindřichův Hradec

Spojení do místa školy autobusem Jindřichův Hradec, Pravdova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení, školní 
družina, školní klub

WEB www.skolajh.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola, Dačice, Neulingerova 108

Neulingerova 108, Dačice I, 380 01 Dačice

RED-IZO 600022366 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108016820 384 420 274
zvs.dacice@seznam.czIČO 70946965

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

384 420 274
zvs.dacice@seznam.czŘEDITEL/KA Mgr. Bronislava Kučerová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Dačice město

Spojení do místa školy autobusem Dačice, Havlíčkovo nám.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zsdacice.net

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151

Kaplická 151, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

RED-IZO 600022307 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102075441 606 485 483
info@zskrumlov.czIČO 60084324

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

606 485 483
info@zskrumlov.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Jedličková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Český Krumlov

Spojení do místa školy autobusem Český Krumlov, aut. nádraží

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zskrumlov.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Dětský domov, Základní škola a školní jídelna, 
Horní Planá, Sídliště Míru 40

Sídliště Míru 40, Horní Planá, 382 26 Horní Planá

RED-IZO 600028089 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110150244 602 376 492, 380 738 258
info@detskydomovhp.czIČO 60084413

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

380 738 258
info@detskydomovhp.czŘEDITEL/KA Mgr. Jan Urban

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Horní Planá

Spojení do místa školy autobusem Horní Planá

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, dětský domov

WEB www.detskydomovhp.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola, Kaplice, Omlenická 436

Omlenická 436, Kaplice, 382 41 Kaplice

RED-IZO 600022315 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102075476 380 313 336
info@zsomlenicka.czIČO 583782

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

776 568 979
info@zsomlenicka.czŘEDITEL/KA Mgr. Gabriela Schicková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Kaplice, škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby keramická dílna, cvičná kuchyňka

WEB www.zsomlenicka.cz

FACEBOOK Základní škola Omlenická
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Zpět na kategorie

Základní škola, Prachatice, Zlatá stezka 387

Zlatá stezka 387, Prachatice II, 383 01 Prachatice

RED-IZO 600171477 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102263639 724 335 472
mkunesova@zsprachatice.czIČO 70841098

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

724 335 472
mkunesova@zsprachatice.czŘEDITEL/KA Mgr. Miroslava Kunešová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Prachatice lázně

Spojení do místa školy autobusem Prachatice, škola Zlatá stezka

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zsprachatice.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Střední škola a Základní škola, Vimperk,  
Nerudova 267

Nerudova 267, Vimperk II, 385 01 Vimperk

RED-IZO 600008681 KONTAKT ŠKOLA

IZO 477419 388 411 471
info@stredni-skola.euIČO 477419

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

388 416 136, 730 890 662
zuravsky@stredni-skola.euŘEDITEL/KA Ing. Petr Žuravský

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vimperk

Spojení do místa školy autobusem Vimperk, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby SŠ, autoškola, školní družina, školní jídelna

WEB www.zsp-vimperk.cz

FACEBOOK Střední škola Vimperk, Nerudova 267



33
Zpět na kategorie

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola 
ve Strakonicích, Plánkova 430
Plánkova 430, Strakonice I, 386 01 Strakonice

RED-IZO 610400754 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110400763 383 333 465
info@zmskolast.czIČO 63289920

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

736 685 710
kostalova@zmskolast.czŘEDITEL/KA Mgr. Martina Košťálová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Strakonice

Spojení do místa školy autobusem Strakonice, Husova I

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení, školní 
družina, SPC

WEB www.zmskolast.cz

FACEBOOK NE



34
Zpět na kategorie

Dětský domov, Základní škola, školní jídelna  
a školní družina, Volyně, Školní 319

Školní 319, Volyně, 387 01 Volyně

RED-IZO 610400533 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110400551 383 372 000
reditelka@ddss-volyne.czIČO 60650737

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

603 543 190
reditelka@ddss-volyne.czŘEDITEL/KA Mgr. Anežka Hosnedlová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Volyně

Spojení do místa školy autobusem Volyně, MŠ

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, dětský domov

WEB ddss-volyne.cz

FACEBOOK NE



35
Zpět na kategorie

Základní škola, Blatná, Holečkova 1060

Holečkova 1060, Blatná, 388 01 Blatná

RED-IZO 600022587 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102439184 315 26 937
zs.blatna@tiscali.czIČO 70834814

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

315 26 937
zs.blatna@tiscali.czŘEDITEL/KA Mgr. Radka Kocúrová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Blatná

Spojení do místa školy autobusem Blatná, poliklinika

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zsblatna.cz

FACEBOOK NE



36
Zpět na kategorie

Základní škola, Vodňany, nám. 5. května 104

nám. 5. května 104, Vodňany II, 389 01 Vodňany

RED-IZO 600022617 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102439192 383 382 624
zs-5kvetna@vodnany.czIČO 70520208

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

606 365 380
zs-5kvetna@vodnany.czŘEDITEL/KA Mgr. Šárka Piklová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vodňany

Spojení do místa školy autobusem Vodňany, škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zsvodnany.cz

FACEBOOK NE



37
Zpět na kategorie

Mateřská škola a Základní škola, Tábor,  
třída Čs. armády 925

Čsl. armády 925/33, Tábor, 390 03 Tábor

RED-IZO 600022722 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60061821 381 234 373
sps.tabor@seznam.czIČO 60061821

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

holomkova.lenka@msazstabor.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Lenka Holomková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Tábor

Spojení do místa školy autobusem Tábor, Náchodské sídl.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina

WEB www.msazstabor.cz

FACEBOOK NE



38
Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola  
a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, o.p.s.

Helsinská 2731, Tábor, 390 05 Tábor

RED-IZO 691000484 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181006928 607 278 092, 381 212 872
info@kanka.infoIČO 28090080

ZŘIZOVATEL nezisková organizace
KONTAKT ŘEDITEL

734 573 989
dalibova@kanka.infoŘEDITEL/KA Mgr. Petra Dalibová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Tábor – Čápův Dvůr

Spojení do místa školy autobusem Tábor, sídl. Nad Lužnicí

Školní svoz NE

Stacionář ANO

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, sociální služby

WEB www.kanka.info

FACEBOOK Centrum Kaňka



39
Zpět na kategorie

Dětský domov, Základní škola a školní jídelna, 
Radenín 1

Radenín 1, Radenín, 391 20 Radenín

RED-IZO 610400614 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110400674 381 298 024
ddradenin@ddradenin.czIČO 70535779

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

381 298 041
KamilRosa@seznam.czŘEDITEL/KA Bc. Kamil Rosa, DiS.

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Radenín

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, dětský domov

WEB www.ddradenin.cz

FACEBOOK NE



40
Zpět na kategorie

Střední škola řemeslná a Základní škola,  
Soběslav, Wilsonova 405

Wilsonova 405/34, Soběslav III, 392 01 Soběslav

RED-IZO 691003769 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181033496 389 822 800
info@ssrsobeslav.czIČO 72549572

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

389 822 800
bartova.darja@ssrsobeslav.czŘEDITEL/KA Ing. Darja Bártová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Soběslav

Spojení do místa školy autobusem Soběslav, Jitona

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, dětský domov

WEB www.ssrsobeslav.cz

FACEBOOK Střední škola řemeslná a Základní škola, 
Soběslav, Wilsonova 405



41
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola speciální  
a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

Mrázkova 700, Soběslav III, 392 01 Soběslav

RED-IZO 600022706 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110018249 381 522 054, 739 570 420
skola@rolnicka.czIČO 70806209

ZŘIZOVATEL Diakonie Českobratrské církve 
evangelické

KONTAKT ŘEDITEL

739 633 993
ŘEDITEL/KA Mgr. Kamila Viktorová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Soběslav

Spojení do místa školy autobusem Soběslav, Hvížďalka

Školní svoz ANO

Stacionář ANO

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, SPC, odlehčovací 
služby, centrum denních služeb

WEB www.rolnicka.cz

FACEBOOK Diakonie Rolnička



42
Zpět na kategorie

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola
a Praktická škola, Písek, Šobrova 111

Šobrova 111, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

RED-IZO 600022510 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110033698 382 200 265
info@ddaskoly.czIČO 60869097

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

382 200 265
info@ddaskoly.czŘEDITEL/KA Mgr. Jiřina Leistnerová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Písek-jih

Spojení do místa školy autobusem Písek, Za kapličkou

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní klub, ZŠ při nemocnici, 
dětský domov

WEB www.ddaskoly.cz

FACEBOOK NE



43
Zpět na kategorie

Centrum BAZALKA – Základní škola speciální  
a Mateřská škola speciální, o.p.s.

U Jeslí 198/13, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

RED-IZO 691000450 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181006961 383 136 129
skola@centrumbazalka.czIČO 28086830

ZŘIZOVATEL privátní sektor
KONTAKT ŘEDITEL

383 136 129
jarmila.rybackova@centrumbazalka.czŘEDITEL/KA Mgr. Jarmila Rybáčková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem České Budějovice

Spojení do místa školy autobusem České Budějovice, Dobrovodská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
canisterapie, hipoterapie, ornitoterapie, logopedie, 
hudba s prvky muzikoterapie, rehabilitace 
s fyzioterapeutem

WEB www.centrumbazalka.cz

FACEBOOK Centrum BAZALKA, o.p.s.



44
Zpět na kategorie

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, 
Opařany 160

Opařany 160, Opařany, 391 61 Opařany

RED-IZO 600022650 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102351198 381 287 153
zspridpn.oparany@dpns.czIČO 70842621

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

381 287 153
zspridpn.oparany@dpns.czŘEDITEL/KA Mgr. Michal Kučera

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Opařany, aut. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby celoroční projekty, školní zahrada, cvičný byt 
pro středoškoláky, dílny, muzikoateliér

WEB www.dpns.cz

FACEBOOK NE



45
Zpět na kategorie

Základní škola praktická, Třeboň, Jiráskova 3

Jiráskova 3, Třeboň II, 379 01 Třeboň

RED-IZO 600022412 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108016871 384 724 767
reditel@zsptrebon.czIČO 70946981

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

384 724 767
reditel@zsptrebon.czŘEDITEL/KA Mgr. Karel Kanděra

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Třeboň, lázně

Spojení do místa školy autobusem Třeboň, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, tělocvična

WEB www.zsptrebon.cz

FACEBOOK NE



46
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola a střední škola 
pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1

Riegrova 1812/1, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice

RED-IZO 600022234 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107530961 720 271 520
skola@sluchpostcb.czIČO 60075961

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

387 319 203
reditelka@sluchpostcb.czŘEDITEL/KA Mgr. Ivana Macíková

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E Sklenářské práce

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem České Budějovice

Spojení do místa školy autobusem J. Š. Baara, trolejbus: Mariánské náměstí

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby MŠ, SŠ, dětský domov, školní  družina, školní 
klub, SPC

WEB www.sluchpostcb.cz

FACEBOOK NE



47
Zpět na kategorie

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, 
České Budějovice, Štítného 3

Štítného 57/3, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

RED-IZO 600022242 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110028350 602 635 722
specskoly.cb@cmail.czIČO 60075856

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

602 635 722
specskoly.cb@cmail.czŘEDITEL/KA Mgr. Jiří Zemko

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem České Budějovice

Spojení do místa školy autobusem nádraží

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
MŠ speciální, MŠ a ZŠ při zdravotnickém 
zařízení, ZŠ praktická a speciální, školní družina, 
školní klub, SPC

WEB www.stitnehocb.cz

FACEBOOK NE



48
Zpět na kategorie

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola 
při centru ARPIDA, o.p.s.

U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice

RED-IZO 600022277 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110017820 385 777 011
info@arpida.czIČO 25167201

ZŘIZOVATEL ARPIDA
KONTAKT ŘEDITEL

602 963 856
reditel@arpida.czŘEDITEL/KA Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem České Budějovice

Spojení do místa školy autobusem NE, trolejbus: U Hvízdala

Školní svoz NE

Stacionář ANO

CHPM NE

Další doprovodné služby SPC, školní družina, školní jídelna

WEB www.arpida.cz

FACEBOOK NE



49
Zpět na kategorie

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, 
Trhové Sviny, Nové Město 228

Nové Město 228, Trhové Sviny, 374 01 Trhové Sviny

RED-IZO 600022226 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60076518 775 563 300
skola@zspssviny.czIČO 60076518

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

608 020 773
ŘEDITEL/KA Mgr. Naděžda Korcová

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Trhové Sviny, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní klub

WEB www.zspssviny.cz

FACEBOOK NE



50
Zpět na kategorie

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, 
Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II

Jarošovská 1125, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec

RED-IZO 600022331 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108016811 384 364 356
reditel@skolajh.czIČO 60816848

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

384 364 356
reditel@skolajh.czŘEDITEL/KA Mgr. Petr Kubeš

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Jindřichův Hradec

Spojení do místa školy autobusem Jindřichův Hradec, Pravdova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení, školní 
družina, školní klub

WEB www.skolajh.cz

FACEBOOK NE



51
Zpět na kategorie

Střední škola a Základní škola, Vimperk,  
Nerudova 267

Nerudova 267, Vimperk II, 385 01 Vimperk

RED-IZO 600008681 KONTAKT ŠKOLA

IZO 000477419 388 411 471
info@stredni-skola.euIČO 000477419

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

388 416 136, 730 890 662
zuravsky@stredni-skola.euŘEDITEL/KA Ing. Petr Žuravský

Obor C NE

Obor E Zahradnické práce, Opravářské práce, Stravovací a ubyt. služby (Kuchařské práce)

Obor H
Tesař, Pokrývač, Instalatér, Zedník, Krajinář-zahradník, Zemědělec-farmář, Opravář zeměděl. a lesnic. 
strojů, Opravář-svářeč, Elektromechanik. pro zařízení a přístroje, Autoelektrikář, Strojník silnič. strojů, 
Kadeřník (Kadeřník-vizážista), Kuchař-číšník (Kuchař-číšník, Výživový poradce), Kuchař-číšník 
(Kuchař-číšník, Specialista studené kuchyně), Prodavač-florista

Obor L Podnikání, Vlasová kosmetika, Mechanik elektrotechnik, Mechanik instalatérských  
a elektrotechnických zařízení

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vimperk

Spojení do místa školy autobusem Vimperk, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby SŠ, autoškola, školní družina, školní jídelna

WEB www.stredni-skola.eu

FACEBOOK Střední škola Vimperk, Nerudova 267



52
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola speciální  
a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

Mrázkova 700, Soběslav III, 392 01 Soběslav

RED-IZO 600022706 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110018249 381 522 054, 739 570 420
skola@rolnicka.czIČO 70806209

ZŘIZOVATEL Diakonie Českobratrské církve 
evangelické

KONTAKT ŘEDITEL

739 633 993
ŘEDITEL/KA Mgr. Kamila Viktorová

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Soběslav

Spojení do místa školy autobusem Soběslav, Hvížďalka

Školní svoz ANO

Stacionář ANO

CHPM ANO

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, SPC, odlehčovací 
služby, centrum denních služeb

WEB www.rolnicka.cz

FACEBOOK Diakonie Rolnička
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Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola  
a Praktická škola, Písek, Šobrova 111

Šobrova 111, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

RED-IZO 600022510 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110033698 382 200 265
info@ddaskoly.czIČO 60869097

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

382 200 265
info@ddaskoly.czŘEDITEL/KA Mgr. Jiřina Leistnerová

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Písek-jih

Spojení do místa školy autobusem Písek, Za kapličkou

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní klub, ZŠ při nemocnici, 
dětský domov

WEB www.ddaskoly.cz

FACEBOOK NE
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Milevsko

Čs. armády 777, Milevsko, 399 01 Milevsko

RED-IZO 600170381 KONTAKT ŠKOLA

IZO 130002372 382 521 439
info@issou-milevsko.czIČO 14450402

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

603 279 663
ŘEDITEL/KA Mgr. Václav Kašpar

Obor C NE

Obor E Truhlářská a čalounická výroba, Opravářské práce, Stravovací a ubytovací služby

Obor H Truhlář, Obráběč kovů, Opravář zemědělských strojů, Strojní mechanik

Obor L Mechanik strojů a zařízení, Podnikání, Provozní technika

Obor M Sociální činnost

Internát domov mládeže

Spojení do místa školy vlakem Milevsko

Spojení do místa školy autobusem Milevsko

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.issou-milevsko.cz

FACEBOOK NE
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Písek

Komenského 86, Písek, 397 01 Písek

RED-IZO 600008592 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108054021 382 213 565
admin@sou-pi.czIČO 511382

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

733 539 315
ŘEDITEL/KA Ing. Zuzana Sýbková

Obor C NE

Obor E Zámečnické práce, Zednické práce, Květinářské práce, Kuchařské práce, Pečovatelské 
práce

Obor H Zedník, Tesař, Instalatér, Klempíř, Automechanik, Truhlář, Prodavač/ka,  
Kuchař/ka, Číšník/servírka, Ošetřovatel/ka, Cukrář/ka

Obor L Autotronik, Podnikání, Dřevařská a nábytkářská výroba, Stavební provoz

Obor M Provoz a ekonomika dopravy

Internát domov mládeže

Spojení do místa školy vlakem Písek

Spojení do místa školy autobusem Písek

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.sou-pi.cz

FACEBOOK NE
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Střední odborné učiliště, Lišov

tř. 5. května 3, Lišov, 373 72 Lišov

RED-IZO 651023599 KONTAKT ŠKOLA

IZO 582344 387 994 653
sekret@sou-lisov.czIČO 75050111

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

739 633 030
ŘEDITEL/KA Mgr. Marie Benedová

Obor C NE

Obor E
Strojírenské práce, Truhlářská a čalounická výroba, Pečovatelské služby, Prodavačské 
práce, Potravinářská výroba, Stravovací a ubytovací služby, Zednické práce, 
Zahradnická výroba

Obor H Čalouník, Truhlář

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO, i domov mládeže

Spojení do místa školy vlakem

Spojení do místa školy autobusem Lišov

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, autoškola

WEB www.sou-lisov.cz

FACEBOOK Střední odborné učiliště Lišov
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Střední odborné učiliště služeb, Vodňany

Zeyerovy sady 43/II, Vodňany, 389 01 Vodňany

RED-IZO 651016762 KONTAKT ŠKOLA

IZO 151016887 383 390 516
sousvodnany@sousvodnany.czIČO 26099152

ZŘIZOVATEL Město Vodňany
KONTAKT ŘEDITEL

721 724 707
ŘEDITEL/KA Ing. Jana Čechová

Obor C NE

Obor E Potravinářská výroba, Stravovací a ubytovací služby

Obor H Strojní mechanik, Řezník-uzenář, Zahradník, Cukrář, Kuchař-číšník

Obor L NE

Obor M NE

Internát domov mládeže

Spojení do místa školy vlakem Vodňany

Spojení do místa školy autobusem Vodňany

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.sousvodnany.cz

FACEBOOK NE
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Střední škola řemesel a Základní škola, Soběslav

Wilsonova 405, Soběslav, 392 01 Soběslav

RED-IZO 691003769 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181033496 389 822 800
info@ssrsobeslav.czIČO 72549572

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Ing. Darja Bártová

Obor C NE

Obor E Strojírenské práce, Truhl. a čaloun. výroba, Pečovatelské služby, Potravin. výroba, Strav. 
a ubyt. služby, Zednické práce, Zahradnické práce, Květinářské a aranžerské práce

Obor H
Opravář zeměděl. strojů, Mechanik pro chladící a  klimat. zařízení, Strojní mechanik, 
Elektrikář-silnoproud, Instalatér, Montér vodovodů a kanalizací, Obráběč kovů, Rekondiční 
a sportovní masér, Truhlář, Zahradník, Zámečník

Obor L NE

Obor M NE

Internát domov mládeže

Spojení do místa školy vlakem Soběslav

Spojení do místa školy autobusem Soběslav

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.ssrsobeslav.cz

FACEBOOK Střední škola řemeslná Soběslav
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Mateřská škola, základní škola a praktická škola, 
Strakonice

Plánkova 430, Strakonice, 386 01 Strakonice

RED-IZO 610400754 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181056577 383 333 465
info@zmskolast.czIČO 63289920

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

736 685 710
kostalova@zmskolast.czŘEDITEL/KA Mgr. Martina Košťálová

Obor C ANO

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Strakonice

Spojení do místa školy autobusem Strakonice

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby SPC, školní jídelna

WEB www.zmskolast.cz

FACEBOOK NE
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Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Školní 709, Trhové Sviny, 374 11 Trhové Sviny

RED-IZO 600008061 KONTAKT ŠKOLA

IZO 582298 386 322 659, 386 322 318
souts@souts.czIČO 00582298

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

386 322 886 linka 30
souts@souts.czŘEDITEL/KA Ing. Tomáš Kalena

Obor C NE

Obor E Stravovací a ubytovací služby, Opravářské práce, Lesnické práce

Obor H Elektrikář-silnoproud, Kuchař-číšník, Malíř a lakýrník, Truhlář, Umělecký kovář  
a zámečník, Pasíř, Zemědělec-farmář

Obor L NE

Obor M NE

Internát domov mládeže

Spojení do místa školy vlakem Velešín

Spojení do místa školy autobusem Velešín

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.souts.cz

FACEBOOK NE
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Hněvkovice

Hněvkovice 865, Hněvkovice, 375 01 Týn nad Vltavou

RED-IZO 600170284 KONTAKT ŠKOLA

IZO 73130 385 778 111
info@isshnevkovice.czIČO 73130

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

385 778 112
liska.hnevkovice@seznam.czŘEDITEL/KA Ing. Josef Liška

Obor C NE

Obor E Stravovací a ubytovací služby, Zednické práce

Obor H Cukrář, Kuchař-číšník, Opravář zemědělských strojů, Podkovář a zemědělský 
kovář, Prodavač, Truhlář, Zahradník, Zedník, Zemědělec-farmář

Obor L Podnikání

Obor M NE

Internát domov mládeže

Spojení do místa školy vlakem Týn nad Vltavou

Spojení do místa školy autobusem Hněvkovice

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, veřejná autoškola

WEB www.isshnevkovice.cz

FACEBOOK SOŠ a SOU Hněvkovice, 865
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Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice

nám. Republiky 86/V, Dačice, 380 01 Dačice

RED-IZO 600008380 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107830302 384 420 452
skola@souz-dacice.czIČO 73172

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

384 420 453
radek.hillay@souz-dacice.czŘEDITEL/KA Mgr. Radek Hillay

Obor C NE

Obor E Opravářské práce, Potravinářská výroba

Obor H Kuchař-číšník, Mechanik-opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských 
strojů, Zedník, Zemědělec-farmář

Obor L NE

Obor M NE

Internát domov mládeže

Spojení do místa školy vlakem Dačice

Spojení do místa školy autobusem Dačice

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, autoškola, svářečská škola

WEB www.souz-dacice.cz

FACEBOOK Střední odborné učiliště zemědělské a služeb 
Dačice
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Pedagogicko-psychologická poradna  
České Budějovice

Nerudova 859/59, 370 04 České Budějovice

WEB www.pppcb.cz

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Pavel Vácha

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ

KONTAKT PPP 725 975 587, reditel@pppcb.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 725 975 587, reditel@pppcb.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 8

Detašované pracoviště 
PPP ČESKÝ KRUMLOV

Adresa Kaplická 19, 381 01 Český Krumlov

Kontakt PPP 602 325 693, poradna.krumlov@pppcb.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Jakub Průcha 
602 325 691, jakub.prucha@pppcb.cz

Další služby www.pppcb.cz/cesky-krumlov

Detašované pracoviště 
PPP JINDŘICHŮV HRADEC

Adresa Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Kontakt PPP 721 077 255, poradnajh@pppcb.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Tereza Elian 
602 181 412, tereza.elian@pppcb.cz

Další služby www.pppcb.cz/jindrichuv-hradec-dacice
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Detašované pracoviště 
PPP PRACHATICE

Adresa Zlatá stezka 245, 383 01 Prachatice

Kontakt PPP 777 897 109, erika.klementova@pppcb.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Vladimír Hettner 
388 313 519, 776 313 511
vladimir.hettner@pppcb.cz

Další služby www.pppcb.cz/prachatice

Detašované pracoviště 
PPP STRAKONICE

Adresa Kochana z Prachové 163, 387 01 Strakonice

Kontakt PPP poradna.strakonice@pppcb.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Eliška Hynková
724 831 377, eliska.hynkova@pppcb.cz

Další služby www.pppcb.cz/strakonice

Detašované pracoviště 
PPP TÁBOR

Adresa Martina Koláře 2118, 390 02 Tábor

Kontakt PPP 381 252 851, 602 181 423, poradna.tabor@pppcb.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Martina Králová
381 211 795, 603 351 153
martina.kralova@pppcb.cz

Další služby www.pppcb.cz/tabor-sobeslav

Detašované pracoviště 
PPP SOBĚSLAV

Adresa Školní náměstí 56, 392 01 Soběslav

Kontakt PPP 725 975 587, reditel@pppcb.cz

Kontakt vedoucí pracovník 

Další služby www.pppcb.cz/tabor-sobeslav
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Zpět na kategorie

Detašované pracoviště 
PPP DAČICE

Adresa náměstí Republiky 86, 380 01 Dačice

Kontakt PPP 720 941 062, poradna.dacice@pppcb.cz

Kontakt vedoucí pracovník

Další služby www.pppcb.cz/jindrichuv-hradec-dacice

Detašované pracoviště 
PPP PÍSEK

Adresa Erbenova 722, 397 01 Písek

Kontakt PPP 724 831 376, poradna.pisek@pppcb.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Bc. Petr Václavík 
382 213 387, 702 180 072 
petr.vaclavik@pppcb.cz, metodik.pisek@pppcb.cz

Další služby www.pppcb.cz/pisek
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SPC při MŠ, ZŠ a PrŠ, Strakonice
Svatopluka Čecha 1324, 386 01 Strakonice

WEB www.zmskolast.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Miloslav Majer

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 602 413 577
spc@zmskolast.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 602 413 577
spc@zmskolast.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1



67
Zpět na kategorie

Adresa Čsl. armády 925, 390 03 Tábor

Kontakt 728 426 815 
spc@zmskolast.cz

Další služby

Detašované pracoviště
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ TÁBOR
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SPC při MŠ, ZŠ a PrŠ, České Budějovice, Štítného 3
Štítného 3, 370 01 České Budějovice

WEB www.stitnehocb.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Marie Dudová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 774 300 038
spcmp.cb@seznam.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 601 334 634

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 2



69
Zpět na kategorie

Adresa Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Kontakt Mgr. Iva Benešová
601 151 477, 601 151 477

Další služby

Detašované pracoviště 
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JINDŘICHŮV HRADEC

Adresa Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov

Kontakt Mgr. Eva Šípová
602 635 726, 602 635 726

Další služby

Detašované pracoviště 
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ČESKÝ KRUMLOV
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SPC při ZŠ logopedické, Týn nad Vltavou
Sakařova 342, 375 01 Týn nad Vltavou

WEB www.zslogopedicka-tnv.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Sylva Vilímková

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 385 731 824, 606 068 974, 727 879 153
spc@zslogopedicka-tnv.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 4
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Adresa Bydlinského 2474, 390 02 Tábor

Kontakt  727 879 152

Další služby

Detašované pracoviště 
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ TÁBOR

Adresa Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Kontakt 727 879 268, 727 879 174

Další služby

Detašované pracoviště 
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JINDŘICHŮV HRADEC

Adresa Zlatá stezka 139, 383 01 Prachatice

Kontakt 727 879 177

Další služby

Detašované pracoviště 
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ PRACHATICE

Adresa Želivského 291, 386 01 Strakonice

Kontakt 727 882 336

Další služby

Detašované pracoviště 
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ STRAKONICE
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SPC při centru ARPIDA
U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice

WEB www.arpida.cz

FACEBOOK centrum ARPIDA

ZŘIZOVATEL soukromý 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Ivana Slámová

SOUČÁST ŠKOLY NE

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 770 101 418
spc@arpida.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 385 777 022, 770 101 418
slamovai@arpida.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0
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SPC při MŠ, ZŠ a SŠ pro SP 
České Budějovice, Riegrova 1

Riegrova 1812/1, 370 01 České Budějovice

WEB www.sluchpostcb.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL MŠMT 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PaedDr. Květa Tibitanzlová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC spc@sluchpostcb.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 387 315 859, 778 734 997
kveta.tibitanzlova@sluchpostcb.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové ANO

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0
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SPC při MŠ pro ZP, České Budějovice, Zachariášova 5
Zachariášova 5, 370 04 České Budějovice

WEB www.ocnims.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Petra Holá

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 725 932 612
spccb@mybox.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 725 932 612

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové ANO

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0
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3 Sociální služby zaměřené na podporu osob se zdravotním 
postižením 

Oblast sociálních služeb, která je vymezena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném zně-
ní, lze charakterizovat jako soubor specifických činností, které mají prostřednictvím vybraných konkrétních 
poskytovatelů směřovat k co možná nejvyššímu dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osobám 
v nepříznivé sociální situaci. V našem případě se tedy jedná zejména o podporu velmi široké a  různorodé 
skupiny osob (žáků-absolventů) se speciálními vzdělávacími potřebami a v některých situacích i osob o ně 
pečujících. 

Mezi základní druhy sociální služeb patří sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální 
prevence. Ve vazbě na výše uvedenou cílovou skupinu projektu a jejich potřebnou míru podpory je důležité 
zaměřit pozornost na oblasti: sociální péče a v ní konkrétní typy služeb: centra denních služeb, denní a týdenní 
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, osobní asistence, odlehčovací služby, podpora samostat-
ného bydlení a chráněné bydlení; sociální prevence a v ní tyto služby: sociálně terapeutické dílny, sociální reha-
bilitace a sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením.

Činnosti výše uvedených sociálních služeb jsou přímo vymezeny prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., 
v platném znění. Bez nároku na úplnost i s vědomím toho, že se mnohé činnosti v rámci nabízených sociálních 
služeb vzájemně logicky překrývají, lze je charakterizovat tak, že jsou zpravidla u daného jedince zacíleny na 
zlepšení či alespoň zachování jeho stávajících schopností soběstačnosti a zvládání běžných úkonů péče o vlast-
ní osobu, a to v různých oblastech co nejvíce samostaného způsobu života, např. osobní hygiena, stravování, 
podpora v oblasti bydlení a chodu domácností, pomoc při obstarávání osobních záležitostí či uplatňování svých 
práv, či nabízejí takové aktivity, které se specificky orientují na činnosti zaměřené na udržení, rozvoj pracov-
ního uplatnění daného jedince. 

Pro naše účely jsme výše uvedené sociální služby rozdělili do dvou oblastí:
• Sociální služby zaměřené na nácvik potřebných dovedností směřujících k dosažení co největší samostat-

nosti, soběstačnosti včetně těch aktivit, které směřují do oblasti zvýšení pracovního uplatnění daného 
jedince, popřípadě podpora zdokonalování pracovních návyků a  dovedností –  sociálně terapeutické 
dílny, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (dále jen 
sociálně aktivizační služby). Zde se může jednat o podporu terénní či ambulantní formou.

• Sociální služby určené osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, vy-
žadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zde se může jednat o podporu terénního, ambulant-
ního či pobytového typu. Mezi typické zástupce podpory terénního typu (tj. poskytována v přirozeném 
sociálním prostředí daného jedince) lze zařadit zde např. osobní asistenci, popř. podporu samostatného 
bydlení a v některých případech i odlehčovací služby. Služby ambulantní (tj. kam osoba dochází nebo je 
doprovázena nebo dopravována a součástí služby není ubytování) zastupují centra denních služeb, denní 
stacionáře, v některých případech i odlehčovací služby. a konečně pobytové sociální služby, jak již napovídá 
název, kombinují činnosti podporující soběstačnost, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu včetně 
možnosti celoročního ubytování. Jsou zastoupeny nejčastěji domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
týdenními stacionáři či chráněnými bydleními. 

Níže bude představen detailní seznam vybraných sociálních služeb v  Jihočeském kraji, které jsou primárně 
zaměřené na cílovou skupinu projektu – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního 
postižení.
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Typy sociální služeb

Východiskem pro vyhledání konkrétní služby byla databáze i-registru poskytovatelů sociálních služeb, do-
stupného na: http://iregistr.mpsv.cz. Následně bylo využito možnosti filtrace: druh sociální služby, dle cílové 
skupiny, věkové kategorie apod. Sběr veškerých podkladových dat, další zpracování a kompletace probíhaly 
v období listopad 2021 až únor 2022. 

V  první fázi zjišťování byly získány základní „datasety“ vhodných sociálních služeb, obsahující následující 
informace:
• druh sociální služby,
• název zařízení,
• adresa,
• zřizovatel,
• kontaktní informace,
• cílová skupina klientů,
• věková kategorie klientů,
• forma poskytované služby.

S ohledem na tematické zaměření projektu, který se mj. orientuje na oblast podpory pracovního potenciálu 
a uplatnění na trhu práce u cílové skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, byly z výše uvedeného 
seznamu v kraji následně osloveny vybrané sociální služby – sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby 
a sociálně terapeutické dílny. Právě ty se totiž na problematiku zvýšení pracovního uplatnění daného jedince či 
zdokonalování pracovních návyků a dovedností ve své náplni práce zpravidla zaměřují. 

Vybrané služby byly následně krajskými metodiky tranzitního programu osloveny s žádostí o vyplnění 
krátkého dotazníku. Ten zjišťoval další detailní a aktuální informace o zařízení, které není možné z veřejně do-
stupného i-registru MPSV, popř. z jiných zdrojů získat, ale mohly by být užitečné právě pro případné zájemce 
z řad cílové skupiny žáků projektu. 

Sociální rehabilitace 
Sociálně aktivizační služby
Sociálně terapeutické dílny

Služby mimo cílovou skupinu

Odlehčovací služby
Osobní asistence

Týdenní stacionáře
Domovy pro lidi se zdravotním postižením

Chráněná bydlení
Podpora samostatného bydlení

Centra denních služeb
Denní stacionáře

Zpět na obsah

http://iregistr.mpsv.cz
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3.1 Sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby a sociálně terapeutické dílny

Sociální rehabilitace

Centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením Arpida, České Budějovice 78
Domov sv. Anežky, Týn nad Vltavou 80
Charita Tolerance, Kaplice 82
Stroom, Dub u Prachatic 84
TyfloCentrum, České Budějovice 86
Tyfloservis, České Budějovice 88
Tichý svět, České Budějovice 90
Sociální rehabilitace MESADA, Jindřichův Hradec 92
Sociální rehabilitace MESADA, Písek 94
KONÍČEK, České Budějovice 94
Sociálně aktivizační služby APLA, České Budějovice 95
Autis Centrum, České Budějovice 97

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se ZP Chelčického domova sv. Linharta, Chelčice 99
Sociálně aktivizační služba Klub Krteček, Písek 101
Sociálně aktivizační služba Rybka, Tábor 103
Integrační centrum Sasov, České Budějovice 105
Sociálně aktivizační služby Koníček, České Budějovice 107

Sociálně terapeutické dílny

Centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením Arpida, České Budějovice 108
Sociálně teraputická dílna – U svaté Kateřiny, Týn nad Vltavou 110
Centrum sociálních služeb HORIZONT, Protivín 112
Centrum sociálních služeb HORIZONT, Písek 114
Sociálně teraputická dílna Chelčický domov sv. Linharta, Chelčice 116
Sociálně terapeutická dílna Okénko, Jindřichův Hradec 118
Sociálně terapeutická dílna Okénko, Dačice 120
Stroom, Prachatice 122
Stroom, Dub u Prachatic 124
Sociálně teraputická dílna U sv. Františka, Bechyně 126
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Libníč 128
Sociálně terapeutické dílny Motýl Charita, Třeboň 130
Spolek Slunečnice, Vimperk 132
Sociálně terapeutická dílna Nazaret, Borovany 134
Domov PETRA, Mačkov 136
Diakonie ČCE, Tábor 138
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Adresa U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11

Zřizovatel Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Web www.arpida.cz

Kontakt info@arpida.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 2

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti IV. stupeň

Pro koho není služba určena agresivní klient, pokud akutní zdravotní stav neumožňuje výkon 
služby, služba je určena od 17 let

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

samostatnost, soběstačnost, péče o domácnost, práce s domácími spotřebiči, 
vaření, manipulace s klíčem, hygiena, příprava na činnosti mimo, hledání 
v jízdních řádech, placení kartou, zacházení s penězi, spolupráce s ergoterapií, 
s protetikou, s STD

Zvýšení pracovního uplatnění vaření, úklid domácnosti, individuální kam klient směřuje – nácvik 
skartace, úklidu, sociální dovednosti (komunikace)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

nácvik používání dopravních prostředků, prostorová orientace, přecházení 
silnic, spolupráce s městem – podněty k odstranění bariér, komunikace přes 
mobily, nákupy, vyřizování vlastní administrativy, pomoc na úřadech, nácvik 
dopravy domů, do školy, do práce, kamkoliv

Zvýšení pracovního uplatnění funguje osobní asistence – Spolu do života – trojstranná smlouva – získání 
zkušenosti v pracovních činnostech, vhodně nastavovat míru podpory

Exkurze, praxe, placená práce klasické exkurze do provozů i s rodiči, stáže s OA – Spolu do života, nácvik 
v terénu – STD

Centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením Arpida, České Budějovice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory dle rodiny (klíčové) – samostatné bydlení, vlastní uplatnění

Podpora na trhu práce úspěchy jsou minimální

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

vlastní speciální škola, formou objednávky, spolupráce s jinými 
speciálními školami. 

Poznámka
spolupráce s ergoterapií, fyzioterapií, s STD, logopedií, úzká spolupráce 
s rodinou, daří se zde dobrovolnictví vlastních klientů, chodí sem do 
STD
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Adresa Čihovice 30, Hněvkovice na levém břehu Vltavy,  
375 01 Týn nad Vltavou 1

Zřizovatel Domov sv. Anežky, o.p.s

Web www.anezka-tyn.cz

Kontakt anezka@anezka-tyn.cz

Informace o službě

Forma služby pobytová, ambulantní

Maximální kapacita pobytová 10 lůžek, ambulantní 6

Aktuální naplněnost pobytová 7, ambulantní dle dnů 90 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, chronické, sluchové, 
zrakové, jiné zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena klienti, kteří potřebují plnou podporu 24 hodin, duševní onemocnění  
v akutní fázi

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života základní činnosti – úklid pokojů, vaření, péče o vlastní osobu, výběr 
oblečení, praní prádla

Zvýšení pracovního uplatnění pomoc při sestavování životopisu, ostatní činnosti v rámci soc. 
terapeut. dílen

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, vyřizování na úřadech, doprovod k lékaři

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod do zaměstnání

Exkurze, praxe, placená práce do jiných sociálních zařízení, poznávací výlety do okolí

Domov sv. Anežky, Týn nad Vltavou



81
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory odchází do celoročního zařízení, samostatného bytu – byt zvlášního 
určení s podporou samostatného bydlení

Podpora na trhu práce chráněné dílny vlastní nebo jiných zařízení

Fakultativní (placené) úkony svoz automobilem, exkurze, pobyty, výlety

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka rodinná atmosféra zařízení, celkově vstřícné prostředí, partnerský 
přístup
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Adresa Kostelní 128, Kaplice, 382 41 Kaplice 1

Zřizovatel Charita Kaplice

Web www.kaplice.charita.cz

Kontakt stepanka.faflova@kaplice.charita.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 14 v ambulantní, celkově 19

Aktuální naplněnost 19

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena vozíčkáři

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života klienti se učí vařit, uklízet, dílny, začlenění do sociálního života, 
sebeobsluha

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života úřady, lékař, nákupy

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce exkurze Krumlov – zámek

Charita Tolerance, Kaplice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce nemají zkušenost, že by klient odešel do zaměstnání, nejsou možnosti

Fakultativní (placené) úkony výlety

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP škola v Kaplici – ZŠ Omlenická – kroužky DDM v rámci této školy

Poznámka navazují nové sociální vazby
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Adresa Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic

Zřizovatel STROOM DUB o. p. s.

Web www.stroomdub.cz

Kontakt info@stroomdub.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní, pobytová

Maximální kapacita pobytová 17

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby bez limitu (3 měsíce adaptační doba)

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, chronické, sluchové, 
zrakové, zdravotní, jiné zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena vyžadující zdrav. péči

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života samostatnost a soběstačnost – dle stupně postižení – hygiena, úklid, ale 
i veřejný život

Zvýšení pracovního uplatnění část klientů je zde zaměstnána – v kuchyni, keramické dílně, úklid – 
pobírají za to příspěvek, jsou zde na částečný úvazek

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života chodí s klienty nakupovat, úřady, pošta, vyzvedávání důchodů

Zvýšení pracovního uplatnění 2 klienti navštěvují na poloviční úvazek firmu CHD Spektrum s.r.o – 
jednoduché montáže

Exkurze, praxe, placená práce poznávací akce, pobytové akce

Stroom, Dub u Prachatic
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory odcházejí – změna zařízení, změna zdravotního stavu – zdravotní 
zařízení

Podpora na trhu práce nemají zkušenost – složitá doprava, 2 klienti jsou zaměstnáni u obce – 
veřejně prospěšné práce

Fakultativní (placené) úkony exkurze, koncerty, pobyty, masáže, kadeřnice

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP Speciální škola Prachatice

Poznámka malé soc. centrum – preferují individuální přístup – zařízení 
rodinného typu
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Adresa Roudenská 485/18, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Zřizovatel TyfloCentrum České Budějovice, o.p.s.

Web www.tyflokabinet-cb.cz

Kontakt info@tyflokabinet-cb.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 25

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zdravotní, jinak zdravotně, zrakové

Věková kategorie 11–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena osoby bez zrakového postižení, děti do 6 let

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění učení práce na PC, zacházení s mobilním telefonem

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života doprovázení k lékaři, úřad, nákup, do školy

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

TyfloCentrum, České Budějovice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory služba je neomezená – klienti chodí dle potřeby ambulantně, mohou se 
vždy vrátit s další potřebou

Podpora na trhu práce klienti jsou zaměstnaní, jejich zaměstnání není v návaznosti na službu 
organizace

Fakultativní (placené) úkony průvodcovské a předčitatelské služby

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

SPC Zachariášova ul. v Českých Budějovicích – odborné konzultace, 
výpůjčky pomůcek

Poznámka pestrost pomůcek, přátelské prostředí, vstřícnost
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Adresa Zachariášova 686/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

Zřizovatel Tyfloservis, o.p.s.

Web www.tyfloservis.cz

Kontakt c.budejovice@tyfloservis.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 7 klientů týdně (i 12)

Aktuální naplněnost 5

Délka poskytované služby spodní věková hranice klientů je 15 let, horní hranice není

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 15–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena do 15 let, agresivní klienti, akutní psychiatrické onemocnění – po 
zaléčení ano

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
sebeobsluha, úklid, péče o vlastní osobu, péče o děti, práce 
s kompenzační pomůckou, nácvik bodového písma, nácvik 
samostatného podpisu, orientace a psaní na klávesnici

Zvýšení pracovního uplatnění individuální dle druhu práce – nácvik jednotlivých dílčích činností 
(masérský kurz)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
chůze v terénu – naučení tras, prostorová orientace doma a v okolí, 
v zaměstnání, orientace ve své kuchyni, ve své domácnosti, se svými 
přístroji

Zvýšení pracovního uplatnění orientace v zaměstnání, prostorová orientace, je důležité, aby tam také 
došli

Exkurze, praxe, placená práce ne

Tyfloservis, České Budějovice
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Další informace

Možnosti následné podpory do běžného života, zaměstnání, školy – klienti docházejí podle potřeb

Podpora na trhu práce chráněná dílna, studenti VŠ, masér, fyzioterapeut

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP aktivně ne, jen v individuálních případech

Poznámka
dlouhodobé kurzy – čtení Braillova písma, samostatný podpisu, 
prostorová orientace – 10 i více let se učí, učí se zde nové trasy, 
spolupracují se školami vodících psů
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Adresa Mánesova 11/3b, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Zřizovatel Tichý svět, o.p.s.

Web www.tichysvet.cz

Kontakt marie.horakova@tichysvet.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 20

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, sluchové

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena není pro klienty do 11 let, zrakové postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života mobilní telefon, sluchadla, orientace v běžném životě – kde si co 
nakoupíte, kde je jaký úřad, kde koho najdu, jak co vyplnit, dávky

Zvýšení pracovního uplatnění vyhledávání nabídek práce na ÚP, sepisování životopisů, zakládání 
e-mailu, pohovory, porozumění psanému textu

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života úřady, orientace ve městě, MHD, pošta, úřady, obchody

Zvýšení pracovního uplatnění
jak funguje pracovněprávní vztah – co dělat, když chtějí někam 
nastoupit do zaměstnání, dopomoc při zaučení při práci, zajištění 
tlumočníka

Exkurze, praxe, placená práce ne

Tichý svět, České Budějovice
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Další informace

Možnosti následné podpory odcházejí do zaměstnání

Podpora na trhu práce otevřený trh práce i chráněné pracoviště, které je pouze v Praze

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, 
České Budějovice

Poznámka zvyšování soc. návyků a dovedností u klientů se sluch. postižením, 
které vede k jejich začlenění do majoritní společnosti
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Adresa Kmentova 90, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1

Zřizovatel MESADA, z. s.

Web www.mesada.eu

Kontakt jhradec@mesada.eu

Informace o službě

Forma služby terénní

Maximální kapacita 12 uživatelů / rok

Aktuální naplněnost 14

Délka poskytované služby 2 roky

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, chronické, sluchové, 
zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena osoby závislé na návykových látkách

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života je to různorodé, ale nejčastěji hledáme pracovní uplatnění

Zvýšení pracovního uplatnění vyhledávání volných pracovních míst, sestavení životopisu, praktický 
nácvik výběrového řízení, asistence na pracovišti

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života asistence v domácnosti

Zvýšení pracovního uplatnění asistence na pracovišti

Exkurze, praxe, placená práce
v rámci projektu Podporovaného zaměstnání, klienti mají možnost 
si práci vyzkoušet na 30 hodin, a pokud jim bude práce vyhovovat, 
nabízíme zaměstnavateli půlroční mzdové příspěvky

Sociální rehabilitace MESADA, Jindřichův Hradec
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Další informace

Možnosti následné podpory doporučujeme návazné služby, většinou se k nám klienti vracejí

Podpora na trhu práce velmi dobrá zkušenost, osvědčila se nám asistence na pracovišti

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Sociální rehabilitace MESADA, Písek

Adresa nábřeží 1. máje 2518, Budějovické Předměstí, 
397 01 Písek 1

Zřizovatel MESADA, z. s.

Web www.mesada.eu

Kontakt pisek@mesada.eu

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, 
chronické, sluchové, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní

KONÍČEK, České Budějovice

Adresa U Smaltovny 775/2b, České Budějovice 4, 
370 01 České Budějovice 1

Zřizovatel KONÍČEK, o.p.s.

Web www.konicekcb.cz

Kontakt konicekcb@seznam.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Adresa Jírovcova 1339/43, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Zřizovatel APLA Jižní Čechy, z.ú.

Web www.aplajc.cz

Kontakt info@aplajc.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita není stanoveno

Aktuální naplněnost není uvedeno

Délka poskytované služby není uvedeno

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení jiné zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena lidé s primární diagnózou duševní nemoci

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života není uvedeno

Zvýšení pracovního uplatnění komunikace s ÚP nebo s jinými institucemi, trénink dovedností pro 
praktický život

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života orientace ve městě, využívání běžných služeb, cestování MHD

Zvýšení pracovního uplatnění komunikace s ÚP nebo s jinými institucemi, trénink dovedností 
pro praktický život

Exkurze, praxe, placená práce ne

Sociálně aktivizační služby APLA, České Budějovice
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Další informace

Možnosti následné podpory spíše zůstávají

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony nácvik a trénink dovedností ve skupině

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Plzeňská 2219/44, 70 04 České Budějovice 4

Zřizovatel Autis Centrum, o.p.s.

Web www.autiscentrum.cz

Kontakt info@autiscentrum.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 7

Aktuální naplněnost 95 %

Délka poskytované služby sociálně terapeutická aktivita je obvykle v délce 1–3 hodiny

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena tělesné, smyslové

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života sociální a komunikační dovedností s vrstevníky, ve společnosti

Zvýšení pracovního uplatnění pomoc s úřady, při hledání zaměstnání, sepsání životopisu, dopisu

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života není uvedeno

Zvýšení pracovního uplatnění pomoc s úřady, při hledání zaměstnání, doprovod

Exkurze, praxe, placená práce ne

Autis Centrum, České Budějovice
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Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají 

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony individuální a skupinová psychoterapie nebo KBT

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

na žádost rodiče, asistenta, učitele poskytujeme stáže u nás v zařízení 
nebo docházíme do škol, konzultace ohledně sociálního začlenění žáka

Poznámka plánujeme zřídit službu sociální rehabilitace pro klienty nad 18 let
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Adresa Chelčice 1, 389 01 Vodňany

Zřizovatel Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

Web www.linhart-chelcice.cz

Kontakt info@linhart-chelcice.cz

Informace o službě

Forma služby terénní

Maximální kapacita terénní 1+1 (1× za týden)

Aktuální naplněnost 2

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, chronické

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena duševní

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života ergoterapie – malování, tvoření, keramika, glazování

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života hygiena, manipulace s nádobím, nácvik sebeobsluhy

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce v domově v Přírodní zahradě – slavnosti, vánoční koncert – jsou na 
tyto akce přiváženi

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním
postižením Chelčického domova sv. Linharta, Chelčice
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Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají ve svém přirozeném prostředí – doma

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony doprava kamkoliv

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka SAS – tato služba je vedena se zvláštním rodinným přístupem, hrazena 
z vlastní hospodářské činnosti domova
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Adresa Družstevní 61, Hradiště, 397 01 Písek 1

Zřizovatel Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.  
Klub Krteček v Písku

Web www.krtecek-pi.cz

Kontakt krtecek@krtecek-pi.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 40

Aktuální naplněnost 33

Délka poskytované služby do 40 let

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, sluchové, zrakové

Věková kategorie 7–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena do 40 let

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života základy hygieny, najíst se, napít se, organizace šatníku

Zvýšení pracovního uplatnění terénní činnost – dopomoc v zaměstnání

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života terénní služba – nácvik samostatnosti: doprovázení k lékaři, na úřady, 
k veterináři se psem

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce besídky, výlety

Sociálně aktivizační služba Klub Krteček, Písek
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Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají s rodiči doma, ÚSP

Podpora na trhu práce nemají zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ozdravné pobyty na horách, letní tábory

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP svoz dětí ze speciálních škol – předávání informací o dětech

Poznámka dopolední fáze – pro děti předškolního věku, odpoledne pro starší 
klienty, svozová služba – proběhne činnost v klubu, odvoz zpět domů
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Adresa Čsl. armády 925/33, Tábor, 390 03 Tábor 3

Zřizovatel RYBKA – Tábor, z.s.

Web www.rybka-tabor.cz

Kontakt rybka-tabor@seznam.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 23

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby klienti od 16 do 80 let

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena psychiatricky nemocní v akutní fázi

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života běžné práce v domácnosti – úklid, vaření, šití, kurzy vaření

Zvýšení pracovního uplatnění práce se dřevem, rukodělné práce, mytí nádobí, práce na zahradě

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, jízda v MHD, vyřizování v lékarně, na úřadech, práce na 
počítači – základní počítačová gramotnost

Zvýšení pracovního uplatnění spolupráce s ÚP, se sociálkou

Exkurze, praxe, placená práce ne

Sociálně aktivizační služba Rybka, Tábor
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Další informace

Možnosti následné podpory do jiných služeb, do ÚSP

Podpora na trhu práce nedaří se

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP MŠ, ZŠ Tábor – speciální škola (služba je v areálu této školy)

Poznámka služby zdarma, setkávání, zplnohodnotnění života
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Adresa S. K. Neumanna 272/14, České Budějovice 370 01

Zřizovatel INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú., pobočka České Budějovice

Web www.icsasov.cz

Kontakt budejovice@icsasov.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 10

Aktuální naplněnost 5

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení jiné zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena agresivní klienty

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života hygiena, sebeobsluha, vaření, praní prádla, úklid domácnosti

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik zpracování vlastních emocí, trénink komunikace a mezilidských 
vztahů, nácvik sociálních situací

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, doprava MHD, naučit trasy, doprovod na úřady, k lékaři

Zvýšení pracovního uplatnění práce na zahradě (hrabání listí, sněhu, pletí, sázení, čištění jezírka)

Exkurze, praxe, placená práce ne

Integrační centrum Sasov, České Budějovice
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Další informace

Možnosti následné podpory do zaměstnání, rodiny

Podpora na trhu práce zkušenost nemají

Fakultativní (placené) úkony integrační pobyty (víkendové i týdenní)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny – asistence klienta při vzdělávacím procesu, 
spolupráce: předávání zkušeností, shodné přístupy ke klientům

Poznámka služba je bezplatná
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Sociálně aktivizační služby Koníček, České Budějovice

Adresa U Smaltovny 775/2b, České Budějovice 4, 
370 01 České Budějovice 1

Zřizovatel KONÍČEK, o.p.s.

Web www.konicekcb.cz

Kontakt konicekcb@seznam.cz

Druh postižení kombinované, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 16–18 let

Forma služby ambulantní
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Adresa U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11

Zřizovatel Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Web www.arpida.cz

Kontakt info@arpida.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 15

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby od 16 let

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti IV. stupeň

Pro koho není služba určena agresivní klient, akutní onemocnění

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vaření, samostatnost, soběstačnost, hygiena

Zvýšení pracovního uplatnění práce se dřevem, pracovní návyky – docházka, příprava pomůcek

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění
podle druhu pracoviště, kam směřuje – konkrétní pracovní dovednosti, 
spolupracují se soc. rehabilitací, chodí prodávat výrobky, chodí do 
cvičné kavárny, nácvik manipulace s penězi

Exkurze, praxe, placená práce exkurze do chráněné dílny, volnočasové aktivity

Centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením Arpida, České Budějovice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory na pracovní místa – podle rodiny (zůstávají klienti i doma)

Podpora na trhu práce občas se to podaří, ve spolupráci s OS Do života se daří, bez 
ohodnocení finančního

Fakultativní (placené) úkony vlastní bazén

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP  s vlastní speciální školou

Poznámka integrační a tranzitní program – úzká spolupráce se spec. školstvím
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Adresa Ke Hradu 109, Týn nad Vltavou, 375 01 Týn nad Vltavou 1

Zřizovatel Domov sv. Anežky, o.p.s

Web www.anezka-tyn.cz

Kontakt anezka@anezka-tyn.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 19

Aktuální naplněnost 80 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, chronické, sluchové, 
zrakové, zdravotní, jiné zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena klienti vyžadující neustálou péči a dozor

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života péče o vlastní osobu, oblékání se, příprava pracovního oděvu 
a pomůcek

Zvýšení pracovního uplatnění

včasný příchod do práce, správné oblečení, příprava pomůcek, 
prodlužování soustředění na práci, zlepšení manuální činnosti, textilní 
činnosti – trhání látek, plnění, zašívání, práce s korálky, sezonní 
výrobky, keramika

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života doprava do zaměstnání – samostatnost, při přechodu mezi pobočkami

Zvýšení pracovního uplatnění kontakty s budoucím zaměstnavatelem, doprovod na ÚP

Exkurze, praxe, placená práce sady svatého Prokopa – zahradní práce – nové zkušenosti

Sociálně teraputická dílna – U svaté Kateřiny, Týn nad Vltavou
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do chráněných dílen našich nebo jiných

Podpora na trhu práce chráněné dílny

Fakultativní (placené) úkony svoz do služby

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka široká nabídka různých pracovních činností
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Adresa Masarykovo nám. 21, 398 11 Protivín

Zřizovatel HORIZONT, z.ú.

Web www.oshorizont.cz

Kontakt oshorizont@oshorizont.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 8

Aktuální naplněnost 9

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena těžké postižení, psychiatrické onemocnění v akutní fázi, agresivní

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života doplňkové činnosti – výchovně-vzdělávací činnost, opakování učiva 
vzhledem pro život, vaření, úklid, keramická a textilní dílna

Zvýšení pracovního uplatnění keramické dovednosti, přechod do podporovaného zaměstnání

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, doprovod na úřady, k lékaři, systematická podpora klientů

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce výlety, pobyty, koncerty

Centrum sociálních služeb HORIZONT, Protivín



113
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory vlastní chráněná pracovní místa: 17 míst

Podpora na trhu práce ano

Fakultativní (placené) úkony výlety, koncerty, arteterapie, psycholog, fyzioterapeut, spec. pedagog

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP Speciální škola Písek

Poznámka
nad rámec poskytujeme tyto služby – arteterapie, psycholog, 
fyzioterapeut, spec. pedagog, pobyty v lázních – rehabilitačně- 
-rekreační
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Adresa Karlova 111/4, Vnitřní Město, 397 01 Písek 1

Zřizovatel HORIZONT, z.ú.

Web www.oshorizont.cz

Kontakt oshorizont@oshorizont.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 24

Aktuální naplněnost 26

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena agresivní klient, těžké tělesné postižení v kombinaci s těžkým 
mentálním postižením, psychiatrické problémy v akutní fázi

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

apolečenská integrace, pomoc a  podpora na cestě k  samostatnosti 
a  nezávislosti, rozvoj funkčních a  sociálních dovedností, udržení 
životního rytmu, opakování získaných vědomostí a dovedností v rámci 
10leté školní docházky, sebeobsluha, samostatnost

Zvýšení pracovního uplatnění zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím 
sociálně pracovní terapie v dílnách textilu, tkaní a keramiky

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života pomoc při kontaktování lékaře, úřadu

Zvýšení pracovního uplatnění
dlouhodobá a  pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků 
a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie v dílnách textilu, 
tkaní a keramiky

Exkurze, praxe, placená práce výlety, koncerty, rehabilitační pobyty – lázeňské pobyty

Centrum sociálních služeb HORIZONT, Písek
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory vlastní chráněná pracovní místa: 17 míst

Podpora na trhu práce vlastní chráněná pracovní místa: 17 míst

Fakultativní (placené) úkony výlety, koncerty, rehabilitační pobyty – lázeňské pobyty, fyzioterapeut, 
psychoterapeut, arteterapie, spec. pedagog

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP Speciální škola Písek

Poznámka výtvarná terapie, počítače, vzdělávání, vaření, turistika, rehabilitační 
cvičení
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Adresa Chelčice 1, 389 01 Vodňany

Zřizovatel Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

Web www.linhart-chelcice.cz

Kontakt info@linhart-chelcice.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 12

Aktuální naplněnost 19

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena sebeobsluha, hygiena, úklid, péče o své věci

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života sebeobsluha, hygiena, úklid, péče o své věci

Zvýšení pracovního uplatnění
pracovní dovednosti – potravinové výrobky: pečené čaje, krájení jablek; 
keramika, textilní dílna, práce na zahradě, cvičení na zahradě, malování 
na zahradě, terapie – aroma…

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění mimo zařízení je povzbuzujeme – prodejní výstava, vernisáže, 
koncerty, Sdružení přátel Domova – beseda

Exkurze, praxe, placená práce ano

Sociálně teraputická dílna Chelčický 
domov sv. Linharta, Chelčice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce nedaří se

Fakultativní (placené) úkony doprava, praní prádla

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

70 % ze Speciální praktické školy Vodňany, Arpidy, Speciální školy 
Strakonice

Poznámka
Sdružení přátel Domova – rodiče, opatrovníci se scházejí 2× ročně, 
semináře s  odborníky, společné brigády, vlídný přístup ke klientům, 
dělení klientů do menších skupin, zahradní terapie
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Adresa Pražská 104, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1

Zřizovatel Otevřená OKNA, z. ú.

Web www.otevrenaokna.cz

Kontakt okna@okenko.eu

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita denní 35, okamžitá 28

Aktuální naplněnost 44

Délka poskytované služby horní věková hranice 64 let, ale jsou benevolentní

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena agresivní klient, klient s potřebou zdravotnické péče, klient s potřebou 
neustálé péče

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života základní hygiena, příprava a úklid pracovního místa, samostatný 
pohyb, základní obsluha spotřebičů

Zvýšení pracovního uplatnění

práce s korálky, textilní dílna, výtvarná dílna, příprava a úklid pracovního 
místa, samostatný pohyb, základní obsluha spotřebičů, výtvarná činnost, 
zachování pracovního postupu při tvorbě výrobků, schopnost přijít včas, 
dodržovat pracovní zásady a návyky, pracovní bezpečnost, oděv

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění doporučení a kontakt na další organizace, které se zabývají sociální 
a pracovní rehabilitací

Exkurze, praxe, placená práce spolupráce se zahradnictvím ve městě – externí práce, výlety, návštěva 
vlastní druhé dílny v Dačicích, pobytové akce

Sociálně terapeutická dílna Okénko, Jindřichův Hradec
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají, odcházejí z důvodu změny bydliště, nebo ziskání zaměstnání 
na chráněném trhu práce

Podpora na trhu práce na chráněném trhu práce (vlastní dřevařská dílna, knihařská, výtvarná, 
textilní dílna)

Fakultativní (placené) úkony osobní asistence – dle kapacit

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP den otevřených dveří, žáci speciální škola – praktická škola

Poznámka rodinná služba, atmosféra, přátelské vztahy
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Adresa U Nemocnice 87, Dačice II, 380 01 Dačice

Zřizovatel Otevřená OKNA, z. ú.

Web www.otevrenaokna.cz

Kontakt okna@okenko.eu

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 10/8

Aktuální naplněnost 12/8

Délka poskytované služby 15–64 let

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena agresivní klienti, klienti s potřebou neustálého dozoru, psychiatrický 
klient v akutní fázi

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života samostatné stravování, komunikace, sebeobsluha, oblékání 
a spolupráce v kolektivu

Zvýšení pracovního uplatnění
práce s korálky, pletení háčkování, práce s přírodninami, sezonní 
dekorace, výroba svíček, pracovní návyky a dovednosti, příprava 
pracovního místa, bezpečnost práce, úklid

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života základní sociální poradenství

Zvýšení pracovního uplatnění návaznost na vlastní chráněné dílny, zahradnické práce, nácvik prodeje 
ve vlastním stánku, střetávání se s veřejností

Exkurze, praxe, placená práce výlety

Sociálně terapeutická dílna Okénko, Dačice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají, nebo odcházejí do vlastní chráněné dílny – pomocné práce, 
kompletace výrobků – firma Centropen

Podpora na trhu práce vlastní chráněné dílny – pomocné práce, kompletace výrobků – firma 
Centropen

Fakultativní (placené) úkony osobní asistence

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

Speciální škola v Dačicích, společné projekty a možnost přechodu 
absolventů do zařízení

Poznámka
z kapacitních důvodů vzniklo odloučené pracoviště na druhé adrese, 
práce v malém kolektivu, individuální přístup, spolupráce s místní 
komunitou, účast na akcích města Dačice
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Adresa Křišťanova 111, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Zřizovatel STROOM DUB o. p. s.

Web www.stroomdub.cz

Kontakt info@stroomdub.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 8

Aktuální naplněnost 5

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, chronické, sluchové, 
zrakové, jiné zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena klienty, kteří potřebují zdravotní péči

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
služba sociální rehabilitace je propojená, jednoduché pracovní úkony, 
jednoduché práce v keramické dílně a šicí dílně, arteterapie, prezentace 
výrobků v rámci prodejního krámku

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik jednoduchých pracovních úkonů

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života možnost zapojení do aktivit ostatních center v Prachaticích – účast na 
veřejném životě

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce exkurze, prodejní krámek – praxe pro klienty, zapojení do veřejného 
života

Stroom, Prachatice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony exkurze, divadla, kina, výstavy

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP Speciální škola v Prachaticích – žáci chodili do dílny na praxi

Poznámka otevřené vše pro veřejnost – pořádání akcí pro veřejnost, naopak nákup 
výrobků od veřejnosti – veřejnost přispívá na provoz dílny
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Adresa Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic

Zřizovatel STROOM DUB o. p. s.

Web www.stroomdub.cz

Kontakt info@stroomdub.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 25

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, chronické, sluchové, 
zrakové, jiné zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena klienti, kteří potřebují zvláštní zdravotní péči

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života šicí a keramická dílna – dle druhu postižení v rámci arteterapie

Zvýšení pracovního uplatnění 2 klienti jsou zaměstnáni v zařízení, veřejně prospěšné práce, CHD 
Spektrum – montáže

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života všechny služby jsou propojené – určitou část dne jsou klienti v soc. 
terapeutické dílně a část dne využívají sociální rehabilitaci

Zvýšení pracovního uplatnění řeší si pracovní činnosti v rámci centra – Městys Dub – není jiné 
uplatnění

Exkurze, praxe, placená práce jen exkurze, poznávací

Stroom, Dub u Prachatic
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce Městys Dub, CHD Spektrum – na volném trhu by to klienti nezvládli

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP Základní škola, Praktická škola Prachatice

Poznámka zapojení do jednoduchých pracovních činností dle postižení, 
individuální přístup
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Adresa Klášterní ul. 3, 391 65 Bechyně

Zřizovatel Domov sv. Anežky, o.p.s

Web www.anezka-tyn.cz

Kontakt anezka@anezka-tyn.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 8

Aktuální naplněnost 2

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, chronické, sluchové, 
zrakové, jiné zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena pro klienty vyžadující asistenta

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
pracovní dovednosti, oblékání, příprava pomůcek, spolupráce 
s ostatními, komunikace v rámci prac. činností, zásady slušného 
chování

Zvýšení pracovního uplatnění
nácvik prac. dovedností, prodlužování pozornosti, pracovní návyky, 
keramika, textilní práce, šití, malování, výtvarné techniky, truhlářské 
a údržbářské práce, úklid, zahradnické práce

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, doprava do střediska, samostatný pohyb mimo zařízení

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod k zaměstnavateli, kontakt s ÚP

Exkurze, praxe, placená práce ne

Sociálně teraputická dílna U sv. Františka, Bechyně
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Další informace

Možnosti následné podpory nemají zkušenost (nová služba)

Podpora na trhu práce nemají zkušenost (nová služba)

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka příjemné prostředí, menší kolektiv
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Adresa Libníč 17, 373 71 Libníč

Zřizovatel Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Web www.domovlibnic.cz

Kontakt kontrolor@domovlibnic.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 24

Aktuální naplněnost dílny jsou naplněny každý den cca z 90 %, celková nerelevantní

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální, tělesné, zdravotní, jiné zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena mladší 18 let, vyžadující soustavnou ošetřovatelskou a lékařskou péči

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
podpora při osvojování hygienických návyků a při hygieně o vlastní 
osobu, pomoc a podpora při svlékání/oblékání, přesunu z vozíku / na 
vozík, pomoc a podpora při přípravě nápojů a občerstvení/stravy

Zvýšení pracovního uplatnění
pravidelná docházka do dílny, podpora komunikace, příprava pomůcek 
a materiálu, samostatná soustředěná práce, podpora při úklidu po 
pracovní činnosti

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života doprovod do obchodu, k lékaři, pomoc při vyřizování osobních 
záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění exkurze do chráněných dílen

Exkurze, praxe, placená práce mají možnost poslechnout si a na vlastní kůži vyzkoušet, jak to chodí 
na trhu práce

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Libníč
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Další informace

Možnosti následné podpory zpravidla zůstávají

Podpora na trhu práce výjimečně

Fakultativní (placené) úkony doprava autem

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP
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Adresa Chelčického 1, Třeboň II, 379 01 Třeboň

Zřizovatel Oblastní charita Třeboň

Web www.trebon.charita.cz

Kontakt info@trebon.charita.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 10

Aktuální naplněnost 70 %

Délka poskytované služby max. 8 denně 5 dnů v týdnu

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena klienti s vysokou mírou podpory nebo plnou závislostí na pomoci 
druhé osoby

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti 
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při osobní 
hygieně

Zvýšení pracovního uplatnění podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků 
a dovedností

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Sociálně terapeutické dílny Motýl Charita, Třeboň
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Další informace

Možnosti následné podpory zpravidla zůstávají, cca 1–2 % klientů odcházejí na chráněné pracovní 
místo

Podpora na trhu práce cca 1–2 % klientů odcházejí na chráněné pracovní místo

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa 1. máje 74, Vimperk II, 385 01 Vimperk

Zřizovatel Spolek Slunečnice

Web www.spolekslunecnice.cz

Kontakt spolek.slunecnice@seznam.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 15

Aktuální naplněnost 13

Délka poskytované služby 8.00–15.30 hod, v daný okamžik kapacita max. 15 klientů

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň

Pro koho není služba určena
starší 65 let, aktuálně fyzicky a verbálně agresivní, jejichž zdravotní 
stav vyžaduje péči zdravotnického zařízení, osoby s akutním infekčním 
onemocněním

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života nácvik samoobsluhy – nákupy, ohřev jídla, úklid, pracovní návyky, 
zlepšování jemné motoriky v rámci práce s keramikou

Zvýšení pracovního uplatnění práce v keramické dílně, práce v rukodělné dílně, práce v šicí dílně, 
práce ve výtvarné dílně

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, kulturní a společenské akce, vyřizování záležitostí na 
pobočkách České pošty

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Spolek Slunečnice, Vimperk
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Další informace

Možnosti následné podpory domů

Podpora na trhu práce vzhledem k charakteru postižení nejsou klienti umístitelní na trhu 
práce

Fakultativní (placené) úkony doprava

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP žáci docházejí v rámci výuky do keramické dílny
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Adresa Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany

Zřizovatel Nazaret – středisko Husitské diakonie

Web www.nazaret.cz

Kontakt socialni.nazaret@gmail.com

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 8

Aktuální naplněnost 4

Délka poskytované služby pokud splnují kritéria pro STD (motivace pracovat, pracovní 
pozornost, určitá úroven motoriky, sebepéče atd.)

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena pokud potřebuje zvláštní ošetřovatelskou péči, s akutním těžším 
duševním onemocněním, s těžkou psychiatrickou diagnózou

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života nakupování, vaření, obsluha přístrojů, sociální dovednosti

Zvýšení pracovního uplatnění práce s keramikou, textilem, pomoc při balení výrobků

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života podpora využívání veřejných služeb, kontakt se společenským 
prostředím

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Sociálně terapeutická dílna Nazaret, Borovany
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Další informace

Možnosti následné podpory část zůstává, část nalezne zaměstnání

Podpora na trhu práce zatím se zaměřujeme z personálních důvodů spíše na zaměstnávání 
klientů STD v našich chráněných dílnách

Fakultativní (placené) úkony doprovod, doprava

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Mačkov 79, 388 01 Blatná

Zřizovatel Domov PETRA Mačkov

Web www.domovpetra.cz

Kontakt info@domovpetra.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 57

Aktuální naplněnost 57

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena osoby bez mentálního postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života péče o domácnost, STD

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik pracovního zapojení v STD nebo na otevřeném trhu práce

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce otevřený trh práce

Domov PETRA, Mačkov
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Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce spíše méně

Fakultativní (placené) úkony doprava na základě požadavku uživatele

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Diakonie ČCE, Tábor

Adresa Světlogorská 2771/3, Tábor, 390 05 Tábor 5

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Rolnička

Web www.rolnicka.cz

Kontakt std@rolnicka.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní
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3.2  Centra denních služeb, denní stacionáře

Centra denních služeb

Rolnička Diakonice ČCE, Soběslav 140
Nazaret – středisko Husitské diakonie, Borovany 140

Denní stacionáře

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením v centru ARPIDA, České Budějovice 141
Centrum BAZALKA, České Budějovice 141
Centrum sociálních služeb, Jindřichův Hradec 142
Denní a týdenní stacionář Klíček, Tábor 142
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, České Budějovice 143
Denní a týdenní stacionář Duha, Písek 143
Domov pro seniory Máj, České Budějovice 144
G-centrum, Tábor 144
Denní stacionář, Sezimovo Ústí 145
MěÚSS, Strakonice 145
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, Tábor 146
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Adresa Mrázkova 700, Soběslav III, 392 01 Soběslav

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Rolnička

Web www.rolnicka.cz

Kontakt cds.bezdekova@rolnicka.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Rolnička Diakonice ČCE, Soběslav

Adresa Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany

Zřizovatel Nazaret – středisko Husitské diakonie

Web www.nazaret.cz

Kontakt socialni.nazaret@gmail.com

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, 
sluchové, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Nazaret – středisko Husitské diakonie, Borovany
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Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním 
postižením v centru ARPIDA, České Budějovice

Adresa U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 2, 
370 11 České Budějovice 11

Zřizovatel Arpida, centrum pro rehabilitaci osob 
se zdravotním postižením, z.ú.

Web www.arpida.cz

Kontakt info@arpida.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní

Centrum BAZALKA, České Budějovice

Adresa U Jeslí 198/13, České Budějovice 4, 
370 01 České Budějovice 1

Zřizovatel Centrum BAZALKA, o.p.s.

Web www.centrumbazalka.cz

Kontakt info@centrumbazalka.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní
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Centrum sociálních služeb, Jindřichův Hradec

Adresa Česká 1175, Jindřichův Hradec II,
377 01 Jindřichův Hradec 1

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Web www.sscjh.cz

Kontakt info@sscjh.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Denní a týdenní stacionář Klíček, Tábor

Adresa Záluží 17, 390 02 Tábor 2

Zřizovatel Denní a týdenní stacionář Klíček

Web www.stacionarklicek.cz

Kontakt klicek-usp@iol.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní
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Domov Libníč a Centrum sociálních 
služeb Empatie, České Budějovice

Adresa M. Horákové 1437, České Budějovice 2, 
370 05 České Budějovice 5

Zřizovatel Domov Libníč 
a Centrum sociálních služeb Empatie

Web www.domovlibnic.cz

Kontakt vedoucicds@domovlibnic.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní

Denní a týdenní stacionář Duha, Písek

Adresa Jana Mukařovského 2309, 
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1

Zřizovatel Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Zběšičky

Web www.domovzbesicky.cz

Kontakt vodickova@domovzbesicky.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní
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Domov pro seniory Máj, České Budějovice

Adresa Tylova 13/9, České Budějovice 7, 
370 01 České Budějovice 1

Zřizovatel Domov pro seniory Máj České Budějovice, p.o.

Web www.ddmajcb.cz

Kontakt p.zimmelova@ddmajcb.cz

Druh postižení kombinované, zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

G-centrum, Tábor

Adresa Pionýrů 242, Čekanice, 390 02 Tábor 2

Zřizovatel G-centrum Tábor

Web www.gcentrum.cz

Kontakt denni.stacionar@centrum.cz

Druh postižení kombinované, zdravotní, chronické, jiné 
zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní
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Denní stacionář, Sezimovo Ústí

Adresa K Hájence 1500, Sezimovo Ústí, 
391 02 Sezimovo Ústí 2

Zřizovatel Město Sezimovo Ústí

Web www.sezimovo-usti.cz

Kontakt stacionar@sezimovo-usti.cz

Druh postižení zdravotní, jiné zdravotní, chronické, tělesné, 
sluchové, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

MěÚSS, Strakonice

Adresa Ellerova 160, Strakonice I, 
386 01 Strakonice 1

Zřizovatel Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Web www.muss.strakonice.eu

Kontakt socialnipracovnik@muss.strakonice.eu

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, jiné zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní
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Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel 
sociálních služeb, Kaňka, Tábor

Adresa Helsinská 2731/1, Tábor, 390 05 Tábor 5

Zřizovatel Základní škola a Mateřská škola 
a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

Web www.kanka.info

Kontakt info@kanka.info

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, jiné 
zdravotní, chronické, tělesné, sluchové, zrakové

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní
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3.3 Týdenní stacionáře, domovy pro lidi se zdravotním postižením, chráněná bydlení, 
podpora samostatného bydlení

Týdenní stacionáře

Centrum BAZALKA, České Budějovice 148
Centrum sociálních služeb, Jindřichův Hradec 148
Denní a týdenní stacionář Klíček, Tábor 149
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, České Budějovice 149
Denní a týdenní stacionář Duha, Písek 150
Domov Žlutý Petrklíč, Vodňany 150
Rekreační středisko JÚŠ, Trhové Sviny 151

Domovy pro lidi se zdravotním postižením

Alzheimercentrum Prácheň, Písek 152
Nemocnice, Vimperk 152
Centrum sociálních služeb, Jindřichův Hradec 153
Domov PETRA, Mačkov 153
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Osek 154
Sociální pohoda, Vacov 154

Chráněná bydlení

Naplno, Lomnice nad Lužnicí 155
Chráněné bydlení Dačické okénko, Dačice 155
Chráněné bydlení Duha, Písek 156
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, České Budějovice 156
Rolnička – Diakonice ČCE, Tábor 157
Domov PETRA, Mačkov 157
Dům sv. Františka, Veselí nad Lužnicí 158

Podpora samostatného bydlení

Domov sv. Anežky, Týn nad Vltavou 159
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Centrum BAZALKA, České Budějovice

Adresa U Jeslí 198/13, České Budějovice 4, 
370 01 České Budějovice 1

Zřizovatel Centrum BAZALKA, o.p.s.

Web www.centrumbazalka.cz

Kontakt info@centrumbazalka.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní

Centrum sociálních služeb, Jindřichův Hradec

Adresa Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 
377 01 Jindřichův Hradec 1

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Web www.sscjh.cz

Kontakt info@sscjh.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová
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Denní a týdenní stacionář Klíček, Tábor

Adresa Záluží 17, 390 02 Tábor 2

Zřizovatel Denní a týdenní stacionář Klíček

Web www.stacionarklicek.cz

Kontakt klicek-usp@iol.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní

Domov Libníč a Centrum sociálních 
služeb Empatie, České Budějovice

Adresa M. Horákové 1437, České Budějovice 2, 
370 05 České Budějovice 5

Zřizovatel Domov Libníč 
a Centrum sociálních služeb Empatie

Web www.domovlibnic.cz

Kontakt vedoucicds@domovlibnic.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Denní a týdenní stacionář Duha, Písek

Adresa Jana Mukařovského 2309, Budějovické 
Předměstí, 397 01 Písek 1

Zřizovatel Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Zběšičky

Web www.domovzbesicky.cz

Kontakt vodickova@domovzbesicky.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní

Domov Žlutý Petrklíč, Vodňany

Adresa Nestanice 63, Libějovice, 389 01 Vodňany

Zřizovatel Domov Žlutý Petrklíč, z.s.

Web www.domovzlutypetrklic.cz

Kontakt domovzlutypetrklic@gmail.com

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Rekreační středisko JÚŠ, Trhové Sviny

Adresa Nové Hrady 21, 374 01 Trhové Sviny

Zřizovatel Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní 
škola a Střední škola

Web www.jus.cz

Kontakt jus@jus.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Alzheimercentrum Prácheň, Písek

Adresa 17. listopadu 2444, Budějovické Předměstí, 
397 01 Písek 1

Zřizovatel Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.

Web www.alzheimercentrum.cz

Kontakt pisek@alzheimercentrum.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Nemocnice, Vimperk

Adresa Pivovarská 158/26, Vimperk II, 385 01 Vimperk

Zřizovatel BH – Nemocnice Vimperk a. s.

Web www.nemocnicevimperk.cz

Kontakt doulova@nemocnice-vimperk.org

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, chronické

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Centrum sociálních služeb, Jindřichův Hradec

Adresa Česká 1175, Jindřichův Hradec II, 
377 01 Jindřichův Hradec 1

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Web www.sscjh.cz

Kontakt info@sscjh.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová

Domov PETRA, Mačkov

Adresa Mačkov 79, 388 01 Blatná

Zřizovatel Domov PETRA Mačkov

Web http://www.domovpetra.cz

Kontakt info@domovpetra.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Osek

Adresa Osek 1, 386 01 Strakonice 1

Zřizovatel Domov pro osoby 
se zdravotním postižením Osek

Web www.domovosek.cz

Kontakt reditel@dozp-osek.cz

Druh postižení kombinované, mentální, PAS

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Sociální pohoda, Vacov

Adresa Javorník 74, 384 73 Vacov

Zřizovatel Sociální pohoda, o.p.s.

Web www.socialnipohoda.cz

Kontakt martin.karas.strakonice@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Naplno, Lomnice nad Lužnicí

Adresa Tyršova 697, 378 16 Lomnice nad Lužnicí

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Web www.chbnaplno.cz

Kontakt vedouci@chbnaplno.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Chráněné bydlení Dačické okénko, Dačice

Adresa třída 9. května 572, Dačice V, 380 01 Dačice

Zřizovatel Otevřená OKNA, z. ú.

Web www.otevrenaokna.cz

Kontakt okna@okenko.eu

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Chráněné bydlení Duha, Písek

Adresa Jana Mukařovského 2309, 
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1

Zřizovatel Domov pro osoby 
se zdravotním postižením Zběšičky

Web www.domovzbesicky.cz

Kontakt vodickova@domovzbesicky.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domov Libníč a Centrum sociálních 
služeb Empatie, České Budějovice

Adresa Tyršův sad 403/9, České Budějovice 3, 
370 10 České Budějovice 10

Zřizovatel Domov Libníč 
a Centrum sociálních služeb Empatie

Web www.domovlibnic.cz

Kontakt vedoucichb@domovlibnic.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, 
sluchové

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Rolnička – Diakonice ČCE, Tábor

Adresa Havanská 2823/2, Tábor, 390 05 Tábor 5

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Rolnička

Web www.rolnicka.cz

Kontakt bydleni@rolnicka.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domov PETRA, Mačkov

Adresa Mačkov 79, 388 01 Blatná

Zřizovatel Domov PETRA Mačkov

Web www.domovpetra.cz

Kontakt info@domovpetra.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Dům sv. Františka, Veselí nad Lužnicí

Adresa K Zastávce 646, Veselí nad Lužnicí I,  
391 81 Veselí nad Lužnicí 1

Zřizovatel Diecézní charita České Budějovice

Web www.dchcb.cz

Kontakt chranene.bydleni@dchcb.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Domov sv. Anežky, Týn nad Vltavou

Adresa Čihovice 30, Hněvkovice na levém břehu Vltavy, 
375 01 Týn nad Vltavou 1

Zřizovatel Domov sv. Anežky, o.p.s

Web www.anezka-tyn.cz

Kontakt anezka@anezka-tyn.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, jiné 
zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Sociální služby městyse, Borotín u Tábora

Adresa Borotín 43, 391 35 Borotín u Tábora

Zřizovatel Sociální služby městyse Borotín

Web www.sosboro.cz

Kontakt socialnisluzba@borotin.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, jiné 
zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní

APLA Jižní Čechy, Opařany

Adresa Opařany 121, 391 61 Opařany

Zřizovatel APLA Jižní Čechy, z.ú.

Web www.aplajc.cz

Kontakt info@aplajc.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Poznámka s PAS se uskutečňuje v psychiatrické nemocnici 
Opařany
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Ledax, Trhové Sviny

Adresa nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny

Zřizovatel Ledax o.p.s.

Web www.ledax.cz

Kontakt dohp@ledax.cz

Druh postižení zdravotní, jiné zdravotní, chronické

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby terénní

Domov pro seniory Hvízdal, České Budějovice

Adresa U Hvízdala 1327/6, České Budějovice 2, 
370 11 České Budějovice 11

Zřizovatel Domov pro seniory Hvízdal 
České Budějovice, p.o.

Web www.domovproseniory-hvizdal.cz

Kontakt s.zigova@domovproseniory-hvizdal.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, jiné 
zdravotní, chronické, sluchové, zrakové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Odlehčovací služby centra Arpida, České Budějovice

Adresa Husova tř. 1651/125b, České Budějovice 2, 
370 11 České Budějovice 11

Zřizovatel Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se 
zdravotním postižením, z.ú.

Web www.arpida.cz

Kontakt info@arpida.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Diakonie ČCE, Soběslav

Adresa Mrázkova 700, Soběslav III, 392 01 Soběslav

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Rolnička

Web www.rolnicka.cz

Kontakt os-team@rolnicka.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Stella, České Budějovice

Adresa Stradonická 2311/6, 370 07 České Budějovice 7

Zřizovatel Spolu spojit síly z. s.

Web www.sluzbastella.cz

Kontakt info@sluzbastella.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, 
sluchové, zrakové

Věková kategorie 7–18 let

Forma služby ambulantní

Poznámka ADHD, specifické poruchy učení, SPU, vývojová 
dysfázie

Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice

Adresa Neumannova 144, Prachatice I, 
383 01 Prachatice

Zřizovatel Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Web www.hospicpt.cz

Kontakt socialni@hospicpt.cz

Druh postižení zdravotní, jiné zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Sociální služby SOVY, Český Krumlov

Adresa Za Soudem 490, Plešivec, 
381 01 Český Krumlov 1

Zřizovatel Sociální služby SOVY, o.p.s.

Web www.sovyck.cz

Kontakt info@sovyck.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní

G-centrum, Tábor

Adresa Kpt. Jaroše 2958, Tábor, 390 03 Tábor 3

Zřizovatel G-centrum Tábor

Web www.gcentrum.cz

Kontakt odlehcovaci.sluzby@gcentrum.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Rolnička – Diakonie ČCE, Tábor

Adresa Světlogorská 2771/3, Tábor, 390 05 Tábor 5

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Rolnička

Web www.rolnicka.cz

Kontakt odlehcovaci@rolnicka.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

G-centrum, Tábor Čekanice

Adresa Pionýrů 242, Čekanice, 390 02 Tábor 2

Zřizovatel G-centrum Tábor

Web www.gcentrum.cz

Kontakt odlehcovaci.sluzby@gcentrum.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

RESIDENT 2000, Dačice

Adresa Antonínská 85, Dačice II, 380 01 Dačice

Zřizovatel RESIDENT 2000 o.p.s.

Web www.resident2000.cz

Kontakt socialni@resident2000.cz

Druh postižení kombinované, tělesné, zdravotní, jiné zdravotní, 
sluchové, chronické

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Domácí hospic Jordán, Tábor

Adresa Bydlinského 2964, Tábor, 390 02 Tábor 2

Zřizovatel Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Web www.hospicjordan.cz

Kontakt kontakt@hospicjordan.cz

Druh postižení zdravotní, chronické, jiné zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Domov pro seniory Máj, České Budějovice

Adresa Tylova 13/9, České Budějovice 7, 
370 01 České Budějovice 1

Zřizovatel Domov pro seniory Máj České Budějovice, p.o.

Web www.ddmajcb.cz

Kontakt p.zimmelova@ddmajcb.cz

Druh postižení kombinované, zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov důchodců „U Zlatého kohouta“, 
Hluboká nad Vltavou

Adresa Zborovská 857, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Zřizovatel Domov důchodců „U Zlatého kohouta“

Web www.hluboka.cz

Kontakt domov.duchodcu@hluboka.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Hospicová péče sv. Kleofáše, Třeboň

Adresa Svatopluka Čecha 20, Třeboň II, 379 01 Třeboň

Zřizovatel Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Web www.kleofas.cz

Kontakt socialni.sluzby@kleofas.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie, Písek

Adresa Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí,
397 01 Písek 1

Zřizovatel Domácí hospic Athelas – 
středisko Husitské diakonie

Web www.hospic-pisek.cz

Kontakt kontakt@hospic-pisek.cz

Druh postižení zdravotní, jiné zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Autis Centrum, České Budějovice

Adresa Plzeňská 2219/44, České Budějovice 3, 
370 04 České Budějovice 4

Zřizovatel Autis Centrum, o.p.s.

Web www.autiscentrum.cz

Kontakt info@autiscentrum.cz

Druh postižení zdravotní, PAS

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Městská charita, České Budějovice

Adresa Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 6, 
370 01 České Budějovice 1

Zřizovatel Městská charita České Budějovice

Web www.mchcb.cz

Kontakt osobni.asistence@cbudejovice.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální, chronické, tělesné, 
zdravotní, jiné zdravotní, sluchové, zrakové

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Ledax, České Budějovice

Adresa Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 
370 01 České Budějovice 1

Zřizovatel Ledax o.p.s.

Web www.ledax.cz

Kontakt sekretariat@ledax.cz

Druh postižení kombinované, mentální, chronické, tělesné, 
zdravotní, jiné zdravotní, sluchové, zrakové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

MESADA, Písek

Adresa nábřeží 1. máje 2518, Budějovické Předměstí, 
397 01 Písek 1

Zřizovatel MESADA, z. s.

Web www.mesada.eu

Kontakt pisek@mesada.eu

Druh postižení zdravoní, chronické

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, Strakonice

Adresa Stavbařů 213, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1

Zřizovatel Jihočeské centrum pro zdravotně postižené
a seniory, o.p.s.

Web www.jczps.cz

Kontakt strakonice@jczps.cz

Druh postižení kombinované, chronické, tělesné, zdravotní, jiné 
zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

KreBul, Prachatice

Adresa Zlatá stezka 145, Prachatice II, 383 01 Prachatice

Zřizovatel KreBul, o.p.s.

Web www.krebul.cz

Kontakt asistence@krebul.cz

Druh postižení kombinované, mentální, chronické, tělesné, 
zdravotní, jiné zdravotní, sluchové, zrakové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

Centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením Arpida, České Budějovice

Adresa U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 2, 
370 11 České Budějovice 11

Zřizovatel Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se 
zdravotním postižením, z.ú.

Web www.arpida.cz

Kontakt info@arpida.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

MESADA, Jindřichův Hradec

Adresa Kmentova 90, Jindřichův Hradec II, 
377 01 Jindřichův Hradec 1

Zřizovatel MESADA, z. s.

Web www.mesada.eu

Kontakt jhradec@mesada.eu

Druh postižení zdravoní, chronické

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel 
sociálních služeb, Kaňka, Tábor

Adresa Helsinská 2731/1, Tábor, 390 05 Tábor 5

Zřizovatel Základní škola a Mateřská škola  
a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

Web www.kanka.info

Kontakt info@kanka.info

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, 
sluchové, zrakové

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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ICOS, Český Krumlov

Adresa Urbinská 187, Domoradice, 
381 01 Český Krumlov 1

Zřizovatel ICOS Český Krumlov, o.p. s.

Web www.icos.krumlov.cz

Kontakt css@krumlov.cz

Druh postižení kombinované, mentální, chronické, tělesné, 
zdravotní, jiné zdravotní, sluchové, zrakové

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Diecézní charita Brno, Dačice

Adresa Masarykova 295, Dačice I, 380 01 Dačice

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.jihlava.charita.cz

Kontakt lenka.holcova@jihlava.charita.cz

Druh postižení zdravoní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Rolnička – Diakonie ČCE, Tábor

Adresa Světlogorská 2771/3, Tábor, 390 05 Tábor 5

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Rolnička

Web www.rolnicka.cz

Kontakt osal@rolnicka.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, Dříteň

Adresa Dříteň 162, 373 51 Dříteň

Zřizovatel Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.

Web www.appslunecnice.cz

Kontakt papslunecnice@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální, chronické, tělesné, 
zdravotní, jiné zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Oblastní charita, Strakonice

Adresa Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice I, 
386 01 Strakonice 1

Zřizovatel Oblastní charita Strakonice

Web www.charita-strakonice.cz

Kontakt helena.turkova@strakonice.charita.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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3.5 Služby mimo cílovou skupinu

Služby mimo cílovou skupinu

Městské středisko sociálních služeb, Písek 179
Sociální rehabilitace Chelčického domova sv. Linharta, Chelčice 179
Sociální rehabilitace Fokus, Písek 180
Sociální rehabilitace Fokus, Strakonice 180
Sociální rehabilitace Fokus, Český Krumlov 181
Sociální rehabilitace Fokus, Jindřichův Hradec 181
Sociálně terapeutické dílny Klubko – Fokus, Písek 182
Sociálně terapeutické dílny Kopretina – Fokus, Strakonice 182
Sociálně terapeutické dílny Fokus, České Budějovice 183
Chráněné bydlení Fokus, České Budějovice 183
Chráněné bydlení Fokus, Tábor 184
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Městské středisko sociálních služeb, Písek

Adresa Topělecká 424, Pražské Předměstí, 
397 01 Písek 1

Zřizovatel Městské středisko sociálních služeb, p.o.

Web www.pspisek.cz

Kontakt nikodemova@pspisek.cz

Druh postižení zdravotní, chronické, senioři

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Sociální rehabilitace Chelčického 
domova sv. Linharta, Chelčice

Adresa Chelčice 1, 389 01 Vodňany

Zřizovatel Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

Web www.linhart-chelcice.cz

Kontakt info@linhart-chelcice.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Sociální rehabilitace Fokus, Písek

Adresa Vladislavova 250, Pražské Předměstí, 
397 01 Písek 1

Zřizovatel FOKUS Písek, z.ú.

Web www.fokus-pisek.cz

Kontakt info@fokus-pisek.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Sociální rehabilitace Fokus, Strakonice

Adresa Lidická 1081, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1

Zřizovatel FOKUS Písek, z.ú.

Web www.fokus-pisek.cz

Kontakt info@fokus-pisek.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Sociální rehabilitace Fokus, Český Krumlov

Adresa Nad Nemocnicí 424, Horní Brána, 
381 01 Český Krumlov 1

Zřizovatel FOKUS České Budějovice, z.ú.

Web www.fokus-cb.cz

Kontakt fokus@fokus-cb.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Sociální rehabilitace Fokus, Jindřichův Hradec

Adresa Václavská 130, Jindřichův Hradec III, 
377 01 Jindřichův Hradec 1

Zřizovatel FOKUS Tábor, z.s.

Web www.fokustabor.cz

Kontakt sos@fokustabor.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Sociálně terapeutické dílny Klubko – Fokus, Písek

Adresa Kollárova 485/13, Budějovické Předměstí, 
397 01 Písek 1

Zřizovatel FOKUS Písek, z.ú.

Web www.fokus-pisek.cz

Kontakt info@fokus-pisek.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Sociálně terapeutické dílny Kopretina – Fokus, Strakonice

Adresa Lidická 1081, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1

Zřizovatel FOKUS Písek, z.ú.

Web www.fokus-pisek.cz

Kontakt dilnast@fokus-pisek.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní
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Sociálně terapeutické dílny Fokus, České Budějovice

Adresa Novohradská 1058/71, České Budějovice 6,
370 08 České Budějovice 8

Zřizovatel FOKUS České Budějovice, z.ú.

Web www.fokus-cb.cz

Kontakt t.trajer@fokus-cb.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Chráněné bydlení Fokus, České Budějovice

Adresa Žerotínova 19/9, 370 04 České Budějovice 4

Zřizovatel FOKUS České Budějovice, z.ú.

Web www.fokus-cb.cz

Kontakt t.trajer@fokus-cb.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Chráněné bydlení Fokus, Tábor

Adresa Havanská 2823/2, Tábor, 390 05 Tábor 5

Zřizovatel FOKUS Tábor, z.s.

Web www.fokustabor.cz

Kontakt sos@fokustabor.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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4 Pracovní příležitosti a další možnosti podpory osobám  
se zdravotním postižením v kraji

Jedná se o velmi širokou oblast, ve které se zaměřujeme na instituce přímo poskytující informace a podporu 
z oblasti pracovního trhu a zaměstnanosti – zde zastoupeno Úřadem práce ČR či možnostmi, které nabízejí 
informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání. Dále pak představíme podnikatelské a pra-
covní možnosti, které nabízí oblast společensky prospěšného podnikání, úlohu a význam místních akčních 
skupin či Jihočeské hospodářské komory. Dále budou uvedeny ilustrativní příklady dodavatelů/poskytova-
telů náhradního plnění, tzn. ty subjekty (firmy, podniky apod.), které zaměstnávají více než 50 % osob s přiz-
naným statusem OZP, a přehled 10 největších zaměstnavatelů v kraji. 

Kapitolu uzavírají příklady z praxe těch partnerských/spolupracujících škol (základní školy zaměře-
né na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, praktické školy jednoleté a dvouleté, odborná 
učiliště), které jsou do projektu zapojené. Zde jsme oslovili metodiky tranzitní podpory (pedagogy) z každé 
školy a požádali je, aby danou školu v krátkosti „představili“ a popsali, jakým způsobem se jim daří naplňovat 
myšlenku přípravy žáků na co nejvíce samostatný život právě v oblasti tranzitního programu. Vybraní peda-
gogové také sdíleli své postřehy a zkušenosti (většina z nich optikou mnohaleté pedagogické praxe) v oblasti  
(ne)zaměstnavatelnosti jejich žáků, potažmo absolventů, s možností k tomuto uvést příklady dobré či špatné 
praxe. Zde jsme je požádali, aby skutečně popsali věci tak, jak jsou, jak je sami jako speciální pedagogové vní-
mají, „bez obalu“. Závěrem pedagogové předkládají, pro případnou inspiraci, seznam těch zaměstnavatelů (po-
kud jsou), se kterými má škola dobré zkušenosti ve smyslu možností umístění svých žáků na praxe či pracovní 
stáže, popř. zaměstnavatelů, u nichž je reálná šance takového žáka (absolventa) zaměstnat.

Podpora v oblasti pracovního trhu a zaměstnanosti

4.1 Úřady práce, informační a poradenská střediska

V rámci Jihočeského kraje podporu nabízí jednak krajská pobočka Úřadu práce ČR (ÚP ČR) se sídlem v Čes-
kých Budějovicích, případně na jednotlivých kontaktních pracovištích (tabulka níže). V této oblasti je rovněž 
důležité připomenout existenci informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS) 
coby nedílné součásti poradenství, kterou ÚP ČR poskytuje všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit 
si ji nebo potřebují poradit při volbě či změně povolání. A právě IPS mohou být při poskytování svých služeb 
nápomocna a úzce spolupracovat se základními, středními školami a školami vzdělávajícími žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. IPS rovněž spolupracují s jinými sociálními partnery – zde lze najít možný průnik 

Firmy poskytující náhradní plnění

Hospodářská komora

Sociální podniky

Místní akční skupiny

Zpět na obsah

Informační a poradenská střediska

Úřady práce
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důležité kooperace s vybranými sociálními službami (např. sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny) či 
níže zmíněnou oblastí společensky prospěšného podnikání (tzv. sociální podniky) apod.

Seznam úřadů práce

Pracoviště ÚP ČR Adresa Webové stránky Telefon

České Budějovice 
(krajská pobočka) Klavíkova 1570/7 www.uradprace.cz/web/cz/

jihocesky-kraj 950 109 111

Blatná tř. J. P. Koubka 91 www.uradprace.cz/web/cz/
blatna 950 162 221

Český Krumlov Věncova 248,  
381 01 Český Krumlov

www.uradprace.cz/web/cz/
cesky-krumlov 950 110 111

Dačice Komenského 39, Dačice, 
380 01 Dačice

www.uradprace.cz/web/cz/
dacice 950 124 200

Jindřichův Hradec
Janderova 147,  
Jindřichův Hradec II,  
377 01 Jindřichův Hradec 1

www.uradprace.cz/web/cz/
jindrichuv-hradec 950 124 111

Kaplice Tržní 84, 382 41 Kaplice 1 www.uradprace.cz/web/cz/
kaplice 950 110 204

Milevsko Za Radnicí 12,  
399 01 Milevsko 1

www.uradprace.cz/web/cz/
milevsko 950 146 231

Písek
nábřeží 1. máje 2259, 
Budějovické Předměstí, 
397 01 Písek 1

www.uradprace.cz/web/cz/
pisek 950 146 111

Prachatice Poštovní 113,  
383 01 Prachatice

www.uradprace.cz/web/cz/
prachatice 950 153 333

Tábor Husovo nám. 2938, 
390 02 Tábor 2

www.uradprace.cz/web/cz/
tabor 950 165 111

Třeboň Svobody 1012, Třeboň II,
379 01 Třeboň

www.uradprace.cz/web/cz/
trebon 950 124 210

Týn nad Vltavou Nádražní 235, Malá Strana, 
375 01 Týn nad Vltavou 1

www.uradprace.cz/web/cz/
tyn-nad-vltavou 950 109 231

Vimperk Nad Stadiónem 199, 
Vimperk II, 385 01 Vimperk

www.uradprace.cz/web/cz/
vimperk 950 153 473

Vodňany Elektrárenská 28, Vodňany II, 
389 01 Vodňany

www.uradprace.cz/web/cz/
vodnany 950 162 231

Volary Soumarská 51, 384 51 Volary www.uradprace.cz/web/cz/
volary 950 153 572
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Seznam informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS)

Pracoviště IPS Adresa E-mail Telefon

Prachatice Poštovní 113, Prachatice ips.pt@uradprace.cz 950 153 322

Český Krumlov Věncova 248, Plešivec,  
Český Krumlov ips.ck@uradprace.cz 950 110 311

České Budějovice Klavíkova 1570/7, 
České Budějovice ips.cb@uradprace.cz 950 109 460

Jindřichův Hradec Janderova 147,  
Jindřichův Hradec II ips.jh@uradprace.cz 950 124 410

Strakonice Textiláků 393,  
Strakonice II ips.st@uradprace.cz 950 162 421

Písek nábřeží 1. máje 2259,  
Budějovické Předměstí, Písek ips.pi@uradprace.cz 950 146 401

Tábor Husovo nám. 2938, Tábor 2 ips.ta@uradprace.cz 950 165 156

4.2 Sociální podniky

Specifickou a v ČR poměrně novou oblast, jak lze cíleně nabídnout pracovní příležitosti osobám se zdravotním 
postižením, představuje tzv. sociální podnikání. Jedná se o podnikatelskou aktivitu, jejímž účelem je dosažení 
určitého zisku, kdy se větší část příjmů v daném podniku použije do jeho vybavení či rozvoje, dalšího vzdělá-
vání zaměstnanců nebo k podpoře obecně prospěšných cílů. Dle serveru https://ceske-socialni-podnikani.cz/, 
který obsahuje databázi sociálních podniků v ČR, je patrné, že se v Jihočeském kraji aktuálně nachází celkem 
26 takových provozoven. Údaj však nemusí být definitivní, neboť právní ukotvení pojmu sociální podnikání 
zatím neexistuje (sociální podniky jsou tedy registrovány jako např. obecně prospěšné společnosti, občanská 
sdružení, evidované právnické osoby církví a  náboženských společností, družstva, obchodní společnosti či 
nově i sociální družstva). Z toho také pramení zcela dobrovolné uvedení sociální podniku ve veřejné databázi. 

V rámci dalšího potvrzování (formou telefonického kontaktování) každého námi dohledaného sociálního 
podniku v kraji bylo zjištěno celkem 12 sociálních podniků, které aktuálně v Jihočeském kraji zaměstnávají 
či nabízejí pracovní možnosti naší cílové skupině. Bližší informace a seznam těchto podniků najdete níže.

https://ceske-socialni-podnikani.cz/
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Seznam sociálních podniků 

Sociální podniky 

Dílny sv. Jiljí o.p.s., Třeboň 189
Dvůr Čihovice a Špejchar klub, Týn nad Vltavou 190
Domov sv. Anežky, Týn nad Vltavou 191
Fashion for help, České Budějovice 192
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., Prachatice 193
Karton s.r.o., Dolní Bukovsko 194
Pražírna Drahonice, Vodňany 195
Sociální Institut s.r.o., Písek 196
Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Písek 197
Sady Sv. Prokopa s.r.o., Týn nad Vltavou 198
Sociální podnik Madlenka, o.p.s. – provozovna Písek 199
Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú., Prachatice 200
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Dílny sv. Jiljí o.p.s., Třeboň
Dvorce 258, Třeboň

Provozovatel Dílny sv. Jiljí o.p.s.

Web www.dilnyjilji.cz/socialni-podnikani

Kontakt 601 299 121, dilnysv.jilji@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým (zrakovým, 
sluchovým) postižením

Pro koho není podnik určen nedá se říci

Maximální kapacita 21 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti prádelna, údržba zeleně a technické služby, úklidové služby a potřeby

Délka poskytované podpory pracovní doba pondělí až pátek na 4 hodiny

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP (podporovaná pracovní místa)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka součást Prádelna Dvorce
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Dvůr Čihovice a Špejchar klub, Týn nad Vltavou
Čihovice 30, Týn nad Vltavou

Provozovatel POMOC Týn nad Vltavou, z.s.

Web www.dvurcihovice.cz

Kontakt 604 270 725, spejchar@cihovice.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým (zrakovým, 
sluchovým) postižením

Pro koho není podnik určen nedá se říci

Maximální kapacita 30 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti práce na farmě, ubytování, vzdělávání a školení

Délka poskytované podpory dle zdravotního omezení, 4, 6 hodin na smlouvu, možnost i 3× týdně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

spolupráce s ÚP (podporovaná pracovní místa), máme zkušenost 
s přechodem na otevřený trh práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Domov sv. Anežky, Týn nad Vltavou
Ke Hradu 109, Týn nad Vltavou

Provozovatel Domov sv. Anežky, o.p.s.

Web www.eshop-anezka-tyn.cz/keramicka-dilna

Kontakt 604 270 725, obchod@anezka-tyn.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, mentálním postižením, kombinovaným 
postižením, duševním onemocněním, smyslovým postižením

Pro koho není podnik určen pro osoby s vyšším stupněm závislosti vyžadující nepřetržitou osobní 
asistenci

Maximální kapacita 10 osob

Aktuální naplněnost 80 %

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti keramické, tkalcovské a truhlářské chráněné dílny

Délka poskytované podpory bez limitu

Další informace

Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

dílna je uzpůsobena jako dílna s chráněnými pracovními místy, 
vzhledem k postižení současných pracovníků nebylo možno je umístit  
na otevřeném trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

v současnosti neprobíhá, ale spolupracujeme se speciální a praktickou 
školou Trhové Sviny, s pobočkou v Českých Budějovicích
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Fashion for help, České Budějovice
Kanovnická 74/6, České Budějovice

Provozovatel Broome, s.r.o.

Web www.fashionforhelp.cz

Kontakt 734 234 265, petr.simajchl@fashionforhelp.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s mentálním, sluchovým postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita

Aktuální naplněnost z 90 %

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti dobročinný second hand

Délka poskytované podpory dle zdravotního omezení, 4, 6, 8 hodin na smlouvu

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP (podporovaná pracovní místa)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne



193
Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory o.p.s., Prachatice

SNP 559, Prachatice

Provozovatel

Web www.jczps.webnode.cz

Kontakt 721 001 422, reditelka@jczps.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s tělesným postižením, zrakovým postižením

Pro koho není podnik určen vozíčkář, zcela nevidomý

Maximální kapacita 1 poradce na 1 pobočku

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti registrované sociální i doprovodné služby pro osoby se ZP

Délka poskytované podpory dle potřeby klienta

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP (podporovaná pracovní místa)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP VOŠ, Jedličkův ústav Praha, Arpida České Budějovice
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Karton s.r.o., Dolní Bukovsko
nám. Jiráskovo 62, Dolní Bukovsko

Provozovatel Karton s.r.o.

Web www.kartonbukovsko.cz

Kontakt 777 775 156, info@kartonbukovsko.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním postižením, s narušenou komunikační schopností

Pro koho není podnik určen osoby s tělesným, mentálním a zrakovým postižením

Maximální kapacita 10 osob

Aktuální naplněnost 5 osob

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti zakázková výroba obalů a prokladů z vlnité lepenky

Délka poskytované podpory dle potřeby klienta

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce cílem je směřovat klienta do budoucna na otevřený trh práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Pražírna Drahonice, Vodňany
Drahonice 15, Vodňany

Provozovatel A MANO s.r.o. sociální podnik

Web www.prazirnadrahonice.cz/obchod

Kontakt 725 576 809, prazirnadrahonice@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s lehkým mentálním postižením, duševním onemocněním

Pro koho není podnik určen zrakové postižení

Maximální kapacita 40 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti pražení kávy, e-shop: sušenky, sirupy, čaje, čokolády

Délka poskytované podpory dle potřeby klienta

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP (podporovaná pracovní místa)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP spolupráce s ÚP (podporovaná pracovní místa)
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Sociální Institut s.r.o., Písek
Chelčického 53/7, Písek

Provozovatel A MANO s.r.o. sociální podnik

Web www.piseckapolivkarna.cz

Kontakt 776 611 242, socialni.institut@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s lehkým mentálním postižením, duševním onemocněním

Pro koho není podnik určen zrakové postižení

Maximální kapacita 40 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti kavárna, prodej čerstvé polévky

Délka poskytované podpory dle potřeby klienta

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP (podporovaná pracovní místa)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP spolupráce s ÚP (podporovaná pracovní místa)
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Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Písek
Husovo náměstí 1451, Písek

Provozovatel nezisková organizace Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Web www.propamatky.info/cs/hlavni-strana

Kontakt 724 182 231, redakce@propamatky.cz

Cílová skupina

Druh postižení nemáme přesně specifikováno, mají zájem o obor, pracují s počítačem, 
jsou pečliví a zodpovědní

Pro koho není podnik určen aktuálně nemáme pracoviště 100% bezbariérové, ale práce na dálku – 
on-line – je také možná

Maximální kapacita 10 osob z řad CS

Aktuální naplněnost 9 osob

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti záchrana a obnova památek a architektury

Délka poskytované podpory pokud se zaměstnanci osvědčí, mají po roce pracovní smlouvu na dobu 
neurčitou

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP (podporovaná pracovní místa)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP zatím žádná
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Sady Sv. Prokopa s.r.o., Týn nad Vltavou
Jarošovice 829, Týn nad Vltavou

Provozovatel Sady Sv. Prokopa s.r.o.

Web www.sady-prokopa.cz

Kontakt 601 299 107, obchod@zeleny-kosik.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s tělesným postižením, mentálním postižením

Pro koho není podnik určen zrakové, sluchové postižení

Maximální kapacita dle sezony 10–20 osob

Aktuální naplněnost 16 osob

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti pěstování jablek, jahod, hrušek, brambor, výroba moštu, pyré, 
truhlárna

Délka poskytované podpory 3–4 roky

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce z 80 % podporovaná místa

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP SŠ zemědělská České Budějovice, Zemědělské učiliště Týn nad Vltavou
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Sociální podnik Madlenka, o.p.s. – provozovna Písek
Kollárova 485/13, Písek

Provozovatel Sociální podnik Madlenka, o.p.s. – společnosti při FOKUSu Písek, o.s.

Web www.madlenkapisek.cz

Kontakt 774 482 769, asistent@madlenkapisek.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s tělesným, sluchovým postižením

Pro koho není podnik určen pro toho, kdo není manuálně zručný

Maximální kapacita 8 osob

Aktuální naplněnost 7 osob

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti textil – výroba, recyklace, re-use, propagační a dárkové předměty

Délka poskytované podpory dle zdravotního stavu

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP (podporovaná pracovní místa)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú., Prachatice
SNP 559, 383 01 Prachatice

Provozovatel Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Web www.jczps.cz

Kontakt 721 001 422, reditelka@jczps.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým (lehkým 
zrakovým, sluchovým) postižením

Pro koho není podnik určen osoba nevidomá, osoba na vozíčku

Maximální kapacita 9 osob

Aktuální naplněnost 7 osob

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti půjčovna kompenzačních pomůcek, dobročinný obchůdek

Délka poskytované podpory dle zdravotního omezení, 4, 6 hodin na smlouvu, možnost i 2× týdně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP(podporovaná pracovní místa)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka pobočky: Strakonice, České Budějovice, Písek
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4.3 Místní akční skupiny a hospodářská komora

Místní akční skupiny (MAS) jsou nezávislá společenství občanů, sdružující neziskové organizace (např. za-
psané spolky, obecně prospěšné společnosti), soukromé podnikatelské subjekty i složky veřejné správy (obce, 
svazy obcí apod.). Jak již napovídá název, MAS působí zpravidla na vymezeném lokálním území. Cílem MAS 
je usilovat o trvalý rozvoj, podporu a zkvalitnění života v dané oblasti (např. získávání dotací na podporu ven-
kova, účast na různých jednáních, pořádání seminářů aj.). Jedná se o širkou podporu včetně zjišťování potřeb 
obyvatel daného venkovského regionu, zahrnující rozvoj podnikání, péči o krajinu i rozvoj a podporu vzdělá-
vání či různých sociálních programů. Hospodářská komora (HK) usiluje jako zástupce podnikatelů v daném 
kraji zejména o celkový rozvoj podnikatelského prostředí a možností zaměstnavání. V kontextu našeho tématu 
je vhodné zmínit jednu z činností HK – zřizování zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdě-
lanosti, profesního vzdělávání a rekvalifikace. Dále také účast HK na řešení problémů zaměstnanosti a odborné 
přípravy k výkonu povolání či podpora školských zařízení, které jsou k tomuto účelu zřízeny. 

Seznam místních akčních skupin 

Název MAS Adresa Webové stránky Telefon

MAS Sdružení Růže, z.s. Žižkovo nám. 107, 
Borovany www.mas.sdruzeniruze.cz 724 643 050

MAS Strakonicko, z.s. Palackého nám. 1090, 
Strakonice www.strakonicko.net 722 291 726

MAS Vodňanská ryba, z.s. nám. Svobody č. 10/1,
Vodňany www.vodnanskaryba.eu 603 309 543

MAS Blatensko, o.p.s. Spálená 727, Blatná www.blatensko.cz/mas 602 400 140

MAS Hlubocko–Lišovsko, 
o.p.s.

Masarykova 1, 
Jindřichův Hradec www.mashl.cz 773 644 373

MAS BRÁNA PÍSECKA 
z.s.

Čížová 75, 
Hluboká nad Vltavou www.branapisecka.cz 602 113 600

MAS Česká Kanada o.p.s. Pravdova 1113/II, 
Jindřichův Hradec www.masck.cz 602 101 346

MAS Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, Třeboň www.mas-trebonsko.cz 774 742 095

MAS Pomalší o.p.s. Družstevní 596, Velešín www.pomalsi.cz 608 353 400

MAS POŠUMAVÍ, z.s. Plánická 174, Klatovy www.masposumavi.cz 720 982 171

MAS Střední Povltaví z.s. Kovářov 63, Kovářov www.masstrednipovltavi.cz 724 180 830



202
Zpět na kapitolu

Seznam hospodářské komory 

Adresa Webové stránky E-mail Telefon

České Budějovice,  
Husova 9, 370 01 www.jhk.cz info@jhk.cz 387 699 311

4.4 Vybrané firmy poskytující náhradní plnění

Firmy poskytující náhradní plnění patří mezi významné „podpůrce“ osob se zdravotním postižením na otevře-
ném či chráněném trhu práce. Cíleně nabízejí pracovní příležitosti právě osobám se zdravotním postižením, 
které potřebují větší míru podpory a nemusely by tak obstát na běžném trhu práce. Tyto firmy jsou významný-
mi partnery pro ty zaměstavatele, kteří neplní „povinnost“ zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to 
tím, že tito zaměstnavatelé od nich odebírají výrobky či služby. Celý seznam dodavatelů náhradního plnění je 
možné získat na webových stránkách Úřadu práce ČR: https://www.uradprace.cz/seznam-dodavatelu-nahrad-
niho-plneni. Ten nabízí možnost filtrování informací na základě různých parametrů – rok plnění, IČO, název 
dodavatele, RČ, kraj či okres atd. 

Níže je představen (pouze ilustrativně) výčet 15 z celkových 135 (rok 2021) dodavatelů náhradního plnění 
ve Jihočeském kraji. Jedná se o podnikatelské subjekty, které tuto informaci ÚP ČR poskytly v rámci evidence 
náhradního plnění. Zde jsme využili právě možnosti filtrace a ze seznamu vybrali nejprve 5 různých subjektů – 
těch, které zaměstnávají 1 osobu se statusem OZP, dále 5 subjektů se 7 zaměstnanci se statusem OZP a nakonec 
5 subjektů zaměstnávajících více než 100 osob se statusem OZP. Jinými slovy, lze tedy vidět, že seznam obsa-
huje širokou skupinu zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP – bez ohledu na velikost zaměstnanecké základny 
či zaměření dané firmy.

https://www.uradprace.cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni
https://www.uradprace.cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni
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ELVACEK s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Mašovice 26, 391 55 Dolní Hořice 28105419 www.pokusel1.g6.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

621 491 969 108 1

Zaměření

projekt, montáž a revize slaboproudých zařízení CCTV, EPS, EZS, přístupy, vzdálený dohled, internet

EVA FOŘTOVÁ

Adresa IČO dodavatele Web

Písecké předměstí 1349, 
399 01 Milevsko 25806564

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

519 108 969 108 1

Zaměření

daňový poradce

JAN ŠTĚRBA

Adresa IČO dodavatele Web

B. Smetany 206, 380 01 Dačice 49043064

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

109 375 969 108 1

Zaměření

topení – elektro – plyn – montáž, servis, vzduchotechnika
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Josef Čech

Adresa IČO dodavatele Web

Višňová 901, 
391 11 Planá nad Lužnicí 48251453

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

531 109 969 108 1

Zaměření

pracovní oděvy, obuv, vinotéka, italská vína

VPT Partner s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Budějovická 416/22, Budějovické 
Předměstí, 397 01 Písek 26105985

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

310 563 7 297 383 7,53

Zaměření

renovace tonerů do tiskáren, výroba školních a kancelářských potřeb kromě výrobků z papíru

MOPI CZ s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Střelecký ostrov 27/3, 
370 01 České Budějovice 7 2105837

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

7 121 765 7 316 765 7,55

Zaměření

velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel

JINDŘICH JŮZA

Adresa IČO dodavatele Web

Vídeňská 2773/2, 390 05 Tábor 10318640

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

732 650 969 108 1

Zaměření

instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
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1. sociální družstvo VLNA

Adresa IČO dodavatele Web

Riegrova 1756/51, 
370 01 České Budějovice 3 2731584 www.1socialnidruzstvovlnasweb.

webmium.com

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

6 118 313 7 336 148 7,57

Zaměření

demontáž a třídění elektroodpadu

Novotný NOPO CB s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Rudolfovská tř. 290/135, 
370 01 České Budějovice 4 28063091 www.nopocb.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

2 105 984 7 714 100 7,96

Zaměření

pracovní oděvy, opravy oděvů

PCO – Montážní dílna, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Vrbenská 197/23, 
370 01 České Budějovice 4 7135076 www.montaznidilny.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

43 288 062 178 548 458 184,24

Zaměření

montážní dílny, logistika a sklady

MUZEUM ČOKOLÁDY a MARCIPÁNU o.p.s.

Adresa IČO dodavatele Web

Kotnovská 138/13, 390 01 Tábor 28099770 www.cokomuzeum.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

7 249 651 7 316 765 7,55

Zaměření

marcipánové figurky, svatební dorty, dorty na míru, pralinkové balíčky a bonboniérky
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PCO – hlídací služba, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Vrbenská 197/23,  
370 01 České Budějovice 25154893 www.pco.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

167 675 830 226 393 320 233,61

Zaměření

hlídací služba

OTAVA, výrobní družstvo

Adresa IČO dodavatele Web

Vinařického 374/6,  
Pražské Předměstí 397 01 Písek 28649 www.vdiotava.cz/cs

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

87 517 163 285 886 860 295

Zaměření

výroba bovdenů, kabelové svazky, výroba oděvů, montáže, navíjení cívek

Gesha s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Kubatova 1538/5,  
370 04 České Budějovice 3 6371655

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

1 556 746 072 1 556 775 091 1606,4

Zaměření

velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, výroba potravinářských výrobků

Služba, výrobní družstvo

Adresa IČO dodavatele Web

Fráni Šrámka 1298/2, 
370 01 České Budějovice 3 28819 www.sluzbavd.cz

Aktuální limit v 2021 Roční limit v 2021 Počet OZP v 2020

42 517 030 224 338 811 231,49

Zaměření

bezpečnostní služby, úklidové služby, okenní fólie
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5 Příklady z praxe partnerských či spolupracujících škol

Níže předkládáme konkrétní zkušenosti škol zapojených do projektu, které se primárně orientují na vzdělávání 
žáků se SVP. Kromě krátkého představení vybrané školy sdílejí naši kolegové z těchto škol vlastní zkušenosti 
s oblastí tranzitního programu a s oblastí (ne)zaměstnávání svých žáků/absolventů. Každá škola pak přikládá 
příklady z praxe u konkrétních žáků ve vazbě na tranzit či zaměstnávání. V závěru je pak uveden seznam jimi 
doporučených zaměstnavatelů, se kterými spolupracují v rámci výkonu praxí žáků či s nimi mají jinou zkuše-
nost. 

5.1 MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny, odloučené pracoviště v Dlouhé ulici  
v Českých Budějovicích1

5.1.1 Informace o škole a žácích

Naše základní škola speciální poskytuje úplné základy vzdělání žákům se středně těžkým mentálním postiže-
ním, někdy v kombinaci s dalším postižením (tělesné, smyslové, PAS), žákům s těžkým až hlubokým mentál-
ním postižením a se souběžným postižením více vadami s přidruženými zdravotními komplikacemi. V rámci 
naší školy je zřízena také třída, ve které se vzdělávají žáci s lehkou mentální retardací v kombinaci s poruchami 
autistického spektra nebo se specifickými poruchami učení. Pro tyto žáky je vytvořen vzdělávací program pro 
základní vzdělávání zpracovaný podle RVP a upravující vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatře-
ními. Tito žáci plní požadavky základní školy s minimálními výstupy. Základní škola speciální má kapacitu  
60 žáků.

Naše školní zařízení poskytuje také střední vzdělávání na praktické škole jednoleté a praktické škole dvou-
leté.

Praktická škola jednoletá (Kód oboru: 78-62-C/01)
Praktická škola jednoletá je střední škola určená žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těž-

kým stupněm mentálního postižení, žákům s více vadami a žákům s poruchami autistického spektra, kteří 
získali vzdělání na úrovni základní školy speciální nebo základní školy praktické v jiném vzdělávacím oboru.

Praktická škola dvouletá (Kód oboru: 78-62-C/02)
Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým zdravotním postižením, zejména se středně 

těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra. Praktická 
škola dvouletá připravuje žáky pro výkon jednoduchých prací a činností v běžném životě. Podmínkou přijetí je 
ukončení povinné školní docházky.

Cílem vzdělávání a veškerých aktivit na naší škole je směřování ke společnému cíli, tj. aby každá osoba  
(i s těžkou mentální retardací) mohla prožít, pokud možno, plnohodnotný život společně s ostatními čle-
ny společnosti, nikoliv vedle nich. Škola má vypracovaný ŠVP s názvem Škola jako rodina.

Vzdělávání v základní škole je zaměřené na rozvíjení osobnosti žáků, na předávání vědomostí, dovedností 
a návyků, které žáci uplatní v praktickém životě. Zohledňujeme rozdílnost postižení, rozumových schopností 
žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám přicházejí. Základní vzdělávání ve škole vede k tomu, aby si žáci 
osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě 
myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví.
1 Zdroj fotografií: MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny, odloučené pracoviště v Dlouhé ulici v Českých Budějovicích.

Zpět na obsah
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S ohledem na možnosti budoucího uplatnění na otevřeném či podporovaném trhu práce pracují pedago-
gové v naší škole se žáky tak, aby byly splněny alespoň poměrnou částí očekávané výstupy vzdělávacího oboru 
Pracovní výchova. Ten je uskutečňován v kmenových třídách a v prostředí školní zahrady a je vhodně dopl-
ňován návštěvami tematických výstav a exkurzí. Cílem je v co největší míře zajistit žákům soběstačnost, jsou 
vedeni k zvládnutí základních hygienických návyků a sebeobslužných činností. Měli by zvládnout poznat své 
osobní věci a udržovat v nich pořádek, dodržovat klid a čistotu při stravování a umět používat příbor. V tema-
tickém okruhu Práce s drobným materiálem se učí zvládnout základní manuální dovednosti při práci s jedno-
duchými materiály a pomůckami, pracují podle slovního návodu nebo názorných procesních schémat a jsou 
vedeni k udržování pracovního místa v čistotě. Při pěstitelských pracích se seznamují s přírodou, jsou pobízeni 
k jejímu pozorování v různých ročních obdobích. Učí se pěstovat a ošetřovat užitkové rostliny a okrasné květi-
ny, pečovat o ně, udržovat zahradu upravenou a podle druhu pracovních činností používat správné pomůcky, 
náčiní a nářadí. S ohledem na možnosti budoucího samostatného nebo podporovaného bydlení jsou žáci ve-
deni ke schopnostem provádět drobné domácí práce. Učí se umýt a utřít nádobí, obsloužit myčku na nádobí, 
vytřít podlahu, utřít prach, prostřít stůl pro běžné stolování. Vedeni jsou dále k tomu, aby dokázali naplánovat 
nákup s ohledem na přípravu jednoduchých jídel, zvládnout nákup v prodejně a základní potraviny uložit. 
Veškeré pedagogické činnosti vedoucí ke zvýšení soběstačnosti a k minimalizaci závislosti na pomoci druhých 
jsou uskutečňovány s ohledem na dodržování základní hygieny a bezpečnosti práce.

Škola se nachází v klidné části sídliště Vltava, výhodou je dostupnost MHD. Ze vzdálenějších míst jsou 
žáci sváženi prostřednictvím České maltézské pomoci Suverénního řádu maltézských rytířů. Škola má bezba-
riérový přístup u každého pavilonu a součástí objektu je i školní zahrada s hracími prvky.

5.1.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Skutečnosti, které popisuji, jsou průřezem z posledních 15 let. Zaměstnávání našich žáků bylo snazší, uplatnění 
pestré:

• V  Domově Máj pro seniory byli žáci zaměstnaní v  kuchyni, kde zvládali pomocné kuchařské práce. 
Loupali cibuli a česnek, čistili kořenovou zeleninu. Otírali servírovací vozíky, doplňovali slánky a pepřenky. 
V rámci obsluhy bílé a černé myčky předmývali v případě potřeby nádobí, naplňovali a vyprazdňovali 
myčku a uklízeli nádobí. Zvládali utřít stoly a připravovat salátové misky.

• Některé naše žáky zaměstnávala Městská charita v Českých Budějovicích, kde zejména chlapci pracovali 
v technickém zázemí kolem firemních aut, která jednou za týden vyluxovali, dále zametali dvorek před 
garáží nebo v zimě odklízeli sníh.

• V Domově pro seniory v Kaplici se naše žákyně uplatnila především lidsky tím, že si s babičkami a dě-
dečky popovídala, dolila jim čaj a třeba vyměnila prostěradlo. Nutno říci, že toto místo zaujímala žákyně 
velice schopná, manuálně šikovná a silně empatická.

• V Domově sv. Anežky v Týně nad Vltavou se naši žáci uplatnili na místní farmě, kde se chovaly ovce. 
Jejich práce spočívala v úklidu přístřešků a výběhů pro zvířata, doplnění krmení, zajištění čerstvé vody. 
Na této pracovní pozici byl úspěšný zejména chlapec, který znal práci kolem zvířat z domova a dokázal se 
v takovém prostředí přirozeně zorientovat a účelně fungovat. Další pracovní náplní byl úklid kuchyňky, 
příprava jednoduchých pokrmů a v rámci ručních prací i práce na tkalcovském stavu.

• Dalším místem, které našim žákům nabídlo pracovní uplatnění, byla Jihočeská knihovna v Českých Bu-
dějovicích. Náš žák pracoval na vrátnici, kde ukládal na háčky návštěvníkům bundy a kabáty a vydával 
jim žetony s čísly.

• V Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích naše žákyně pracovala v kanceláři u kopírky a skartovačky.
• Dalším významným zaměstnavatelem bylo soukromé zahradnictví Klíma, kde se naši žáci učili přesazo-

vat rostliny, pracovat ve skladu při výdeji nebo úklidu zboží, zametali venkovní prostor a v zimě odklízeli 
sníh.

• Na studentské koleji Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bylo pracovní náplní uklidit kuchyň-
ku a vytřít chodby.
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• Ve firmě Elektro Voráček bylo zapotřebí v  rámci praxe vyluxovat koberce a utřít prach z vystavených 
elektrospotřebičů. Stejnou pracovní náplň požadovala i firma Elektro U Helmichů.

• V menze Jihočeské univerzity pracoval náš velmi zručný žák, který byl schopen s potravinářským průka-
zem připravovat a servírovat zeleninové saláty.

• V akademické knihovně Jihočeské univerzity se naše žákyně naučila přebalovat poničené knihy do no-
vých obalů.

• Dalším zaměstnavatelem našich žáků bylo centrum denních služeb Domino se sídlem v Českých Bu-
dějovicích, které sdružovalo zdravotně postižené občany, lidi po úrazech, ale i drogově závislé. Zde bylo 
potřeba uklidit společnou kuchyňku, umýt nádobí.

• V pekárně Centra sociálních služeb Empatie se naši žáci učili různým dovednostem, dokonce i složité-
mu procesu pletení housek.

• Česká pošta přivážela do naší školy obálky ke kompletování, které nebylo náročné na ruční zdatnost ve 
smyslu jemné motoriky, ale bylo zapotřebí promyslet plánování.

• Junák – svaz skautů v Krajinské ulici v Českých Budějovicích provozoval výtvarnou dílnu, která pořádala 
různorodé kurzy pro děti. Naši žáci se po ukončení kurzu postarali o umytí výtvarných pomůcek, utřeli 
stoly, roztřídili a uklidili materiál.

• Ve firmě Vendeco, s.r.o., provozující distribuci a svážení automatů na kávu, se podařilo vyjednat pro naši 
velmi schopnou žákyni smlouvu na poloviční pracovní úvazek. Náplní její práce bylo přivezený automat 
vyčistit, doplnit směsi a  plastové kelímky. Toto slibně se vyvíjející pracovní uplatnění nakonec selhalo 
kvůli nedostatečnému domácímu zázemí naší absolventky praktické školy, která nebyla podle slov matky 
schopna dopravit se bezpečně na pracoviště, ale potřebnou podporu jí matka bohužel neposkytla.

• V chráněné dílně Nazaret v Borovanech se naši žáci úspěšně učili veškerým dovednostem při práci s ke-
ramickou hlínou, ze kterých náš obor praktické školy čerpá dodnes.

Souhrnně se dá říct, že při vyhledávání pracovních příležitostí našich žáků byla v minulosti velmi významným 
článkem Městská charita v  Českých Budějovicích, která se v  rámci svého tranzitního programu významně 
zasloužila o vyhledávání míst, kde by si žáci se SVP mohli nacvičit pracovní dovednosti. Neodmyslitelně vý-
razným pojítkem mezi pracovními místy a žáky se SVP byli a jsou příbuzní, přátelé a známí, kteří se v tomto 
směru angažují nejen v pracovní, ale i lidské rovině.

Výše zmíněná Městská charita České Budějovice pořádala každých 14 dní Job klub v centru denních slu-
žeb Domino. Setkání spočívalo v posezení s kávou a zákuskem a diskusí o uskutečňovaných praxí ve smyslu, co 
se daří a co je třeba změnit nebo napravit.

5.1.3 Konkrétní příklad z praxe – Jiří

Pan Jiří (39 let) je muž se středně těžkou mentální retardací. Jeho školní docházka začala v roce 1989 v pomoc-
né škole při Ústavu sociální péče v Českých Budějovicích. V roce 1990 byl protiústavním nařízením osvobozen 
od školní docházky. V roce 1993 se do školní lavice vrátil, konkrétně do pomocné školy v Kněžských Dvorech. 
Následně se škola po odpojení od ÚSP přestěhovala do Dlouhé ulice, kde sídlí dodnes. Po ukončení desetileté 
povinné školní docházky a získání základů vzdělání byl přijat na praktickou školu jednoletou v témže zařízení 
a v rámci studia začal vykonávat praxi v soukromém zahradnictví Klíma. Tehdy ještě se svým pracovním asis-
tentem. Po ukončení studia došlo k domluvě, že Jiří bude do zaměstnání docházet i nadále, ale již bez asistenta. 
Následovalo dlouhé období nácviku dopravy z domova do práce spočívající v cestě autobusovou linkou MHD 
s přestupem a následnou desetiminutovou cestou pěšky. Tuto trasu má pečlivě naučenou. Od roku 2008 trvá 
pracovní poměr mezi naším bývalým žákem a zahradnictvím, který ale není podloženou žádnou pracovní 
smlouvou. Jiří je pojištěn proti případné škodě na majetku a zahradnictví má podepsanou dohodu s rodiči, 
že za jejich syna nenese žádnou odpovědnost. Jirka chodí do práce 2× týdně od 8 hodin do 12 hodin, pracuje 
ve skladu, kde vydává a zaskladňuje zboží, věnuje se úklidovým pracím uvnitř i v exteriérech, zametá dvůr, 
v zimě odklízí sníh, přesazuje rostliny a zalévá je. Za svou práci není nijak finančně ohodnocen, má ji ale velmi 
rád a zplnohodnotňuje mu život, což je někdy k nezaplacení.
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Jirka na praxi v zahradnictví Klíma v Českých Budějovicích

5.1.4 Konkrétní příklad z praxe – Václav

Pan Václav (21 let) je člověk s těžkou mentální retardací, těžkým tělesným postižením a těžkou zrakovou va-
dou. Narodil se nedonošený ve 25. týdnu těhotenství, vážil 850 g a měřil 35 cm. Lékařské prognózy nebyly 
vůbec optimistické. Chlapec prodělal náročné operace, ale jeho stav se nelepšil. Ve chvíli, kdy byla mamince 
lékařem sdělena krutá skutečnost, že její syn má mizivé šance na přežití, a ona se šla s Vašíkem rozloučit, kon-
statoval pan doktor náhlé zlepšení zdravotního stavu u těžce nezralého plodu.

Václav je přes všechna svá postižení na světě velmi rád a pro své okolí a lidi v něm je velkým přínosem 
jako vzor člověka, který vykazuje velkou pokoru vůči poskytnuté šanci na život. Projevuje vděčnost za všechny 
životní radosti, čitelně prokazuje pozitivní zpětnou vazbu těm, kteří se mu věnují. Ke komunikaci s okolním 
světem přistupuje aktivně a velmi zodpovědně. Nevynechá jedinou příležitost, aby okomentoval dění kolem 
sebe a sdělil, jak se cítí. Využívá všech možných způsobů, jak si popovídat. Slovník, který jsme mu vypracovali 
pro snadnější dorozumívání se s lidmi v jeho blízkosti, obsahuje 32 zvuček, gest a znaků. Všechny mají kon-
krétní obsah a Václav je používá účelně a trefně. Pokud se v jeho životě naskytla nová situace nebo někdo nový 
a důležitý, pokaždé si našel způsob, jak najít zvuk či motorický projev, aby tuto novotu pojmenoval. 

Do projektu Systémová podpora kariérového poradenství a  tranzitních programů žáků se SVP pro ČR 
jsme Václava zařadili bez dlouhého váhání. Laická společnost by dle mého názoru na takového jedince z hle-
diska pracovního uplatnění hned nazírala skepticky. Pro nás je velkou výzvou nalézt co nejvíce příležitostí 
k oboustrannému psychosociálnímu obohacení. Václav umí být na světě spokojený, má sociální schopnosti na 
sbližování se s majoritní společností. Jeho přínos na praxích bude sice vždy na pasivní úrovni v roli pozorova-
tele, konzumenta, figuranta, ale má to svůj hluboký smysl. 

Na konzervatoři v Českých Budějovicích už nějakou dobu působí jako posluchač hudební produkce, od-
bourávač trémy, narušitel výukového klidu, emoční barometr umělecké atmosféry a simulátor prostoru hledi-
ště. Studenti se učí přijímat ve školních hodinách diváky, neboť Václav přijíždí se svým pracovním asistentem, 
a do budoucna je pro ně přínosem každá zkušenost s vypořádáním se s pocitem nervozity.

V rámci naší školy jsme z Václava učinili figuranta pro nácvik ošetřovatelských úkonů přes asistované po-
hyby pro naše dvě žákyně z praktické školy dvouleté, které jsou též do výše zmíněného projektu zařazeny. Dív-
ky se prostřednictvím Václava učí přes jeho horní končetiny utřít mu ústa, vyčistit zuby, učesat vlasy, rozetřít 
pleťový krém a další dovednosti v rámci osobní hygieny. Do budoucna máme v plánu naučit děvčata apliko-
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Václav v hodině výuky komorní hry na konzervatoři v Českých Budějovicích

vat na Václavovi jednodušší techniky z pedagogicko-ošetřovatelského konceptu bazální stimulace. Vzhledem 
k tomu, že Václav umí ventilovat svou libost či nelibost, existuje předpoklad k čitelné zpětné vazbě pro dívky 
snažící se o to, aby kamarádovi bylo příjemně.

Přímo v naší třídě, kde je Václav vzděláván, probíhá dvakrát v měsíci canisterapie. Václav měl ze psů obrov-
ský respekt, ale čas jeho strach prolomil a učinil z něho vděčného konzumenta psí energie. Ve školním prostředí 
je figurantem pro nácvik nových cílených aktivit, které jsou i pro psa nové. Výcvikové canisterapeutické sdružení 
Hafík přislíbilo Václavovi roli figuranta při závěrečných zkouškách nových canisterapeutických psů.

V jednání je využití Václava v procesu vzdělávání na Střední zdravotnické škole v Českých Budějovicích. 
Nabízíme ho zejména pro vzdělávací obor masér sportovní a rekondiční. Václav má přes diagnostikovaná po-
stižení funkční svalovou hmotu, která ale vzhledem k těžkému tělesnému postižení reaguje jinak než u neposti-
žených lidí, a studenti by tak získali nové zkušenosti. Dá se říct, že má atletickou postavu a pohled na něho není 
tak neutěšený, jak to mnohdy u tělesně postižených v těžkém stupni bývá. Dovedu si představit, že by se studenti 
oboru zdravotní asistent prostřednictvím něho učili dovednosti plenovat. Václav je zvyklý na péči druhé osoby 
a necítil by stud. Pokud se zamyslím nad problematikou udržitelnosti našeho počínání, vidím velké pozitivum 
v osobě Václavovy maminku, která by v budoucnu mohla působit jako jeho pracovní asistentka a dohlížet na 
hladký průběh jeho praxí.

  
Václav při canisterapiiVáclav jako figurant pro nácvik asistovaného česání
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5.1.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů 

Takový seznam zaměstnavatelů bohužel nejsem schopna vytvořit. Po exkurzi na Úřadu práce v Českých Bu-
dějovicích se navíc znásobily mé pocity z  neutěšené situace ohledně možnosti zaměstnávání našich žáků. 
Od kariérové poradkyně jsem dostala odkaz na stránky „Volná pracovní místa v ČR (uradprace.cz)“, kde se 
dá v  rozšířeném vyhledávání zadat filtr – kraj i okres, ve kterém pracovní místo hledáme, a  skutečnost, že 
osoba, která hledá pracovní uplatnění, má zdravotní postižení, případně i skutečnost, že vyžaduje bezbariérový 
přístup, pokud tomu tak je. Vyhledávání lze dále upřesnit s  ohledem na dosažený stupeň vzdělání. Po 
zadání údaje, že hledám práci pro osobu bez vzdělání v okrese České Budějovice, mi stránky nabídly i místo  
řidiče/ky nákladního automobilu do 3,5 tuny v Ústí nad Orlicí, což prohloubilo mou skepsi. Další nabídky už 
byly reálnější – ruční baliči, plniči a etiketovači, pomocní kuchaři, obsluha strojů na výrobu potravin a příbuz-
ných výrobků, ostatní uklízeči a pomocníci, pracovník odklízení sněhu. To jsou práce, které by naši absolventi 
zvládli, ale pod dohledem pracovního asistenta. V rozšířeném vyhledávání dle mého názoru chybí nabídka pro 
lidi se základy vzdělání, tedy absolventy 1.–10. ročníku základní školy speciální nebo praktické školy jednoleté 
či dvouleté, kdy po absolvování mají žáci dosažené střední vzdělání na úrovni speciálního školství. Mentální 
retardace je v oblasti vyhledávání pracovního uplatnění více omezující než jiná postižená, která se dají vyrov-
nat kompenzačními pomůckami. Na úřadech práce chybí kariéroví poradci pracující pro specifickou skupinu 
osob s mentální retardací či mentální retardací a souběžným postižením více vadami.

Úřednice z úřadu práce nás seznámila s aktuální situací ohledně poskytování pracovních míst zaměstnavateli 
pro osoby se zdravotním postižením. Firmy s počtem zaměstnanců nad 25 jsou povinné zaměstnat OZP nebo 
odebírat výrobky lidí se zdravotním postižením. Ze zpětných vazeb vyplývá, že firmy raději odkoupí výrobky, 
než aby postižené lidi zaměstnávaly. Pokud se rozhodnou člověka se specifickými potřebami pracovně uplatnit, 
tak požadují stoprocentní výkon. 

Kéž by se s projektem Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro 
ČR blýskalo na lepší časy!

5.2 MŠ, ZŠ a PŠ, České Budějovice2 

5.2.1 Informace o škole a žácích

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 je příspěvková organizace 
zřízená Jihočeským krajem. Vykonává činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, speciálněpedago-
gického centra, školní družiny, školního klubu a školní jídelny – výdejny.

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, autismem, 
souběžným postižením více vadami, závažnými vadami řeči, mentálním a jiným zdravotním postižením. Za-
řazení dítěte do mateřské školy se provádí na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského po-
radenského zařízení. Výchovně-vzdělávací činnost celodenní mateřské školy se sníženým počtem dětí zajišťují 
pedagogičtí pracovníci s odpovídající kvalifikací (ve třídě MŠ jsou dva učitelé a jeden asistent pedagoga) a do 
výuky jsou zařazeny předměty speciálněpedagogické péče. Docházka do mateřské školy je bezplatná, rodiče 
hradí pouze stravné. Po absolvování mateřské školy mohou děti nastoupit do základní školy podle místa svého 
bydliště, případně podle výběru školy svými zákonnými zástupci.

Základní škola poskytuje vzdělávání ve třídách pro žáky s mentálním postižením, ve třídách pro žáky 
s autismem a ve třídách pro žáky se závažnými vývojovými poruchami učení a chování. Vzdělávání probíhá 
podle školního vzdělávacího programu (ŠVP), který vychází z minimální doporučené úrovně očekávaných vý-
stupů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Specifický význam školy spočívá v tom, že 
nejen působí speciálněpedagogickými metodami na celkový rozvoj žáka aktivizováním jeho schopností, ale 
často musí odstraňovat i závažné nedostatky způsobené negativními vlivy na jeho dosavadní vývoj. Žáci při-
cházejí do školy z odlišných prostředí – přímo z rodiny, ze speciální MŠ, z běžné MŠ, ze základní školy, a pro-
2 Zdroj fotografie: MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny, odloučené pracoviště v Dlouhé ulici v Českých Budějovicích.
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to je hlavním východiskem práce učitele důkladné poznávání žáka, jeho schopností, psychických možností 
i individuálních zvláštností. Cílem školy je vybavit absolventy takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, 
které je připraví na další vzdělávání na střední škole, kde získají odbornou přípravou vědomosti a dovednosti 
potřebné k výkonu kvalifikovaného povolání. Absolvent základní školy by měl získat základní vědomosti ze 
všeobecně vzdělávacích předmětů, měl by se srozumitelně vyjadřovat ústní i písemnou formou, a pokud je to 
možné, být i zručný a fyzicky zdatný. Škola důsledně uplatňuje individuální přístup k žákovi, přihlíží k jeho 
speciálním vzdělávacím potřebám.

Základní škola speciální vzdělává žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným 
postižením více vadami a žáky s autismem. Přípravný stupeň základní školy speciální je určen pro děti před-
školního věku. Jedná se o předškolní vzdělávání, jehož cílem je připravit děti na plnění povinné školní do-
cházky. Přijímány jsou děti od pěti let věku, které v něm mohou být vzdělávány jeden až tři školní roky. Vzdě-
lávání probíhá podle ŠVP, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, obor 
vzdělávání základní škola speciální. Do základní školy speciální lze zařadit žáka na základě žádosti zákonného 
zástupce a doporučení školského poradenského zařízení. Ve třídách se sníženým počtem žáků působí speciál-
ní pedagogové a asistenti pedagoga. Cílem školy je umožnit žákům osvojit si základní vědomosti, dovednosti 
a návyky potřebné především pro získání samostatnosti a nezávislosti na pomoci druhých osob a pro snadnější 
začlenění do společenského života. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání zá-
kladní školy speciální získá žák základy vzdělání. Po ukončení základní školy speciální mohou žáci pokračovat 
ve vzdělávání v praktické škole dvouleté.

Třídy pro žáky s poruchou autistického spektra fungují při naší škole od roku 1999. Žáci se vzdělávají 
podle ŠVP pro základní školu nebo pro základní školu speciální. Žáci mohou být vyučováni podle individuálních 
vzdělávacích plánů. K těmto plánům jsou aktuálně vytvářeny učební pomůcky pro jednotlivé žáky. Ve třídě 
pravidelně probíhá speciálněpedagogická metoda – Metoda dobrého startu. Vzdělávání ve třídách pro žáky 
s poruchou autistického spektra je zajišťováno učitelem (speciálním pedagogem) a dvěma asistenty pedagoga. 
V některých předmětech mohou být žáci integrováni do tříd základní školy.

Praktická škola dvouletá poskytuje středoškolské vzdělávání žákům se středně těžkým mentálním posti-
žením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili 
povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, povinnou 
školní docházku v základní škole speciální, povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání, nebo 
ukončili základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s men-
tálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Pro přijetí do praktické školy dvouleté je třeba 
předložit doporučení školského poradenského zařízení. Vzdělávání je zaměřeno na získání základních pra-
covních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním životě. Úspěšným ukončením 
vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závě-
rečné zkoušce. Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž 
se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické 
zkoušky z odborných předmětů. Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pra-
covní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrob-
ních podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání.

školní družina a školní klub poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní školy, základní školy speciální 
i praktické školy dvouleté. školní družina a školní klub vykonává činnost pouze ve dnech školního vyučování. 
Zájmové vzdělávání organizuje především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Při základní 
škole pracují čtyři oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu. V každém oddělení pracuje jeden 
vychovatel, v případě potřeby je přítomen asistent pedagoga. Výchovná a vzdělávací činnost probíhá v souladu 
se Školním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání. školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, 
rekreaci, zajímavé využití volného času.

Součástí školy je také mateřská a  základní škola při zdravotnickém zařízení na Dětském oddělení 
Nemocnice České Budějovice. Délka a rozsah výuky se stanoví na základě doporučení lékaře. Výuka probíhá 
individuálně – s  každým žákem pracují pedagogičtí pracovníci školy samostatně. Žáci se vyučují českému 
jazyku, matematice, popř. ostatním předmětům. Kmenová škola může svému žákovi, který je dlouhodobě 
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hospitalizován, poskytnout svůj ŠVP. V odpoledních hodinách se mohou žáci zapojit do práce školního klubu.
Speciálněpedagogické centrum (SPC) poskytuje dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástup-

cům speciálněpedagogické, psychologické a sociální poradenství a péči s cílem podpořit rozvoj jejich osob-
nosti a usnadnit jim začlenění do společnosti. SPC zajišťuje své služby ambulantně v prostorách centra nebo 
v terénu. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně. SPC poskytuje poradenské služby dětem předškolního 
věku, žákům a studentům s mentálním postižením, poruchou autistického spektra a souběžným postižením 
více vadami a zákonným zástupcům, školám, školským zařízením a dalším institucím. Působnost pro klienty 
s mentálním postižením zahrnuje region okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, pro 
klienty s PAS celý Jihočeský kraj. V SPC působí pět speciálních pedagogů, dva psychologové, sociální pracov-
nice a administrativní pracovník.

5.2.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Po skončení povinné školní docházky a také po ukončení studia v praktické škole dvouleté mohou žáci na-
stoupit do učebního oboru kategorie E. Vybírají si z těchto oborů: strojírenské práce, truhlářská a čalounická 
výroba, pečovatelské služby, prodavačské práce, potravinářská výroba, stravovací a ubytovací služby, zednické 
práce, zahradnická výroba, lesnické a pěstitelské práce. Úspěšnost přijetí do vybraného učebního oboru bývá 
velmi vysoká. Z výše uvedených učebních oborů si převážně absolventi vybírají obory se zaměřením na práci 
v potravinářském odvětví.

Velkým přínosem pro zvyšování praktických dovedností je možnost využívání cvičné školní kuchyně, 
školní dílny, keramické dílny a školního pozemku v hodinách odborných činností. Žáci se učí zvládat jednodu-
ché postupy, získávají zručnost pro danou činnost, zvykají si na potřebné pracovní tempo a v neposlední řadě 
se zlepšuje schopnost jejich komunikace.

Velkým přínosem pro žáky praktické školy bylo zařazení naší školy do projektu tranzitního programu. 
Žáci se v průběhu praxe dostali do opravdové dílny a pracovali a komunikovali s cizími lidmi. Během uplynu-
lých pěti let zakončilo studium na střední škole 20 absolventů. Z celkového počtu žáků nenastoupilo šest z nich 
po skončení studia do zaměstnání nebo učebního oboru. Zbylých 14 žáků odešlo do učebního oboru nebo 
našlo uplatnění v sociálně terapeutických dílnách, v potravinářském průmyslu.

5.2.3 Konkrétní příklad z praxe – Matouš

V říjnu školního roku 2021/2022 začal Matouš navštěvovat v rámci praxe sociální družstvo VLNA v Českých 
Budějovicích. Matouš je studentem praktické školy v Českých Budějovicích, kde studuje třetím rokem. Na pra-
xi dochází Matouš ještě se svým spolužákem Jakubem každé pondělí na tři hodiny. 

Na začátku docházky na praxi byl Matouš spíše zamlklý, neprojevoval se, ale zadanou práci vždy vyko-
nával co nejlépe, dle svých schopností. Po prvním měsíci, kdy jsme docházeli na praxi, bohužel dlouhodobě 
onemocněl a byl měsíc doma. Do praxe se zapojil opět od ledna 2022. A nyní chodí pravidelně, každé pondělí. 
Na praxi se těší, cítí se tam dobře, začíná více komunikovat. 



215

   

Nejdříve dostával práci jednoduchou, kterou zvládal velmi dobře, např. skartování dokumentů, namotávání 
kabelů. Matouš se velmi rychle orientuje v zadané práci. Po vysvětlení činnosti se hned chopí úkolu a pracuje 
samostatně, nemusím mu pomáhat ani radit. Postupem času dostával Matouš i těžší úkoly, a čím si je jistější 
na pracovišti, tím lépe plní zadané úkoly. Dokáže si poradit se zadaným úkolem, je zručný a dokáže si na „věci 
zajít“ – poradí si, i když mu něco nejde. Najde si způsob jak daný problém vyřešit. Postupem času dokáže i dojít 
za paní provozní a zeptat se jí, pokud třeba neví, kam materiál zatřídit nebo když je s prací hotov. 

V nových úkolech (rozebírání světel, třídění materiálů – sklo, plast, železo, hliník, odstříhávání kabelů, 
demontáž elektrozařízení) se tedy velmi dobře orientuje. S přehledem používá přidělené nářadí (šroubováky, 
kombinačky, aku vrtačky atd.). V průběhu praxe již i lépe komunikuje s okolím. Rozeznává, kdy je vhodné se 
bavit s ostatními pracovníky a kdy má pracovat a nechat ostatním klid na práci. S paní provozní je schopen si 
popovídat (v době svačiny), když se ho zeptá, jak se měl o víkendu atd. 

Při práci je soustředěný, klidný, nenechá se vyrušit, vždy vše dokončí. Po ukončení studia by byl Matouš 
schopen pracovat v chráněné dílně na zkrácený pracovní úvazek, v budoucnu možná i na více hodin. 

Zařazení Matouše na praxi vnímám jako velmi dobrý krok. Matouše tato práce vyloženě baví, jde mu 
dobře a neustále se zlepšuje. 

   



216

5.2.4 Konkrétní příklad z praxe – Jakub

V říjnu školního roku 2021/2022 začal Jakub navštěvovat v rámci praxe sociální družstvo VLNA v Českých Bu-
dějovicích. Jakub je studentem praktické školy v Českých Budějovicích, kde studuje druhým rokem. Na praxi 
dochází Jakub ještě se svým spolužákem Matoušem každé pondělí na tři hodiny. 

Hned od začátku docházky na praxi se Kuba v  novém prostředí velmi dobře zorientoval. Vzhledem 
k tomu, že Kuba je „studnice“ vtipů, příběhů a má velké znalosti z různých oblastí a nebojí se s kýmkoliv ko-
munikovat, neměl problém ani s navázáním sociálních kontaktů. Skvělé bylo také to, že paní provozní (i pan 
majitel) si s Kubou vždy popovídají, poslouchají jeho vyprávění, a tudíž si u Kuby hned získali sympatie. Kuba 
se na praxi těší, cítí se tam dobře. 

   

Nejdříve Kuba dostával práci jednoduchou, kterou zvládal velmi dobře, např. skartování dokumentů. Tuto čin-
nost si na první měsíc praxe úplně zamiloval, líbilo se mu ovládat velký stroj a vše mu šlo hladce. S postupem 
času přešel na další práci, což bylo namotávání kabelů. Kuba si vždy nechá práci vysvětlit a ukázat a pak se snaží 
práci zvládnout bez pomoci. V případě, že potřebuje pomoc, tak si vždy řekne. Nebojí se zeptat paní provozní 
a komunikovat s ostatními zaměstnanci. Těžší jsou pro něj činnosti, které vyžadují větší zručnost. V oblasti 
jemné motoriky má Kuba určitá omezení, proto např. u namotávání kabelů potřeboval zpočátku pomoc a jeho 
tempo bylo pomalejší. 

Postupem času dostávali Kuba s Matoušem i těžší úkoly. Se všemi úkoly si Kuba poradil dobře. Jeho tempo 
je sice pomalejší a občas potřebuje slovně podpořit, ale nikdy se nestalo, že by nepracoval nebo úkol nedokon-
čil. Často si při práci sám pro sebe povídá, občas ho musím „brzdit“, aby nebyl příliš hlučný, protože pracujeme 
na dílně, kde je několik dalších zaměstnanců. 

V nových úkolech (rozebírání světel, třídění materiálů – sklo, plast, železo, hliník, odstříhávání kabelů, de-
montáž elektrozařízení atd.) se tedy velmi dobře orientuje. Používá přidělené nářadí (šroubováky, kombinačky, 
aku vrtačky atd.). U práce se šroubovákem se občas rozčiluje, raději používá aku šroubovák. 

U Kuby hodně záleží na tom, v jakém se nachází rozpoložení. Pokud je Kuba v osobní nepohodě (je na-
chlazený, rozčilený z předchozí situace atd.), tak je jeho pracovní tempo velmi pomalé. Potřebuje hodně moti-
vovat a pomáhat, aby činnost dokončil. Kuba se také občas rozčílí a pak následuje „výbuch emocí“. Tento nával 
emocí trvá jen chvíli a pak se začne omlouvat a je naštvaný sám na sebe, že situaci nezvládl. Toto se nám na 
praxi při práci zatím nestalo, jen v době přestávky.

Kuba miluje přestávky, kdy si dá vždy čaj a svoji svačinku. Povídá si s námi, a tak mu čas rychle uteče a diví 
se, že už máme jít zase pracovat. Od začátku praxe se Kuba velmi zlepšil v jednotlivých pracovních činnostech. 
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Nejraději má „destrukční“ činnosti, kde může uplatnit svoji sílu. 
Z hlediska uplatnění na trhu práce po ukončení studia by byl Jakub schopen pracovat v chráněné dílně 

nebo v pracovní skupině, kde by ale potřeboval hlavně pochopení a podporu, zpočátku i pomoc při práci. 
Zařazení Jakuba na praxi vnímám jako velmi dobrý krok. Jakuba tato práce baví, na praxi dochází pra-

videlně, ještě ani jednou nezameškal. Neustále se zlepšuje. Učí ho to také, jak se chovat na pracovišti mezi 
ostatními zaměstnanci a v čem musí na sobě zapracovat, aby byl schopen se zapojit do pracovního kolektivu. 

    



218

5.2.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů 

Příklady uplatnění absolventů praktické školy, kteří se ucházejí o zaměstnání:

• První sociální družstvo VLNA – zabývá se demontáží elektroodpadu;
• Novotný NOPO – vyrábí a prodává pracovní oděvy a pracovní obuv; 
• PROST Týn chráněná, s.r.o. – prodává pracovní pomůcky, oděvy, obuv, čisticí i úklidové prostředky;
• SAS Technik s.r.o – provádí třídění i repas montážních komponentů, balicí i montážní práce;
• Kartonáž Koklar – zabývá se výrobou obalů;
• Postkom s.r.o – provozuje chráněnou dílnu, podílí se na kompletačních a montážních pracích;
• Nazaret Borovany – vyrábí užitkovou keramiku, upomínkové a dárkové předměty, dále nabízí koberce, 

tašky, batikovaná trička a vetkávané obrazce pro církevní účely;
• Česká pošta – třídění balíků, komletování novin a časopisů;
• Arpida – sociálně terapeutická dílna;
• Domov sv. Anežky, Týn nad Vltavou.
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ZÁVĚR

Autoři věří, že předložená publikace nabídla dostatečný přehled možností napříč různými oblastmi – ať už se 
jedná o přehled možností dalšího vzdělávání, podpory jedince prostřednictvím existující sítě vybraných soci-
álních služeb (doplněnou o důležité a aktuálně platné informace), či o možnosti v rámci zaměstnávání (jak ze 
strany státní správy, tak dalších organizací). O tom, jak může být téma řešeno v praxi, vypovídají ilustrativní 
příklady od námi oslovených škol z Jihočeského kraje. Školy sdílejí vlastní zkušenosti s oblastí tranzitního pro-
gramu a s oblastí (ne)zaměstnávání svých žáků/absolventů. 

Závěrem je také vhodné zmínit, že publikace ředstavuje pouze jeden z mnoha výstupů projektu Systémo-
vá podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP v ČR.

Na tomto místě by autoři rádi odkázali na další, neméně důležité publikační výstupy, které jsou volně do-
stupné na webových stránkách projektu: https://karierazp.upol.cz/ (sekce Dokumenty – Publikace).

Jedná se o následující tituly:

Metodiky kariérového poradenství pro žáky se zdravotním postižením

Pod vedením zkušených speciálních pedagogů s  dlouholetou praxí v  poradenství poskytovaném žákům se 
zdravotním postižením bylo zpracováno šest samostatných metodik zabývajících se kariérovým poradenstvím 
u žáků s:
• mentálním postižením,
• tělesným postižením,
• zrakovým postižením,
• sluchovým postižením,
• poruchou autistického spektra,
• narušenou komunikační schopností nebo vývojovou poruchou učení a chování.

Soustřeďují se na popis specifik kariérového poradenství vyplývajících z faktu, že žák s daným postižením je 
v určitých aspektech přípravy na povolání či samostatný život ovlivněn dopady zdravotního znevýhodnění. 

Analýza podmínek a předpokladů úspěšného pracovního uplatnění žáka se ZP

Analýza je zpracována v šesti mutacích pro stejné skupiny žáků jako u výše uvedených metodik. Analýzy re-
flektují současný stav limitů a příležitostí vzdělávání a pracovního uplatnění jednotlivých cílových skupin žáků. 
Součástí každé z nich jsou výsledky dotazníkových šetření, která mezi rodiči, výchovnými poradci a pracovní-
ky zkoumala jejich zkušenosti s kariérovým poradenstvím u konkrétní skupiny žáků. 

Rukověť kariérového poradce žáka se SVP – individuální plánování a tranzitní program – obecná část

Publikace uvádí základní principy, postupy a nástroje práce, které jsou využitelné v rámci tranzitního progra-
mu. Cílem je připravit a realizovat u žáků s těžkým postižením efektivní podporu při přechodu ze světa vzdě-
lávání do světa práce. V našem pojetí však není zaměřen pouze na získání zaměstnání (ať už na otevřeném, 
nebo chráněném trhu práce). Řada žáků má kvůli svému těžkému postižení tak závažné dopady na životní ak-
tivity, že je v důsledku toho jejich zaměstnatelnost, a to i v podporovaném zaměstnávání, významně omezena. 
Pro tyto žáky jsou připraveny doporučené modely podpory posílení samostatnosti a soběstačnosti, které jim 
umožní zvýšit a udržet potřebnou kvalitu života po škole. 

https://karierazp.upol.cz/
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Analýza uplatnitelnosti absolventů s těžkým postižením na trhu práce v ČR

Analýza je zaměřena na popis aktuální situace v oblasti vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnaneckých příle-
žitostí pro osoby s těžkým postižením v České republice. V úvodu je tento pojem definován pro potřeby všech 
výstupů projektu. Data získaná rešeršemi zdrojů a z praktických zkušeností autorů jsou doplněna o interpretaci 
dat z dotazníkových šetření, která proběhla mezi managementem základních škol speciálních a praktických 
škol, jež reflektují současné problémy vzdělávání u této cílové skupiny. 

Analýza uplatnitelnosti absolventů s těžkým postižením na trhu práce v zapojených krajích

Krajské mutace (vyjma hl. m. Prahy a Karlovarského kraje) předkládají informace o rozložení služeb cílové 
skupině v oblasti školství, sociálních služeb a vybraných zaměstnaneckých příležitostí v jednotlivých krajích. 
Zde je toto téma opět zpracované s využitím místní znalosti spolupracujících škol a dalších subjektů. Výsledky 
jsou prezentovány prostřednictvím komentovaných geoinformačních map. 

Analýza koherence aktuálně platného RVP a skutečných možností stávajících absolventů praktických škol

Východiskem pro vznik analýzy bylo dotazníkové šetření mezi řediteli praktických škol jednoletých a dvou-
letých, s  cílem získat stanovisko těchto odborníků o vhodnosti a  efektivitě stávajícího RVP praktické školy 
jednoleté a RVP praktické školy dvouleté. Výsledky slouží jako jedno z východisek připravované revize obou 
vzdělávacích programů.

Návrh revize RVP praktické školy jednoleté a RVP praktické školy dvouleté 

Předložený návrh reflektuje názory pedagogů těchto škol získané v dotazníkových šetřeních a uvedené v Ana-
lýze RVP. 

Zohledňuje rovněž výsledky činnosti pracovních skupin, které se zaměřily na následující oblasti: vzdělá-
vací oblast Člověk a příroda, Člověk a zdraví, délka vzdělávání žáků na praktické škole, jazykové kompetence.

Zásadní změnou prošlo průřezové téma Výchova pro vstup do světa práce (Výchova k práci a zaměstna-
nosti u dvouletého programu), které v návrhu reflektuje principy a postupy tranzitního programu s ohledem 
na cílovou skupinu žáků praktické školy. 

Specifika zdravotního postižení v kontextu volby povolání – metodická příručka pro pracovníky Úřadu 
práce ČR a jeho informačních a poradenských středisek

Publikace, vznikající ve spolupráci s pracovníky Úřadu práce ČR, přináší přehled základních informací o spe-
cificích osob s postižením (zejména s těžkým postižením) ve vazbě na vstup na trh práce. Je určena zejména 
všem pracovníkům ÚP ČR, kteří se zabývají mimo jiné kariérovým poradenstvím a zaměstnáváním osob s po-
stižením. 

Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice

Atlas je unikátním souhrnným dílem vycházejícím z velmi podrobného vytěžení statistických dat poskytnu-
tých MŠMT ČR, která dokumentují vzdělávání žáků se SVP v ČR. Je postaven na porovnání situace vzdělávání 
žáků se SVP v  letech 2014/2015 (tedy před platností novely školského zákona č. 82/2015 Sb.) a z údajů let 
2020/2021. Atlas přináší přehledné geoinformační výstupy v podobě krajských a okresních mapových výstupů 
a v některých případech i území obcí s rozšířenou působností. Podrobně se věnuje nejen žákům se SVP, ale 
i velmi diskutované profesní pozici asistent pedagoga.
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Atlas vzdělávání a zaměstnávání osob se ZP v ČR

Souborný geoinformační výstup komponující přístup resortů vzdělávání, sociální ochrany a podpory pracov-
ního uplatnění v ČR k cílové skupině žáků se SVP. Slouží jako přehled možností podpory a příležitostí těchto 
žáků při přechodu ze vzdělávání do světa práce či (samostatného) života.
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