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ÚVOD

Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Jihomo-
ravský kraj představuje unikátní informačně-popisnou „mozaiku“, ve které si autorský tým klade za cíl před-
ložit 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 vybraných významných dat o organizacích, které se v daném kraji podílejí na vzdělávání, sociální pod-
poře či zaměstnanosti 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 Jihomoravském 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 podniků 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. 



5

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. Ludmila Falcová, Mgr. Radoslav Mesarč

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

 
Jihomoravský kraj má rozlohu 7 187,83 km² a je 4. největším krajem v ČR. Má 1 195 327 obyvatel, a je tedy 
3. nejlidnatějším krajem v ČR. Hustota zalidnění je 166,3 obyvatel na km², což znamená nadprůměrné 
zalidnění v rámci krajů ČR. Nejvyšším bodem Jihomoravského kraje je Durda (836 m. n. m.). Kraj má 7 okresů 
a 672 obcí. Sousedními kraji jsou: Pardubický kraj, Jihočeský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina. 
Krajským městem je Brno, které leží ve střední části kraje. Jihomoravský 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

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 21
Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, p. o. 22
Základní škola Brno, Palackého třída, p. o. 23
Základní škola Brno, Sekaninova, p. o. 24
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova, p. o. 25
Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, p. o. 26
Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, p. o. 29
Základní škola Želešice, Sadová, p. o. 30
Mateřská škola a základní škola Ivančice, p. o. 31
Střední škola a základní škola Tišnov, p. o. 32
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, p. o. 33
Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, p. o. 34
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, p. o. 36
Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, p. o. 37
Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, p. o. 38
Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, p. o. 39
Základní škola Mikulov, Školní, p. o. 40
Základní škola a praktická škola Hustopeče, p. o. 41
Základní škola a praktická škola Hodonín, náměstí B. Martinů, p. o. 42
Mateřská škola a základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov, p. o. 43
Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, p. o. 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

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 21
Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, p. o. 22
Základní škola Brno, Sekaninova, p. o. 24
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova, p. o. 25
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, p. o. 28
Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, p. o. 29
Základní škola Želešice, Sadová, p. o. 30
Mateřská škola a základní škola Ivančice, p. o. 31
Střední škola a základní škola Tišnov, p. o. 32
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, p. o. 33
Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, p. o. 34
Základní škola speciální Blansko, p. o. 35
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, p. o. 36
Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, p. o. 37
Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, p. o. 38
Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, p. o. 39
Základní škola Mikulov, Školní, p. o. 40
Základní škola a praktická škola Hustopeče, p. o. 41
Základní škola a praktická škola Hodonín, náměstí B. Martinů, p. o. 42
Mateřská škola a základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov, p. o. 43
Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, p. o. 44
Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, p. o. 45
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, p. o. 46
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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 praktická škola Brno, Štolcova, p. o. 48
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, p. o. 50
Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, p. o. 51
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, p. o. 53
Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, p. o. 55
Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, p. o. 56
Základní škola a praktická škola Hustopeče, p. o. 57
Základní škola a praktická škola Hodonín, náměstí B. Martinů, p. o. 58
Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, p. o. 59
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, p. o. 60
Střední škola F. D. Roosevelta Brno, p. o. 62
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 65
Odborné učiliště a praktická škola Brno, p. o. 66
Střední odborné učiliště Kyjov, p. o. (od 1. 1. 2022 změna názvu školy na Střední škola polytechnická Kyjov,  
p.o.) 67
Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, p. o. 68
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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 seznamu je uveden přehled 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

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 47
Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, p. o. 49
Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, p. o. 55
Střední škola F. D. Roosevelta Brno, p. o. 62
Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 63
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský  
Krumlov 64
Odborné učiliště a praktická škola Brno, p. o. 66
Střední odborné učiliště Kyjov, p. o. (od 1. 1. 2022 změna názvu školy na Střední škola polytechnická Kyjov,  
p.o.) 67
Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, p. o. 68
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, p. o. 69
Odborné učiliště Cvrčovice, p. o. 70
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, p. o. 71
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 72
Střední odborná škola managementu a práva, s. r. o. 73
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p. o. 74
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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 přehled všech škol, které zřizují třídy středních škol kategorie H, L 
a M. Kliknutím na název školy si otevřete stránku s informacemi o této škole. 
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 Střední školy H, L, M

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 47
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova, p. o. 48
Střední škola a základní škola Tišnov, p. o. 52
Střední škola Gemini Brno, p. o. 61
Střední škola F. D. Roosevelta Brno, p. o. 62
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský  
Krumlov 64
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 65
Odborné učiliště a praktická škola Brno, p. o. 66
Střední odborné učiliště Kyjov, p. o. (od 1. 1. 2022 změna názvu školy na Střední škola polytechnická Kyjov,  
p.o.) 67
Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, p. o. 68
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, p. o. 69
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, p. o. 71
Střední odborná škola managementu a práva, s. r. o. 73
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p. o. 74
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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 poraden-
ské 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

PPP Hodonín, p. o. 75
Detašované pracoviště PPP, odloučené pracoviště Kyjov 75
Detašované pracoviště PPP, odloučené pracoviště Veselí nad Moravou 76

PPP Brno, p. o. 77
Detašované pracoviště PPP, odloučené pracoviště Hybešova 77
Detašované pracoviště PPP, odloučené pracoviště Kohoutova 77
Detašované pracoviště PPP, odloučené pracoviště Lomená 78
Detašované pracoviště Poradenské centrum pro drogové a jíné závislosti 78

PPP Břeclav, p. o. 79
Detašované pracoviště PPP, odloučené pracoviště Hustopeče 79
Detašované pracoviště PPP, odloučené pracoviště Mikulov 79

Oblastní PPP Vyškov, p. o. 80
Detašované pracoviště PPP, odloučené pracoviště Blansko 80
Detašované pracoviště PPP, odloučené pracoviště Boskovice 80

PPP Znojmo, p. o. 81
PPP, součást soukromé školy: Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská  
právnická osoba 82
Křesťanská PPP Brno 83
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 Systém školských poradenských služeb v kraji – SPC

Speciálně pedagogické centrum při AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. 84
Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a mateřské škole logopedické, Brno, Veslařská 234 85

Detašované pracoviště SPC Vyškov 86
Detašované pracoviště SPC Kroměříž 86
Detašované pracoviště SPC Blansko 86
Detašované pracoviště SPC Hodonín 86
Detašované pracoviště SPC Znojmo 86
Detašované pracoviště SPC Uherské Hradiště 87
Detašované pracoviště SPC Bystřice pod Hostýnem 87

Speciálně pedagogické centrum při Střední škole, základní škole a mateřské škole pro zdravotně   
zněvýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 88
Speciálně pedagogické centrum Blansko 89
Speciálně pedagogické centrum Kociálnka Brno 90
Speciálně pedagogické centrum Gellnerka Brno 91
SPC, jehož činnost vykonává Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka  
Brno, p. o. 92

Detašované pracoviště Pracoviště SPC Barvičova 93
SPC jehož činnost vykonává Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova, p. o. 94

Detašované pracoviště Odloučené pracoviště SPC Hapalova 95
SPC, jehož činnost vykonává Základní škola Brno, Sekaninova, p. o. 96
SPC při Mateřské škole a základní škole Kyjov, Školní, p. o. 97
SPC, jehož činnost vykonává Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, p. o. 98
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Zpět na kategorie

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro 
zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Kamenomlýnská 124/2, Pisárky, 603 00 Brno

RED-IZO 600025047 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110023269 543 321 303 kl.350
sekretariat@sss-ou.czIČO 65353650

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

721 231 781
sestakova@sss-ou.czŘEDITEL/KA Ing. Soňa Šestáková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Brno, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Pisárky

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, školní klub, SPC

WEB www.kamenomlynska.cz

FACEBOOK SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, 
Kamenomlýnská 2
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Zpět na kategorie

Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, p. o.

Kociánka 2801/6a, Královo Pole, 612 00 Brno

RED-IZO 600024954 KONTAKT ŠKOLA

IZO 62157396
mszs@sskocianka.cz

IČO 62157396

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

515 504 232
kadlecov@sskocianka.czŘEDITEL/KA PaedDr. Jana Kadlecová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Brno, Královo Pole

Spojení do místa školy autobusem Kociánka

Školní svoz NE

Stacionář ANO (Centrum Kociánka – týdenní a denní 
stacionář + „domov“, tzn. roční pobyt)

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina + jídelna, SPC, zájmové kroužky 
Centrum Kociánka

WEB www.skola-kocianka.cz

FACEBOOK Mateřská a základní škola Brno, Kociánka
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Zpět na kategorie

Základní škola Brno, Palackého třída, p. o.

Palackého třída 343/68, Královo Pole, 612 00 Brno

RED-IZO 600025004 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108028411
info@zspalackeho.cz

IČO 64327981

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

517 330 517
ŘEDITEL/KA Mgr. Lenka Herzová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Brno, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Husitská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina

WEB www.zspalackeho.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola Brno, Sekaninova, p. o.

Sekaninova 895/1, Husovice, 614 00 Brno

RED-IZO 600025098 KONTAKT ŠKOLA

IZO 44993668 545 212 334
vedeni@zssekaninova.czIČO 44993668

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Hana Dobrovolná

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Brno, Židenice

Spojení do místa školy autobusem Vozovna Husovice, tramvaj: Mostecká a Vozov-
na Husovice

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, SPC

WEB www.zssekaninova.cz

FACEBOOK NE 
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Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola  
a praktická škola Brno, Štolcova, p. o.

Štolcova 301/16, Černovice, 618 00 Brno

RED-IZO 600025039 KONTAKT ŠKOLA

IZO 62157299 548 424 061
zs@autistickaskola.czIČO 62157299

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

775 334 470
musil@autistickaskola.czŘEDITEL/KA Mgr. Tomáš Musil

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Brno, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Životského nebo Palackého náměstí (2. budova)

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, SPC (jiná adresa, 
škola má dvě budovy – Řečkovice a Černovice)

WEB www.autistickaskola.cz

FACEBOOK Mateřská škola a základní škola Brno, Štolcova, 
příspěvková organizace
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Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola a střední škola 
Gellnerka Brno, p. o.

Gellnerova 66/1, Jundrov, 637 00 Brno

RED-IZO 600024962 KONTAKT ŠKOLA

IZO 62157655 541 220 464
ss.gellnerova@skolyjm.czIČO 62157655

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

702 221 445
reditel@zsspbrno.czŘEDITEL/KA Mgr. Radek Musil

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát NE, ale nabízí ubytování – www.cichnovabrno.cz

Spojení do místa školy vlakem Brno, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Optátova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina

WEB www.gellnerka.cz

FACEBOOK NE 
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Zpět na kategorie

Základní škola a mateřská škola logopedická,  
Brno, Veslařská 234

Veslařská 339/234, Jundrov, 637 00 Brno

RED-IZO 600025110 KONTAKT ŠKOLA

IZO 62157787 517 543 100
info@zslogo.czIČO 62157787

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

517 543 100
petr.kopecny@zslogo.czŘEDITEL/KA PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Brno, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Anthropos, Pod Jurankou

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, SPC, zájmové 
kroužky

WEB www.zslogo.cz

FACEBOOK Základní škola a mateřská škola logopedická, 
Brno
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Zpět na kategorie

Mateřská škola speciální, základní škola  
speciální a praktická škola Ibsenka Brno, p. o.

Ibsenova 114/1, Lesná, 638 00 Brno

RED-IZO 610300733 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110300751
548 522 898

IČO 60555998

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

548 522 898
hanak@ibsenka.czŘEDITEL/KA PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Brno, Lesná

Spojení do místa školy autobusem Loosova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní družina, školní jídelna, SPC v rámci 
budovy na Ibsenově, ucelená rehabilitace 
(bazální stimulace)

WEB www.ibsenka.cz

FACEBOOK Ibsenka Ibsenova



29
Zpět na kategorie

Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, p. o.

Vídeňská 244/26, Štýřice, 639 00 Brno

RED-IZO 600024911 KONTAKT ŠKOLA

IZO 44993633 543 248 940
vedenividenska@post.czIČO 44993633

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

543 248 940
martina.strakova@videnska.czŘEDITEL/KA Mgr. Martina Straková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Brno, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Vojtova, tramvaj: Nemocnice Milosrdných bratří

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.videnska.cz

FACEBOOK NE 



30
Zpět na kategorie

Základní škola Želešice, Sadová, p. o.

Sadová 530, Želešice, 664 43 Želešice

RED-IZO 600025144 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102191506 547 225 129
skolahrou.zelesice@volny.czIČO 70842663

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

reditel@skolahrou-zelesice.cz
ŘEDITEL/KA PhDr. Aleš Kočvara

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem NE 

Spojení do místa školy autobusem Želešice, hostinec

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina

WEB www.skolahrou-zelesice.cz

FACEBOOK NE 



31
Zpět na kategorie

Mateřská škola a základní škola Ivančice, p. o.

Široká 484/42, Ivančice, 664 91 Ivančice

RED-IZO 600025128 KONTAKT ŠKOLA

IZO 103031383 546 451 931
spec.sk.iva@volny.czIČO 70840661

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

725 961 069
marta.spalkova@specskiva.czŘEDITEL/KA Ing. Marta Špalková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Ivančice

Spojení do místa školy autobusem Ivančice, náměstí

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina

WEB www.specskiva.cz

FACEBOOK NE 



32
Zpět na kategorie

Střední škola a základní škola Tišnov, p. o.

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 Tišnov

RED-IZO 600014011 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102191531 549 410 076, 549 410 077
masek@skolatisnov.czIČO 53198

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

604 242 437
masek@skolatisnov.czŘEDITEL/KA Ing. Rudolf Mašek

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Tišnov

Spojení do místa školy autobusem Tišnov, město

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, kvalifikační kurzy, autoškola

WEB www.skolatisnov.cz

FACEBOOK SŠ a ZŠ Tišnov



33
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola  
a praktická škola Znojmo, p. o.

Horní Česká 247/15, Znojmo, 669 02 Znojmo

RED-IZO 600025896 KONTAKT ŠKOLA

IZO 103279717 515 222 728
info@specialniskolyznojmo.czIČO 67011748

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

603 258 006
reditel@specialniskolyznojmo.czŘEDITEL/KA Mgr. Ludmila Falcová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Znojmo

Spojení do místa školy autobusem Znojmo, náměstí Svobody, lázně

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní klub, školní jídelna

WEB www.specialniskolyznojmo.cz

FACEBOOK NE 



34
Zpět na kategorie

Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, p. o.

Nad Čertovkou 2304/17, Blansko, 678 01 Blansko

RED-IZO 600024831 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102007853 516 410 631
baletkova@zsblansko.czIČO 62076060

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

516 410 631
baletkova@zsblansko.czŘEDITEL/KA Mgr. Jarmila Baletková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Blansko

Spojení do místa školy autobusem ČKD ředitelství

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina

WEB www.zsblansko.cz

FACEBOOK NE 



35
Zpět na kategorie

Základní škola speciální Blansko, p. o.

Žižkova 1919/27, Blansko, 678 01 Blansko

RED-IZO 600024865 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102104409 516 418 728, 602 526 577
specialniskola@blansko.netIČO 62073249

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

516 418 728, 602 526 577
reditel@zssblansko.czŘEDITEL/KA Mgr. Martin Koupý

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Blansko město

Spojení do místa školy autobusem Blansko, poliklinika

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní jídelna, školní družina, SPC, snoezelen, 
zájmové kroužky, přípravný stupeň ZŠS,  
projekty, ucelená rehabilitace

WEB www.specialniskola.blansko.net

FACEBOOK NE 



36
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola  
a praktická škola Boskovice, p. o.

Štefanikova 1142/2, Boskovice, 680 01 Boskovice

RED-IZO 600024849 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102007870 516 452 044
skola@zspboskovice.czIČO 62075985

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

516 452 044
reditelka@zspboskovice.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Bousková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Boskovice

Spojení do místa školy autobusem Boskovice, aut. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní jídelna, školní družina, snoezelen, 
zájmové kroužky, projekty, exkurze, akce pro 
rodiny s dětmi

WEB www.zspboskovice.cz

FACEBOOK NE 



37
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola  
a střední škola Vyškov, p. o.

Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov

RED-IZO 600025811 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181024888 723 088 231
info@mszsvyskov.czIČO 70843082

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

602 114 528
j.vagnerova@mszsvyskov.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Vágnerová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vyškov

Spojení do místa školy autobusem Vyškov, sídl. Osvobození škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina

WEB www.mszsvyskov.cz

FACEBOOK NE 



38
Zpět na kategorie

Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, p. o.

Malinovského 280, Slavkov u Brna, 684 01 Slavkov u Brna

RED-IZO 650072031 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102807582 544 221 610
zsmalina@seznam.czIČO 71197770

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Karel Durda

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Slavkov u Brna

Spojení do místa školy autobusem Slavkov u Brna, poliklinika

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.zsmalina.cz

FACEBOOK NE 



39
Zpět na kategorie

Mateřská škola a základní škola Břeclav, 
Herbenova, p. o.

Herbenova 2969/4, Břeclav, 690 03 Břeclav

RED-IZO 610251121 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110251130 519 371 030
skola@zsherbenova.czIČO 70838771

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

702 187 061
magdonova@zsherbenova.czŘEDITEL/KA Mgr. Alice Magdonová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Břeclav

Spojení do místa školy autobusem Břeclav, Stará Břeclav, Lidická

Školní svoz ANO

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní klub, školní jídelna

WEB www.zsherbenova.cz

FACEBOOK NE 



40
Zpět na kategorie

Základní škola Mikulov, Školní, p. o.

Školní 184/1, Mikulov, 692 01 Mikulov

RED-IZO 600025284 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102255938 519 510 134
skola@zsspmikulov.czIČO 70838763

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

519 512 754
orszagova@zsspmikulov.czŘEDITEL/KA Mgr. Hana Országová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Mikulov na Moravě

Spojení do místa školy autobusem Mikulov, Pavlovská

Školní svoz NE

Stacionář ANO

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní klub

WEB www.zsspmikulov.cz

FACEBOOK NE 



41
Zpět na kategorie

Základní škola a praktická škola Hustopeče, p. o.

Šafaříkova 999/24, Hustopeče, 693 01 Hustopeče

RED-IZO 600025276 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102255903 519 412 659
info@skolahustopece.czIČO 70839034

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

601 363 266
blanka.vetyskova@skolahustopece.czŘEDITEL/KA Mgr. Blanka Vetýšková

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 Hustopeče, nemocnice

Školní svoz ANO

Stacionář ANO

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní klub

WEB www.skolahustopece.cz

FACEBOOK Základní škola a praktická škola Hustopeče, 
příspěvková organizace



42
Zpět na kategorie

Základní škola a praktická škola Hodonín, 
náměstí B. Martinů, p. o.

nám. B. Martinů 2952/5, Hodonín, 695 01 Hodonín

RED-IZO 600025446 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102391874 518 352 895
skola@zspshodonin.czIČO 70284831

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

518 326 033
reditelka@zspshodonin.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Helešicová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Hodonín

Spojení do místa školy autobusem Hodonín, Bažantnice II

Školní svoz NE

Stacionář ANO

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.zspshodonin.edupage.org

FACEBOOK NE 



43
Zpět na kategorie

Mateřská škola a základní škola, 
praktická škola a dětský domov Kyjov, p. o.

Za Humny 3304/46, Boršov, 697 01 Kyjov

RED-IZO 600025519 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102391904 518 614 581
zvs.kyjov@tiscali.cz, skola@skolazahumnykyjov.czIČO 70284849

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

601 394 309
ŘEDITEL/KA PaedDr. Petr Petráš

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Kyjov

Spojení do místa školy autobusem Kyjov, Boršov

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby SPC, 1. 1. 2022 se součástí školy stala ZŠ speciál-
ní, PrŠ a DD Vřesovice (třídy ZŠ spec. a PrŠ)

WEB www.skolazahumnykyjov.cz

FACEBOOK MŠ, ZŠ, praktická škola a dětský domov Kyjov, 
příspěvková organizace



44
Zpět na kategorie

Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, p. o.

Školní 3208/51, Boršov, 697 01 Kyjov

RED-IZO 600025501 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110022050 518 612 054
info@mszskyjov.czIČO 567043

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

518 614 212, 603 879 031
ŘEDITEL/KA PaedDr. Miroslav Hula

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Kyjov

Spojení do místa školy autobusem Kyjov, Boršov

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM Nedohledáno

Další doprovodné služby SPC, školní družina, zájmové kroužky

WEB www.mszskyjov.cz

FACEBOOK Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, 
příspěvková organizace



45
Zpět na kategorie

Základní škola a praktická škola  
Veselí nad Moravou, p. o.

Kollárova 1045, Veselí nad Moravou, 698 01 Veselí nad Moravou

RED-IZO 600025471 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102391921 518 322 216
skola@zsveselikollarova.czIČO 70840385

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

739 354 402
reditelka@zsveselikollarova.czŘEDITEL/KA Mgr. Jitka Kolůchová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Veselí nad Moravou

Spojení do místa školy autobusem Veselí nad Moravou, Purkyňova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.zsveselikollarova.cz

FACEBOOK NE 



46
Zpět na kategorie

Mateřská škola speciální, základní škola  
speciální a praktická škola Elpis Brno, p. o.

Koperníkova 803/2, Židenice, 615 00 Brno

RED-IZO 600024997 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110023196 545 245 630
elpis@skolaelpis.czIČO 62160095

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Pavlína Pohlová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Brno-Židenice

Spojení do místa školy autobusem Stará osada

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.skolaelpis.cz

FACEBOOK NE 



47
Zpět na kategorie

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro 
zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Kamenomlýnská 124/2, Pisárky, 603 00 Brno

RED-IZO 600025047 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110023269 543 321 303 kl.350
sekretariat@sss-ou.czIČO 65353650

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

721 231 781
sestakova@sss-ou.czŘEDITEL/KA Ing. Soňa Šestáková

Obor C NE

Obor E Prodavačské práce, Pečovatelské služby

Obor H Rekondiční a sportovní masér

Obor L Masér sportovní a rekondiční

Obor M Sociální činnost, Obchodní akademie

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Brno, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Pisárky

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, školní klub, SPC

WEB www.kamenomlynska.cz

FACEBOOK SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, 
Brno, Kamenomlýnská 2



48
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola  
a praktická škola Brno, Štolcova, p. o.

Štolcova 301/16, Černovice, 618 00 Brno

RED-IZO 600025039 KONTAKT ŠKOLA

IZO 62157299 548 424 061
zs@autistickaskola.czIČO 62157299

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

775 334 470
musil@autistickaskola.czŘEDITEL/KA Mgr. Tomáš Musil

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Brno, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Životského nebo Palackého náměstí (2. budova)

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, SPC (jiná adresa, 
škola má dvě budovy – Řečkovice a Černovice)

WEB www.autistickaskola.cz

FACEBOOK Mateřská škola a základní škola Brno, Štolcova, 
příspěvková organizace



49
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola a střední škola 
Gellnerka Brno, p. o.

Gellnerova 66/1, Jundrov, 637 00 Brno

RED-IZO 600024962 KONTAKT ŠKOLA

IZO 62157655 541 220 464
ss.gellnerova@skolyjm.czIČO 62157655

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

702 221 445
reditel@zsspbrno.czŘEDITEL/KA Mgr. Radek Musil

Obor C NE

Obor E Prodavačské práce

Obor H Operátor skladování, Aranžér

Obor L NE

Obor M Informační technoilogie

Internát NE, ale nabízí ubytování – www.cichnovabrno.cz

Spojení do místa školy vlakem Brno, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Optátova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina

WEB www.gellnerka.cz

FACEBOOK Střední škola Gellnerka Brno, příspěvková 
organizace



50
Zpět na kategorie

Mateřská škola speciální, základní škola  
speciální a praktická škola Ibsenka Brno, p. o.

Ibsenova 114/1, Lesná, 638 00 Brno

RED-IZO 610300733 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110300751
548 522 898

IČO 60555998

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

548 522 898
hanak@ibsenka.czŘEDITEL/KA PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

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 Brno, Lesná

Spojení do místa školy autobusem Loosova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní družina, školní jídelna, SPC v rámci 
budovy na Ibsenově, ucelená rehabilitace 
(bazální stimulace)

WEB www.ibsenka.cz

FACEBOOK Ibsenka Ibsenova



51
Zpět na kategorie

Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, p. o.

Vídeňská 244/26, Štýřice, 639 00 Brno

RED-IZO 600024911 KONTAKT ŠKOLA

IZO 44993633 543 248 940
vedenividenska@post.czIČO 44993633

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

543 248 940
martina.strakova@videnska.czŘEDITEL/KA Mgr. Martina Straková

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Brno, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Vojtova, tramvaj: Nemocnice Milosrdných bratří

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.videnska.cz

FACEBOOK NE



52
Zpět na kategorie

Střední škola a základní škola Tišnov, p. o.

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 Tišnov

RED-IZO 600014011 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102191531 549 410 076, 549 410 077
masek@skolatisnov.czIČO 53198

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

604 242 437
masek@skolatisnov.czŘEDITEL/KA Ing. Rudolf Mašek

Obor C NE

Obor E NE

Obor H
Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář motorových vozidel, 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Ošetřovatel/ka zaměření na sociální 
služby a zdravotnictví

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Tišnov

Spojení do místa školy autobusem Tišnov, město

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, kvalifikační kurzy, autoškola

WEB www.skolatisnov.cz

FACEBOOK SŠ a ZŠ Tišnov



53
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola a praktická škola 
Znojmo, p. o.

Horní Česká 247/15, Znojmo, 669 02 Znojmo

RED-IZO 600025896 KONTAKT ŠKOLA

IZO 103279717 515 222 728
info@specialniskolyznojmo.czIČO 67011748

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

603 258 006
reditel@specialniskolyznojmo.czŘEDITEL/KA Mgr. Ludmila Falcová

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Znojmo

Spojení do místa školy autobusem Znojmo, náměstí Svobody, lázně

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní klub, školní jídelna

WEB www.specialniskolyznojmo.cz

FACEBOOK NE



54
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola  
a praktická škola Boskovice, p. o.

Štefanikova 1142/2, Boskovice, 680 01 Boskovice

RED-IZO 600024849 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102007870 516 452 044
skola@zspboskovice.czIČO 62075985

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

516 452 044
reditelka@zspboskovice.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Bousková

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Boskovice

Spojení do místa školy autobusem Boskovice, aut. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní jídelna, školní družina, snoezelen, 
zájmové kroužky, projekty, exkurze, akce pro 
rodiny s dětmi

WEB www.zspboskovice.cz

FACEBOOK NE



55
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, 
p. o.

Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov

RED-IZO 600025811 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181024888 723 088 231
info@mszsvyskov.czIČO 70843082

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

602 114 528
j.vagnerova@mszsvyskov.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Vágnerová

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E Potravinářská výroba (Cukrářské práce), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské 
práce), Zednické práce

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vyškov

Spojení do místa školy autobusem Vyškov, sídl. Osvobození škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina

WEB www.mszsvyskov.cz

FACEBOOK NE



56
Zpět na kategorie

Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, p. o.

Malinovského 280, Slavkov u Brna, 684 01 Slavkov u Brna

RED-IZO 650072031 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102807582 544 221 610
zsmalina@seznam.czIČO 71197770

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Karel Durda

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Slavkov u Brna

Spojení do místa školy autobusem Slavkov u Brna, poliklinika

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.zsmalina.cz

FACEBOOK NE



57
Zpět na kategorie

Základní škola a praktická škola Hustopeče, p. o.

Šafaříkova 999/24, Hustopeče, 693 01 Hustopeče

RED-IZO 600025276 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102255903 519 412 659
info@skolahustopece.czIČO 70839034

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

601 363 266
blanka.vetyskova@skolahustopece.czŘEDITEL/KA Mgr. Blanka Vetýšková

Obor C Praktická škola jednoletá

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 Hustopeče, nemocnice

Školní svoz ANO

Stacionář ANO

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní klub

WEB www.skolahustopece.cz

FACEBOOK Základní škola a praktická škola Hustopeče, 
příspěvková organizace



58
Zpět na kategorie

Základní škola a praktická škola Hodonín, 
 náměstí B. Martinů, p. o.

nám. B. Martinů 2952/5, Hodonín, 695 01 Hodonín

RED-IZO 600025446 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102391874 518 352 895
skola@zspshodonin.czIČO 70284831

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

518 326 033
reditelka@zspshodonin.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Helešicová

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Hodonín

Spojení do místa školy autobusem Hodonín, Bažantnice II

Školní svoz NE

Stacionář ANO

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.zspshodonin.edupage.org

FACEBOOK NE



59
Zpět na kategorie

Základní škola a praktická škola  
Veselí nad Moravou, p. o.

Kollárova 1045, Veselí nad Moravou, 698 01 Veselí nad Moravou

RED-IZO 600025471 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102391921 518 322 216
skola@zsveselikollarova.czIČO 70840385

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

739 354 402
reditelka@zsveselikollarova.czŘEDITEL/KA Mgr. Jitka Kolůchová

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Veselí nad Moravou

Spojení do místa školy autobusem Veselí nad Moravou, Purkyňova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.zsveselikollarova.cz

FACEBOOK NE



60
Zpět na kategorie

Mateřská škola speciální, základní škola speciální  
a praktická škola Elpis Brno, p. o.

Koperníkova 803/2, Židenice, 615 00 Brno

RED-IZO 600024997 KONTAKT ŠKOLA

IZO 150020091 545 245 630
elpis@skolaelpis.czIČO 62160095

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Pavlína Pohlová

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Brno-Židenice

Spojení do místa školy autobusem Stará osada

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby NE

WEB www.skolaelpis.cz

FACEBOOK NE



61
Zpět na kategorie

Střední škola Gemini Brno, p. o.

Vaculíkova 259/14, Lesná, 638 00 Brno

RED-IZO 600025021 KONTAKT ŠKOLA

IZO 048515027 545 222 089
gemini@geminibrno.czIČO 48515027

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Tomáš Anderle

Obor C NE

Obor E NE

Obor H Prodavač a výrobce lahůdek

Obor L Gastronomie

Obor M Veřejnosprávní činnost

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Brno-Lesná

Spojení do místa školy autobusem Fillova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby projekty, výměnné a ozdravné pobyty, školní 
jídelna

WEB www.geminibrno.cz

FACEBOOK Střední škola Gemini Brno, příspěvková 
organizace



62
Zpět na kategorie

Střední škola F. D. Roosevelta Brno, p. o.

Křižíkova 1694/11, Královo Pole, 612 00 Brno

RED-IZO 600171531 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110 025 873 530 351 701
skola@ssfdr.czIČO 00567191

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

zandovska@ssfdr.cz
ŘEDITEL/KA Ing. Miroslava Zahradníková

Obor C Obchodní škola (obor J)

Obor E Kožedělná výroba (Brašnářské a sedlářské práce), Zpracovatel přírodních pletiv 
(Košíkářské práce), Zahradnické práce, Zahradnické práce se zaměřením

Obor H Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Výrobce kožedělného zboží (Brašnář), 
Zahradník

Obor L NE

Obor M Obchodní akademie

NEInternát NE

Spojení do místa školy vlakem Brno-Lesná nebo Brno – Královo Pole

Spojení do místa školy autobusem Divišova čtvrť

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní poradenské pracoviště

WEB www.ssfdr.cz

FACEBOOK Střední škola F. D. Roosevelta, Brno



63
Zpět na kategorie

Výchovný ústav a střední škola,  
Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Trpínská 317, Olešnice, 679 74 Olešnice

RED-IZO 600024903 KONTAKT ŠKOLA

IZO 516 463 109
vu@vuolesnice.czIČO 62073079

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

775 725 484
dostal@vuolesnice.czŘEDITEL/KA Mgr. František Dostál

Obor C NE

Obor E Potravinářská výroba (Cukrářské práce), Zahradnické práce, Opravářské práce, 
Stravovací a ubytovací služby

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Olešnice, nám.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.vuolesnice.cz

FACEBOOK NE



64
Zpět na kategorie

Výchovný ústav, dětský domov se školou,  
středisko výchovné péče, střední škola  
a základní škola, Moravský Krumlov

Nádražní 698, Moravský Krumlov, 672 01 Moravský Krumlov

RED-IZO 600030989 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110023072 778 703 242, 734 319 041
731 654 207/206/209IČO 49438905

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

731654207
kosicek@vuddsmk.czŘEDITEL/KA Mgr. Jan Košíček

Obor C NE

Obor E Práce ve stravování

Obor H Kuchař-Číšník, Lesní mechanizátor

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Moravský Krumlov

Spojení do místa školy autobusem Moravský Krumlov, Václavská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby dětský domov se školou, výchovný ústav, SVP, 
školní jídelna

WEB www.vuddmoravskykrumlov.cz

FACEBOOK NE



65
Zpět na kategorie

Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola zdravotnická

Merhautova 590/15, Brno, 613 00 Brno

RED-IZO 600019861 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110030478 545 576 263
skola@szsmerh.czIČO 638005

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

545 425 834
mkrivakova@szsbrno.czŘEDITEL/KA PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.

Obor C Zubní instrumentářka

Obor E NE

Obor H NE

Obor L Masér sportovní a rekondiční

Obor M Nutriční asistent, Laboratorní asistent, Asistent zubního technika, Oční optik

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Brno-Židenice

Spojení do místa školy autobusem Francouzská, tramvaj: Jugoslávská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.szsmerh.cz

FACEBOOK SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova, 
příspěvková organizace



66
Zpět na kategorie

Odborné učiliště a praktická škola Brno, p. o.
Lomená 530/44, Brno, 617 00 Brno

RED-IZO 600025055 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110025857 545 128 711
sekretariat@oupslomena.czIČO 567213

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

739 633 460, 545 128 748
sekretariat@oupslomena.czŘEDITEL/KA Mgr. Soňa Řehůřková

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E
Strojírenské práce, Potravinářská výroba, Potravinářské práce, Truhlářská a čalounická 
výroba, Knihařské práce, Malířské a natěračské práce, Tesařské práce, Zednické práce, 
Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Brno, dolní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Sazenice

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.oupslomena.cz

FACEBOOK OU a prš Brno, příspěvková organizace, 
Lomená 530/44, 617 00 Brno



67
Zpět na kategorie

Střední odborné učiliště Kyjov, p. o.
 (od 1. 1. 2022 změna názvu školy na 

Střední škola polytechnická Kyjov, p.o.)

Havlíčkova 1223/17, Kyjov, 697 01 Kyjov

RED-IZO 600014649 KONTAKT ŠKOLA

IZO 53163 518 615 109
sou@soukyjov.czIČO 53163

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

518 305 320, 774 405 602
kois@sspkyjov.czŘEDITEL/KA RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E Elektrotechnické a strojně montážní práce, Malířské a natěračské práce, Tesařské práce, 
Zednické práce, Pokrývačské práce, Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby

Obor H
Strojní mechanik, Karosář, Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář, 
Elektrikář – silnoproud, Autoelektrikář, Instalatér, Montér suchých staveb, Zedník, 
Pokrývač, Ošetřovatel

Obor L Autotronik, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Podnikání

Obor M NE

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Kyjov, zastávka

Spojení do místa školy autobusem Kyjov, sklárna

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.soukyjov.cz

FACEBOOK SŠP Kyjov, příspěvková organizace



68
Zpět na kategorie

Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, p. o.

Komenského 273/7, Mikulov, 692 16 Mikulov

RED-IZO 600014151 KONTAKT ŠKOLA

IZO 559091 516 499 400
skola@gssmikulov.czIČO 60680377

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

516 499 401, 731 755 155
reditel@gssmikulov.czŘEDITEL/KA Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E Strojírenské práce, Zednické práce, Opravářské práce, Stravovací a ubytovací 
služby, Pečovatelské služby

Obor H Strojní mechanik, Cukrář, Kuchař-číšník

Obor L Gastronomie, Obchodník

Obor M Hotelnictví

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Mikulov na Moravě

Spojení do místa školy autobusem Mikulov, u parku

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.gssmikulov.cz

FACEBOOK Gymnázium a SOŠ Mikulov



69
Zpět na kategorie

Střední škola gastronomie, 
hotelnictví a lesnictví Bzenec, p. o.

náměstí Svobody 318, Bzenec, 696 81 Bzenec

RED-IZO 600014614 KONTAKT ŠKOLA

IZO 53155 518 384 527-8
info@sosbzenec.czIČO 53155

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

518 670 653
marcik.l@sosbzenec.czŘEDITEL/KA Mgr. Libor Marčík

Obor C NE

Obor E Potravinářská výroba, Zahradnické práce

Obor H Výrobce potravin, Cukrář, Zahradník, Rybář, Lesní mechanizátor, Kuchař-číšník

Obor L Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, Podnikání, Uměleckořemeslné 
zpracování dřeva

Obor M Ekologie a životní prostředí, Analýza potravin, Hotelnictví

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Bzenec

Spojení do místa školy autobusem Bzenec, nám.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.sosbzenec.cz

FACEBOOK Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví 
Bzenec
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Odborné učiliště Cvrčovice, p. o.

Cvrčovice 131, Cvrčovice, 691 23 Cvrčovice

RED-IZO 600025241 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110023676 519 424 829
skola@oucvrcovice.czIČO 60680300

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

milada.kussak.hoklova@oucvrcovice.cz
ŘEDITEL/KA RNDr. Milada Kussak Hőklová

Obor C NE

Obor E Potravinářská výroba, Šití oděvů, Malířské a natěračské práce, Zahradnické práce, 
Stravovací a ubytovací služby, Prodavačské práce, Provozní služby

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Cvrčovice, učiliště

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.oucvrcovice.cz

FACEBOOK Odborné učiliště Cvrčovice
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Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, p. o.

Dvořákova 1594/19, Znojmo, 669 02 Znojmo

RED-IZO 600015751 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107870932 515 225 280
sekretariat@sos-znojmo.czIČO 55301

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

515 225 280, 515 248 538
reditel@sos-znojmo.czŘEDITEL/KA Ing. Josef Brouček

Obor C NE

Obor E Zahradnické práce

Obor H Pekař, Cukrář, Řezník-uzenář, Zahradní, Opravář zemědělských strojů, Kuchař-
-číšník, Prodavač

Obor L Podnikání

Obor M Agropodnikání, Přírodovědné lyceum

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Znojmo, nemocnice

Spojení do místa školy autobusem Znojmo, nám. Svobody lázně

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.sos-znojmo.cz

FACEBOOK Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, p.o.
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Výchovný ústav, střední škola 
a školní jídelna Višňové, Zámek 1

Višňové 1, Višňové, 671 38 Višňové

RED-IZO 600030971 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110023145 515 339 102
vumvisno@mboxzn.czIČO 49438921

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

702 012 064
v.popelka@vuvisnove.czŘEDITEL/KA Mgr. Vladislav Popelka

Obor C NE

Obor E Strojírenské práce, Zednické práce, Opravářské práce, Stravovací a ubytovací 
služby, Pečovatelské služby

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Višňové, nám.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.vuvisnove.cz

FACEBOOK Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna 
Višňové, Zámek 1
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Střední odborná škola managementu a práva, s. r. o.

Cejl 60/61, Zábrdovice, 602 00 Brno

RED-IZO 610450671 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110450680 778 785 058
sosmapbrno@email.czIČO 25700901

ZŘIZOVATEL Marta Tulejová
KONTAKT ŘEDITEL

606 840 977
sosmap@seznam.czŘEDITEL/KA JUDr. Emil Ščuka

Obor C NE

Obor E Pečovatelské služby, Práce ve stravování

Obor H NE

Obor L NE

Obor M Hotelnictví, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Brno, hl. n.

Spojení do místa školy autobusem Brno, Benešova tř. hotel Grand

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, jedná se o odloučené pracoviště 
s hlavním sídlem v Kolíně

WEB www.sosmapbrno.cz

FACEBOOK NE
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Střední škola dopravy, obchodu a služeb 
Moravský Krumlov, p. o.

nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov, 672 01 Moravský Krumlov

RED-IZO 600015793 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107870941 515 322 238
sou.mkrumlov@zn.orgman.czIČO 55166

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

603 545 560
psota@ssmk.euŘEDITEL/KA Ing. Jiří Psota

Obor C NE

Obor E Opravářské práce, Stravovací a ubytovací služby

Obor H Strojní mechanik, Karosář, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel, Truh-
lář, Podkovář a zemědělský kovář, Kuchař-číšník, Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Obor L Autotronik, Podnikání

Obor M Dopravní prostředky, Mechanizace a služby, Ekonomika a podnikání, Sociální činnost, 
Technické lyceum

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Moravský Krumlov

Spojení do místa školy autobusem Moravský Krumlov, nám.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.ssmk.eu

FACEBOOK Střední škola dopravy, obchodu a služeb
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PPP Hodonín, p. o.
P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín

WEB www.ppphodonin.cz/centralni-pracoviste-hodonin

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jana Taptičová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 518 606 411, poradna@ppphodonin.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 518 606 415, 724 755 328, 
tapticova@ppphodonín.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 2

Detašované pracoviště 
PPP, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KYJOV

Adresa Nádražní 1333/34, 697 01 Kyjov

Kontakt PPP 518 615 082, 720 053 872, kyjov@ppphodonin.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Jaroslav Mrkva 
518 324 112
mrkva@ppphodonin.cz

Další služby www.ppphodonin.cz/odloucene-pracoviste-kyjov/
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Detašované pracoviště 
PPP, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ VESELÍ NAD MORAVOU

Adresa Kollárova 1660, 698 01 Veselí nad Moravou

Kontakt PPP 518 324 112, 727 869 187, 
galuskova@ppphodonin.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Jaroslav Mrkva 
518 324 112, mrkva@ppphodonin.cz

Další služby www.ppphodonin.cz/odloucene-pracoviste-veseli-
-nad-moravou/
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PPP Brno, p. o.
Zachova 1, Brno – střed, 602 00 Brno

WEB www.pppbrno.cz/zachova.php

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Libor Mikulášek

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 543 245 914, zachova@pppbrno.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 775 918 817, libor.mikulasek@pppbrno.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 4

Detašované pracoviště 
PPP, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HYBEŠOVA

Adresa Hybešova 15, Brno-střed, 602 02 Brno

Kontakt PPP 543 426 080, 731 658 683, hybesova@pppbrno.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Petra Janušová 
petra.janusova@pppbrno.cz

Další služby www.pppbrno.cz/hybesova.php

Detašované pracoviště 
PPP, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOHOUTOVA

Adresa Kohoutova 4, Brno-sever, 613 00 Brno

Kontakt PPP 545 223 379-80, 604 805 731, 
kohoutova@pppbrno.cz

Kontakt vedoucí pracovník PhDr. Miloslava Svobodová 
miloslava.svobodova@pppbrno.cz

Další služby www.pppbrno.cz/kohoutova.php
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Detašované pracoviště 
PPP, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ LOMENÁ

Adresa Lomená 44, Brno-jih – Komárov, 617 00 Brno

Kontakt PPP 541 424 580-9, 725 520 038, lomena@pppbrno.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Renata Abrahamová 
renata.abrahamova@pppbrno.cz

Další služby www.pppbrno.cz/lomena.php

Detašované pracoviště 
PORADENSKÉ CENTRUM PRO DROGOVÉ A JÍNÉ ZÁVISLOSTI

Adresa Sládkova 45, Brno-sever – Černá Pole, 613 00 Brno

Kontakt PPP 548 526 802, 723 252 765, sladkova@pppbrno.cz

Kontakt vedoucí pracovník PhDr. Lenka Skácelová 
lenka.skacelova@pppbrno.cz

Další služby www.poradenskecentrum.cz, 
www.facebook.com/poradenske.centrum.sladkova
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PPP Břeclav, p. o.
Bří. Mrštíků 30, 690 02 Břeclav

WEB www.pppbreclav.cz/index.php

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Vladimíra Houšťová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 519 373 996, 519 322 139, pppbreclav@mybox.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK vladimira.houstova@pppbreclav.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 2

Detašované pracoviště 
PPP, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HUSTOPEČE

Adresa Masarykovo náměstí 1, 693 24 Hustopeče

Kontakt PPP 518 389 121-2, zuzana.havrankova@pppbreclav.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Jana Hašková 
jana.haskova@pppbreclav.cz

Další služby www.pppbreclav.cz/kontakty

Detašované pracoviště 
PPP, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MIKULOV

Adresa Komenského 273/7, 692 01 Mikulov

Kontakt PPP 518389121, 516 499 491, 
zuzana.havrankova@pppbreclav.cz

Kontakt vedoucí pracovník

Další služby www.pppbreclav.cz/kontakty
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Oblastní PPP Vyškov, p. o.
Jungmannova 2/2, 682 01 Vyškov

WEB www.opppvyskov.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jiljí Špičák

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 517 348 706, podatelna@opppvyskov.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 2

Detašované pracoviště 
PPP, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ BLANSKO

Adresa Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko

Kontakt PPP 516 417 431, blansko@opppvyskov.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Eva Kovářová

Další služby www.opppvyskov.cz/index.php/pracoviste/blansko

Detašované pracoviště 
PPP, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ BOSKOVICE

Adresa Štefánikova 2, 680 01 Boskovice

Kontakt PPP 516 454 178, boskovice@opppvyskov.cz

Kontakt vedoucí pracovník PhDr. Ilona Pešová

Další služby www.opppvyskov.cz/index.php/pracoviste/boskovice
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PPP Znojmo, p. o.
Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo

WEB www.ppp-znojmo.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Petra Malíková

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 515 260 077, pppznojmo@skolyjm.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 602 543 941, malikova@skolyjm.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0
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PPP, součást soukromé školy: Gymnázium 
J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká 

škola, školská právnická osoba
Voroněžská 5, 616 00 Brno

WEB www.skolskykomplex.cz

FACEBOOK Školský komplex na Mendlově náměstí

ZŘIZOVATEL soukromý

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Ing. Ivo Procházka

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 543 216 135, ppp@skolskykomplex.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ
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Křesťanská PPP Brno
Veveří 462/15, 602 00 Brno

WEB www.kpppb.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Biskupství brněnské

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Ladislav Smékal, MBA

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 739 450 034, poradna@kpppb.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0
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WEB www.akademy.cz/o-akademii/spc

FACEBOOK Gymnázium Akademia

ZŘIZOVATEL soukromý 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jitka Reitterová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 544 211 547
akademy@akademy.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum při AKADEMIA 
Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.

Rašelinová 2423/9, Líšeň, 628 00 Brno
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WEB www.zslogo.cz/?page_id=219

FACEBOOK ZŠ a MŠ logopedická Brno – Veslařská

ZŘIZOVATEL MŠMT 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jaromíra Matoušková

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 517 543 102
spc@zslogo.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 7

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole 
a mateřské škole logopedické, Brno, Veslařská 234

Veslařská 339/234, Jundrov, 637 00 Brno
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Adresa Brněnská 139/7, 628 01 Vyškov

Kontakt Mgr. Helena Kolbábková
helena.kolbabkova@zslogo.cz, 773 778 127

Další služby www.zslogo.cz/?page_id=233
517 341 076

Detašované pracoviště 
SPC VYŠKOV

Adresa Albertova 4062/8, 768 01 Kroměříž

Kontakt Mgr. Martina Pechová Jahodová
martina.pechova@zslogo.cz, 773 778 640

Další služby www.zslogo.cz/?page_id=771

Detašované pracoviště 
SPC KROMĚŘÍŽ

Adresa Seifertova 1553/3, 678 01 Blansko

Kontakt Mgr. Marcela Kostíková
marcela.kostikova@zslogo.cz, 775 879 406

Další služby www.zslogo.cz/?page_id=239

Detašované pracoviště 
SPC BLANSKO

Adresa Masarykovo nám. 115/27, 695 01 Hodonín

Kontakt Mgr. Dagmar Krýsová
dagmar.krysova@zslogo.cz, 773 778 642

Další služby www.zslogo.cz/?page_id=236

Detašované pracoviště 
SPC HODONÍN

Adresa náměstí Armády 1215/10, 669 02 Znojmo

Kontakt Mgr. Alena Hellmanová
alena.hellmanova@zslogo.cz, 773 778 129

Další služby www.zslogo.cz/?page_id=778

Detašované pracoviště 
SPC ZNOJMO
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Adresa Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště

Kontakt Mgr. Iva Chudobová
iva.chudobova@zslogo.cz, 773 778 638

Další služby www.zslogo.cz/?page_id=242

Detašované pracoviště 
SPC UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Adresa Nádražní 56, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Kontakt Mgr. Martina Kaderková
martina.kaderkova@zslogo.cz, 734 725 401

Další služby www.zslogo.cz/?page_id=245

Detašované pracoviště 
SPC BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
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WEB www.kamenomlynska.cz/spc

FACEBOOK SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, 
Kamenomlýnská 2

ZŘIZOVATEL MŠMT 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jana Trčková

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 543 210 437

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 777 609 326
trckova@sss-ou.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové ANO

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum při Střední škole, 
základní škole a mateřské škole pro zdravotně 

zněvýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2
Kamenomlýnská 124/2, Brno-střed, 603 00 Brno
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WEB www.zssblansko.cz/specialne-pedagogicke-centrum

FACEBOOK Základní škola speciální Blansko,
příspěvková organizace

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jana Kolářová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 516 411 868
spc@zssblansko.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK kolarova@zssblansko.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum
Žižkova 1919/27, 678 01 Blansko
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WEB www.skola-kocianka.cz/spc/prosim-ctete

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Eva Čadová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC
515 504 375, 515 504 373, 601 551 238
spcms@sskocianka.cz, spczs@sskocianka.cz, 
spcss@sskocianka.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálněpedagogické centrum
Kociánka 2801/6a, 612 00 Brno



91
Zpět na kategorie

WEB www.gellnerka.cz

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Dagmar Bourková

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 548 520 786
spc@zsspbrno.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 773 522 136
bourkova@zsspbrno.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové ANO

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum
Šrámkova 419/1, 638 00 Brno
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WEB www.ibsenka.cz/spc-0

FACEBOOK Ibsenka Ibsenova

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Helena Dvořáčková

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 548 220 231 
hanak@ibsenka.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 724 744 743
dvorackova@ibsenka.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

Speciálně pedagogické centrum, 
jehož činnost vykonává 

Mateřská škola speciální, základní škola speciální 
a praktická škola Ibsenka Brno, p. o.

Ibsenova 1/114, Brno-sever – Lesná, 638 00 Brno
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Zpět na kategorie

Adresa Barvičova 54/67, Brno-střed – Stránice, 602 00 Brno

Kontakt 725 038 705

Další služby www.ibsenka.cz/spc/kontakty

Detašované pracoviště 
PRACOVIŠTĚ SPC BARVIČOVA
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WEB www.autistickaskola.cz/spc

FACEBOOK Mateřská škola a základní škola Brno, Štolcova, 
příspěvková organizace

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Zuzana Žampachová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 607 043 983
spc@autistickaskola.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 775 334 471
zampachova@autistickaskola.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

Speciálně pedagogické centrum, 
jehož činnost vykonává 

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, 
Štolcova, p. o.

Štolcova 301/16, Brno-Černovice, 618 00 Brno
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Zpět na kategorie

Adresa Hapalova 1766/6, Brno-Řečkovice, 621 00 Brno

Kontakt 

Další služby

Detašované pracoviště 
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SPC HAPALOVA
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Zpět na kategorie

WEB www.zssekaninova.cz/specialne-pedagogicke-
-centrum

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Hana Dobrovolná

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 545 241 414
spc@zssekaninova.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK vedeni@zssekaninova.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum, 
jehož činnost vykonává 

Základní škola Brno, Sekaninova, p. o.
Husovická 897/14, Brno-sever, 614 00 Brno
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Zpět na kategorie

WEB www.mszskyjov.cz

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Iva Jungová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 518 612 054
spc@mszskyjov.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 518 614 917

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové ANO

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum 
při Mateřské škole a základní škole Kyjov, Školní, p. o.

Školní 51/3208, Boršov, 697 01 Kyjov
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Zpět na kategorie

WEB www.skolazahumnykyjov.cz/specialne-pedago-
gicke-centrum2

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Jihomoravský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Věra Fialová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 518 612 803
spc.kyjov@tiscali.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ

Speciálně pedagogické centrum, 
jehož činnost vykonává

Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, p. o.
Husova 574/29, 697 01 Kyjov
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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 samostatného 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, ambulantního 
či pobytového typu. Mezi typické zástupce podpory terénního typu (tj. poskytována v přirozeném sociál-
ním 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 dopro-
vázena nebo dopravována a součástí služby není ubytování) zastupují centra denních služeb, denní staci-
onáře, 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 Jihomoravském kraji, které jsou pri-
márně zaměřené na cílovou skupinu projektu – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravot-
ního postižení.



100

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 poten-
ciálu a uplatnění na trhu práce u cílové skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, byly z výše uve-
deného 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

Diecézní charita, Skryje 102
Ateliér Samuel – Diecézní charita, Znojmo 104
Teres – Charita, Strážnice 106
AGAPO, Brno 108
Centrum pro rodinu a sociální péči, Hodonín 110
DOTYK II, Brno 112
TyfloCentrum, Brno 114
Nový Prostor, Brno 116
Občanské sdružení Logo, Brno 118
PIAFA, Vyškov 120
RÚT – Slezská diakonie, Brno 122
HUMAN, Brno 124
Tyfloservis, Brno 126
ParaCENTRUM Fenix, Brno 128
Paspoint, Brno 128
Liga vozíčkářů, Brno 129
Rytmus – od klienta k občanovi, Brno 129

Sociálně aktivizační služby

TyfloCentrum, Znojmo 130
Česká unie neslyšících, Brno 132
Spolek neslyšících, Břeclav 132
REMEDIA PLUS, Břeclav 133
Zdravotně postižení a senioři, Veselí nad Moravou 133

Sociálně terapeutické dílny

Betany – Diecézní charita, Boskovice 134
Dílna sv. Kláry – Diecézní charita, Znojmo 136
Pěkná modrá – Diecézní charita, Doubravice 138
HapAteliér – TyfloCentrum, Brno 140
Radost – Diakonie ČCE, Hustopeče u Brna 142
V růžovém sadu, Ořechov u Brna 144
PIAFA, Vyškov 146
Kamenka – Sdružení FILIA, Újezd u Brna 148
Centrum Kociánka, Brno 150
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Adresa Skryje 19, 594 55 Skryje

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.tisnov.charita.cz

Kontakt vedouci.skryje@tisnov.charita.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 14

Aktuální naplněnost 12

Délka poskytované služby limit není nastaven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena pro nestabilizovaný stav

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života nakupování, vaření, péče o domácnost, komunikace, psaní, pracovní 
dovednosti

Zvýšení pracovního uplatnění pracovní dovednosti, příprava místa, soustředění se na práci (výroba 
svíček a mýdel atd.), úklid pracovního místa

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života péče o sebe a svoji domácnost, základní hygienické návyky, nakupování, 
vaření, praní, vyřizování na úřadech

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Diecézní charita, Skryje
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do domácího prostředí

Podpora na trhu práce velmi špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Křížovnická 3071/26, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.znojmo.charita.cz

Kontakt samuel@znojmo.charita.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 15

Aktuální naplněnost 13

Délka poskytované služby dle individuálních potřeb

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–40 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena PAS

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

sebeobluha, sociální chování, trávení volného času, samostatné 
cestování, komunikace, nakupování, úklid, finanční gramotnost, 
podpora psychického a emočního stavu, třídění odpadu, zdravý životní 
styl

Zvýšení pracovního uplatnění

trénink motorických dovedností, pracovní dovednost a schopnosti, 
oslovování ÚP a možných zaměstnavatelů, vyhledávání zaměstnání 
prostřednictvím inzerátů, telefonování, psaní životopisu, 
sebereprezentace

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života návštěvy ÚP, potenciálních zaměstnavatelů

Zvýšení pracovního uplatnění návštěvy zaměstnavatelů, možnost vykonávání praxe, pracovní 
rehabilitace

Exkurze, praxe, placená práce nejdříve s doporovodem, vypracován pracovní manuál, postupné 
ubírání asistence

Ateliér Samuel – Diecézní charita, Znojmo
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory část do zaměstnání, část do denního stacionáře

Podpora na trhu práce částečně se daří na podporovaný trh práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Kovářská 396, 696 62 Strážnice

Zřizovatel Charita Strážnice

Web www.straznice.charita.cz

Kontakt marie.jurasova@straznice.charita.cz

Informace o službě

Forma služby terénní

Maximální kapacita okamžitá 2

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby 1 rok s možností prodloužení

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení není uvedeno

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena není uvedeno

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života možnost docházky do STD Kotva

Zvýšení pracovního uplatnění možnost docházky do STD Kotva

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
sebeobsluha, úklid, uspořádání klientova rytmu dne v jeho domácím 
prostředí, vyřizování při úředních záležitostech, doprovod na úřady, 
podání žádostí, životopisu

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod na ÚP, rozhovory o jejich schopnostech

Exkurze, praxe, placená práce ne

Teres – Charita, Strážnice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory např. do STD Kotva, ti samostatnější třeba do chráněného bydlení apod.

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony doprava k lékaři nebo na úřady

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Masarykova 506/37, Brno-město, 602 00 Brno 2

Zřizovatel AGAPO, o.p.s.

Web www.agapo.cz

Kontakt info@agapo.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 30

Aktuální naplněnost 26

Délka poskytované služby 3 roky s možností prodloužení

Možnost obědů ne

Cílová skupina

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

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena dle zák. č. 108/2006 Sb.

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života úklid, komunikace (např. telefonování, formulace e-mailu, dopisu), 
obsluha počítače a další podle individuálních potřeb uživatelů

Zvýšení pracovního uplatnění
hledání zaměstnání, orientace na pracovním trhu, pohovor, 
komunikace se zaměstnavatelem, další podle individuálních potřeb 
uživatelů

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života cestování, jednání na úřadech a dalších institucích, další podle 
individuálních potřeb uživatelů

Zvýšení pracovního uplatnění
tranzitní program zejména na otevřeném trhu práce, pracovní dovednosti, 
doprovody na pohovory, asistence při zaškolení v zaměstnání, asistence 
v zaměstnání v případě změny pracovní náplně a jiných potřeb

Exkurze, praxe, placená práce v rámci tranzitního programu

AGAPO, Brno
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory
nácvik sociálních dovedností, podporované zaměstnávání se 
zaměřením na pracovní uplatnění, sociální rehabilitace, denní 
stacionáře nebo sociálně terapeutické dílny

Podpora na trhu práce daří se zaměstnat přibližně třetinu klientů

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

realizace společných projektů, tvorba podpůrných metodických 
materiálů, studijní návštěvy u zaměstnavatelů a různých institucí, 
kulaté stoly
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Adresa Štefánikova 288/15, Hodonín, 695 01 Hodonín 1

Zřizovatel Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.

Web www.cprhodonin.cz

Kontakt tlachova@cprhodonin.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 12

Délka poskytované služby 2 roky

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena duševní, s těžkým mentálním a kombinovaným

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života péče o svoji osobu, nákupy, vaření, úklid, práce na zahradě, trénink 
pracovní výdrže, komunikace, hospodaření s penězi

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik pracovní výdrže, rozvoj pracovních dovedností

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, cestování, nácvik trasy, nácvik v restauraci

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik trasy

Exkurze, praxe, placená práce ne

Centrum pro rodinu a sociální péči, Hodonín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zatím převážně zůstávají, neboť chybí návazné chráněné bydlení

Podpora na trhu práce máme spolupráci s jedním soc. podnikem

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka
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Adresa Vídeňská 11/127, Brno-jih, Přízřenice, 619 00 Brno 19

Zřizovatel DOTYK II, o.p.s.

Web www.dotyk2.cz

Kontakt socialni.rehabilitace@dotyk2.cz

Informace o službě

Forma služby terénní

Maximální kapacita 50

Aktuální naplněnost 50

Délka poskytované služby limit není nastaven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení není uvedeno

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena v akutní fázi onemocnění, s agresivitou

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění
pravidelná účast na aktivitě mimo domov, docestování, komunikace 
a spolupráce s ostatními, zvyšování dovedností v oblasti kognitivních 
funkcí, jemné motoriky

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
podpora v oblasti péče o zevnějšek, finanční rozvaha, úklid, nákupy, 
vaření, náplň volného času, hledání a pohovor do zaměstnání, 
doprovody k vyřizování

Zvýšení pracovního uplatnění
podpora zlepšení zdravotního stavu, denní režim, zvyšování stresové 
zátěže, opuštění bezpečí domova a komunikace s okolím, trénink 
kognitivních funkcí, čtení s porozuměním, jemné motoriky

Exkurze, praxe, placená práce
doprovod dle výběru klienta – denní centrum, terapeutická dílna, 
volnočasové zařízení (nácvik pravidelné docházky za činnostmi), 
prohlídka chráněné dílny

DOTYK II, Brno
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory hráněné bydlení nebo domov se zvláštním režimem

Podpora na trhu práce velmi dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Chaloupkova 3131/7, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Zřizovatel TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Web www.centrumpronevidome.cz

Kontakt rehabilitace@centrumpronevidome.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 7

Aktuální naplněnost okamžitá 7

Délka poskytované služby služby jsou časově omezeny podle nastavení kurzů

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 11–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena bez zrakové postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života viz web – ke zvýšení samostatného života

Zvýšení pracovního uplatnění viz web – obsluha kompenzačních pomůcek, zejména na bázi ICT

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života viz web – zvýšení samostatného života

Zvýšení pracovního uplatnění viz web – obsluha kompenzačních pomůcek, zejména na bázi ICT

Exkurze, praxe, placená práce ne

TyfloCentrum, Brno
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory ne

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony v oblasti kompenzačních pomůcek na bázi ICT – technická podpora

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Příční 111/4, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Zřizovatel Nový Prostor, z.ú.

Web www.novyprostor.cz

Kontakt dcbrno@novyprostor.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 60

Aktuální naplněnost 22

Délka poskytované služby limit není nastaven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena těžké mentální, těžké fyzické, cizinci

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života kurz vaření, v zařízení je možnost připojení na PC, nácvik hospodaření 
s financemi – rozpis příjmů a výdajů

Zvýšení pracovního uplatnění

aktivní hledání vhodného zaměstnání (např. chráněné dílny), 
doprovod na ÚP, pomoc při vyplňování formulářů, monitoring – 
kontrola klientů, zda jsou v nastavený čas na svém prodejním místě – 
učí se tak dodržovat pracovní dobu, kterou si u nás stanoví sami (min. 
4 h, max. 8 h denně)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života monitoring klientů, doprovod na úřad, pomoc s vyplňováním formulářů

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod do jiných zařízení, úřadů + monitoring klientů

Exkurze, praxe, placená práce ne

Nový Prostor, Brno



117
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory většinou odchází do zaměstnání

Podpora na trhu práce
daří se umisťovat na trh práce, a to především do chráněných dílen, 
v dalších případech odchází do zaměstnání, které společnými silami 
najdeme

Fakultativní (placené) úkony zkušený klient se zde může stát instruktorem, zaučuje nováčky, 
odměna je 200 Kč

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka

Naše práce je rozmanitá, skládá se ze sociální rehabilitace, kde řešíme 
sociální věci, a další je Modul street-paper, který se týká konkrétně 
prodeje časopisů. Většinou záleží na klientech, s čím potřebují pomoci, 
a my se snažíme vyhovět a pomoct ve všem, co je v našich silách.
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Adresa Renneská třída 750/45, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno 39

Zřizovatel Občanské sdružení Logo, z.s.

Web www.oslogo.cz

Kontakt sr@oslogo.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 40

Aktuální naplněnost 28

Délka poskytované služby limit není nastaven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení jiné zdravotní, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena žijící mimo okresy Brno-město a  Brno-venkov, hledající zaměstnání, 
bez zdravotního znevýhodnění, závislost na návykových látkách

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života obsluha PC a práce s ním (základy práce s PC, Microsoft Office, 
založení e-mailu a práce s ním)

Zvýšení pracovního uplatnění

pomáháme vyhledávat nabídky práce, pomáháme klientům připravit 
se na pracovní pohovor, pomáháme s psaním životopisů, motivačních 
dopisů apod., pomáháme se zorientováním se v pracovní smlouvě, 
zvyšujeme kompetence klientů pro nalezení zaměstnání (Microsoft 
Office, kurz AJ, trénink paměti)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života možnost doprovodu (na úřad, na pohovor apod.)

Zvýšení pracovního uplatnění možnost doprovodu na pracovní pohovor

Exkurze, praxe, placená práce ne

Občanské sdružení Logo, Brno
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do zaměstnání

Podpora na trhu práce cca 70 %

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Cukrovarská 479/3a, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1

Zřizovatel PIAFA Vyškov, z.ú.

Web www.piafa.cz

Kontakt tereza.tomanova@piafa.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 50

Aktuální naplněnost 40

Délka poskytované služby limit není nastaven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena do 16 a nad 80 let

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života edukace klientů a poradenství, komunikace s úřady/lékaři, pomoc při 
vyplnění dokumentace, nácvik vaření

Zvýšení pracovního uplatnění
motivace a podpora při zvýšení vzdělání, pomoc s vytvořením 
životopisu, hledání vhodného zaměstnání, příprava na pracovní 
pohovory

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
rozvíjení a upevňování získaných motorických, psychických 
a sociálních schopností a dovedností, doprovod na úřady / k lékaři, 
nácvik cestování, nácvik péče o sebe / domácnost klienta

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod na úřady / pracovní pohovor, pomoc při zaučení 
v pracovním procesu

Exkurze, praxe, placená práce exkurze (hrady, zámky, ZOO, muzea, knihovny aj.) – v průběhu 
exkurze probíhá edukace a nácvik sociálních situací

PIAFA, Vyškov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do domácího prostředí nebo do pobytového zařízení

Podpora na trhu práce v případě zájmu a splnění předpokladů pro zaměstnání se nám daří 
klienty umisťovat na trh práce

Fakultativní (placené) úkony hiporehabilitace, canisterapie, rehabilitační cvičení, sociální auto

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Kamenná 170/1, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno 39

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 30

Aktuální naplněnost 10

Délka poskytované služby limit není nastaven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

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

Pro koho není služba určena hluboké mentální, primárně se smyslovým postižením

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

vaření, úklid, nakupování, hospodaření s financemi, praní, žehlení 
v rámci tréninkového bytu, skupinové aktivity zaměřené na rozvoj 
sociálních dovedností, skupinové aktivity zaměřené na vaření, simulace 
běžného dne v prostorech tréninkového bytu

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

vaření, úklidu, praní, hospodaření s financemi přímo u klienta doma, 
podpora při volnočasových aktivitách v komunitě, trénink jízdy 
hromadnými dopravními prostředky, dopomoc s učením, příprava do 
školy, nakupování, trénink komunikace s vrstevníky, spolužáky, kolegy

Zvýšení pracovního uplatnění
zmapování možností pracovního uplatnění, pomoc s hledáním 
určitého typu práce, podpora přímo na pracovišti, nácvik cesty do 
práce

Exkurze, praxe, placená práce ne

RÚT – Slezská diakonie, Brno
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory ne

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

představení služby, domluva na navázání spolupráce s konkrétními 
žáky, do budoucna průběžná komunikace se školou a společný postup 
při konkrétních aktivitách s klientem

Poznámka služba je zřízena od 1. 1. 2022
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Adresa Okružní 823/21, Brno-sever, Lesná, 638 00 Brno 38

Zřizovatel HUMAN BRNO, z. s.

Web www.humanbrno.cz

Kontakt predseda@humanbrno.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 4

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby 1 rok s možností prodloužení

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, chronické, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň

Pro koho není služba určena zrakové, sluchové

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života orientace v komunikaci se státní správou, dodavateli služeb apod.

Zvýšení pracovního uplatnění práce na CV, doporučení konkrétních zaměstnavatelů, definice silných 
stránek, dodání sebevědomí

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života doprovody na jednání s úřady, dodavateli služeb

Zvýšení pracovního uplatnění podpora při zaškolení u potenciálního zaměstnavatele

Exkurze, praxe, placená práce ne

HUMAN, Brno
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory když dojde k naplnění cíle, klienti ukončují spolupráci

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne



126

Adresa Kamenomlýnská 124/2, Brno-střed, Pisárky, 603 00 Brno 3

Zřizovatel Tyfloservis, o.p.s.

Web www.tyfloservis.cz

Kontakt brno@tyfloservis.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 1 klient / 1 instruktor, max. 3 klienti denně

Aktuální naplněnost není uvedeno

Délka poskytované služby limit stanoven jednorázovou smlouvou a jednorázovým individuálním 
plánem, časově není omezeno

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zrakové, kombinované

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena mladší 15 let, bez zrakového postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

rehabilitace zraku, kompenzační pomůcky, úprava prostředí, kompenzace 
zraku dalšími smysly, podpora akceptace zrakové vady, sociální 
rehabilitace: základní sociálního poradenství, výběr vhodných 
kompenzačních pomůcek a práce s nimi, nácvik dovedností: 
sebeobsluha, prostorová orientace a samostatný pohyb, psaní na 
klávesnici počítače, čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní 
vlastnoručního podpisu, sociální dovednosti, tyflografika, komunikace 
s multihandicapovaným člověkem

Zvýšení pracovního uplatnění v rámci terénní služby

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života zdravotně-edukační služba a služba sociální rehabilitace

Zvýšení pracovního uplatnění zdravotně-edukační služba a služba sociální rehabilitace

Exkurze, praxe, placená práce ne

Tyfloservis, Brno
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Další informace

Možnosti následné podpory

sociální služby, oftalmologové, např. S4, sociální odbory, výrobci 
a prodejci pomůcek, SPC, centra na podporu při studiu, sociálněprávní 
poradny, pobytová zařízení – domovy, knihovny, průvodci, osobní 
asistenti, volnočasové aktivity

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

sídlíme v areálu škol pro žáky a studenty se SVP, pracujeme s klienty 
(žáky) ve středisku i v terénu
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ParaCENTRUM Fenix, Brno

Adresa Kociánka 93/2, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Zřizovatel ParaCENTRUM Fenix, z. s.

Web www.pcfenix.cz

Kontakt socreh@pcfenix.cz

Druh postižení tělesné, poškození míchy

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Paspoint, Brno

Adresa Bezručova 81/17a, Brno-střed, Staré Brno, 
602 00 Brno 2

Zřizovatel Paspoint, z.ú.

Web www.paspoint.cz

Kontakt sr@paspoint.cz

Druh postižení jiné zdravotní, PAS

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní, terénní



129
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Liga vozíčkářů, Brno

Adresa Bzenecká 4226/23, Brno-Vinohrady, Židenice, 
628 00 Brno 28

Zřizovatel Liga vozíčkářů, z. ú.

Web www.ligavozic.cz

Kontakt ligavozic@ligavozic.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Rytmus – od klienta k občanovi, Brno

Adresa Palackého třída 659/11, Královo Pole, 
612 00 Brno 12

Zřizovatel Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.

Web www.rytmus.org

Kontakt rytmus@rytmus.org

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Adresa Masarykovo náměstí 446/19, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

Zřizovatel TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Web www.centrumpronevidome.cz

Kontakt aktivizace@centrumpronevidome.cz

Informace o službě

Forma služby pobytová, terénní

Maximální kapacita 12

Aktuální naplněnost není uvedeno

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zrakové, kombinované

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena bez zrakového postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života není uvedeno

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

TyfloCentrum, Znojmo
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Další informace

Možnosti následné podpory není uvedeno

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP prezentace služby, co od ní budoucí klienti mohou očekávat
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Česká unie neslyšících, Brno

Adresa Údolní 244/53, Brno-střed, Stránice, 602 00 Brno 2

Zřizovatel Česká unie neslyšících, z.ú.

Web www.cun.cz

Kontakt brno@cun.cz

Druh postižení sluchové, kombinované

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová, terénní

Spolek neslyšících, Břeclav

Adresa 17. listopadu 2995/1a, Břeclav, 690 02 Břeclav 2

Zřizovatel Spolek neslyšících Břeclav, z.s.

Web www.snbreclav.cz

Kontakt snbreclav@seznam.cz

Druh postižení sluchové

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová, terénní

DBF_Zřizovatel
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REMEDIA PLUS, Břeclav

Adresa Růžičkova 2393/5, Břeclav, 690 02 Břeclav 2

Zřizovatel REMEDIA PLUS, z.ú.

Web www.remediaplus.cz

Kontakt sp.utilis@remediaplus.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, jiné zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Zdravotně postižení a senioři, Veselí nad Moravou

Adresa Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

Zřizovatel Zdravotně postižení a senioři, Veselská oblast, o.p.s.

Web www.oszpv.estranky.cz

Kontakt zdravotne.postizeni.veselsko@seznam.cz

Druh postižení pobytová, terénní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová, terénní
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Adresa Dukelská 68/12a, 680 01 Boskovice

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.blansko.charita.cz

Kontakt betany.boskovice@blansko.charita.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 20

Délka poskytované služby 6.30–15.00

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 mladší 16 let, starší 64 let, nemají mentální postižení, nejsou 
z Jihomoravského kraje

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činností vedoucích 
k sociálnímu začleňování, podpora při vytváření a zdokonalování 
základních pracovních návyků a dovedností

Zvýšení pracovního uplatnění

osobní hygiena, podpora při oblékání, svlékání a volbě jednotlivých 
částí oblečení s ohledem na počasí a příležitost, pracovní činnosti 
v dílnách, společné aktivity mimo pracovní dílny, podpora v oblasti 
sexuality a vztahů

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
pouze spolupracujeme s navazujícími institucemi, zprostředkováváme 
služby jiných právnických fyzických osob, podporujeme v  kontaktech 
a vztazích

Zvýšení pracovního uplatnění
pouze spolupracujeme s navazujícími institucemi, zprostředkováváme 
služby jiných právnických fyzických osob, podporujeme v  kontaktech 
a vztazích

Exkurze, praxe, placená práce exkurze do chráněné dílny

Betany – Diecézní charita, Boskovice
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Další informace

Možnosti následné podpory
většinou klienti, kteří by mohli pracovat na chráněném trhu práce, ve 
službě dál zůstávají nebo službu ukončí bez návaznosti; chybí návazné 
služby

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne



136

Adresa Mikulášské náměstí 482/12, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.znojmo.charita.cz

Kontakt klara@znojmo.charita.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita max. okamžitá 16, max. roční 30

Aktuální naplněnost 19

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena středně těžké a těžké mentální

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

osobní hygiena, poskytnutí stravy nebo podpora při zajištění stravy, 
nácviky zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a další činnosti 
vedoucí k sociálnímu začlenění (oblékání, svlékání, speciální pomůcky, 
přesuny na vozík a z vozíku)

Zvýšení pracovního uplatnění

vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků 
a dovedností – nácviky a upevnění motorických, psychických, 
sociálních a pracovních schopností a dovedností – péče o domácnost, 
seberealizace, péče o zdraví, zajištění kontaktu se společenským 
prostředím

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění návštěvy/exkurze do podniků zabývajících se zaměstnáváním OZP

Exkurze, praxe, placená práce ne

Dílna sv. Kláry – Diecézní charita, Znojmo
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Další informace

Možnosti následné podpory
chráněný trh práce, někteří uživatelé vyžadují dlouhodobou podporu – 
pracují na nastavení a udržení týdenního režimu, rozvíjení schopností 
a dovedností a zamezení sociálního vyloučení

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony zajištění stravování

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad Svitavou

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.blansko.charita.cz

Kontakt peknamodra@blansko.charita.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 15 osob denně

Aktuální naplněnost 70 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena středně těžké a těžké mentální, zrakové a sluchové, osoby, které nejsou 
soběstačné v pohybu

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vaření, pečení, úklid, péče o domácnost, komunikace

Zvýšení pracovního uplatnění tvořivé činnosti v pracovní dílně, keramika, pedig, šicí dílna, 
zahradnické práce

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nakupování v místních obchodech, nemůžou mimo zařízení

Zvýšení pracovního uplatnění doprovody do banky, k lékaři, hledání práce, nácviky cesty do zaměstnání

Exkurze, praxe, placená práce ne

Pěkná modrá – Diecézní charita, Doubravice
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Další informace

Možnosti následné podpory chráněné dílny, někteří zůstávají a nechtějí pracovat – udržují si 
schopnosti a dovednosti

Podpora na trhu práce ročně minimálně 2–3 klienti se umístí

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Chaloupkova 3131/7, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Zřizovatel TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Web www.centrumpronevidome.cz

Kontakt hapatelier@centrumpronevidome.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 8, roční 50

Aktuální naplněnost 6

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena bez zrakového postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života viz web

Zvýšení pracovního uplatnění viz web

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

HapAteliér – TyfloCentrum, Brno
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Další informace

Možnosti následné podpory někteří na chráněný trh práce

Podpora na trhu práce obtížně – spolupráce s ÚP je nevalná

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

motivace pro mladé lidi, prezentace naší činnosti, kterou mohou využít 
po opuštění školy
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Adresa Šafaříkova 1017/40, Hustopeče, 693 01 Hustopeče u Brna

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Web www.betlem.org

Kontakt stc.hustopece@betlem.org

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 10

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena dle zákona č. 108/2006 Sb.

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
příprava jednoduchých pokrmů, pracovní terapie, úklid, péče 
o domácnost, finanční gramotnost, nácvik písma, témata týkající se 
zdraví a bezpečí

Zvýšení pracovního uplatnění

soužití v kolektivu, respekt jeden k druhému, pracovní dovednosti – 
včas se omluvit v případě své nepřítomnosti, dodržovat stanovený 
režim, hledání motivace pro činnosti, psaní životopisu, dodržování 
pracovní doby, odměna za práci, BOZP

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
nákup materiálu a surovin na vaření, zjišťování běžně dostupných 
služeb – kde je lékárna, obchody, nádraží, orientace v prostoru, na 
nádraží, v obchodě, využívání pošty, návštěva městského úřadu

Zvýšení pracovního uplatnění exkurze v jiném zařízení, návštěva úřadu práce

Exkurze, praxe, placená práce exkurze v chráněných dílnách, úklid ve speciální škole

Radost – Diakonie ČCE, Hustopeče u Brna
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Další informace

Možnosti následné podpory spíše zůstávají, odcházejí do chráněného bydlení, popř. denního 
stacionáře

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony doprava na plánované akce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

spolupráce se speciální pedagožkou – vzdělává pracovníky v oblasti 
komunikace s lidmi s mentálním postižením, popřípadě nám 
doporučuje různé pracovní postupy, které by se s klienty mohly 
realizovat v rámci služby, dále nám předává své zkušenosti
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Adresa Komenského 702/4, Ořechov, 664 44 Ořechov u Brna

Zřizovatel V růžovém sadu, z.ú.

Web www.vruzovemsadu.cz

Kontakt vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 14 celkem, okamžitá 12

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena přijímáme klienty výhradně se 3. stupněm invalidity

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
zaškolení v pracovních dovednostech, získání a následné udržení 
pracovních návyků, individuálně další podpora dle potřeby konkrétní 
osoby

Zvýšení pracovního uplatnění
máme vlastní výrobní program, vlastní design výrobků a speciální 
výuku ručního obrábění dřeva, po zaškolení, zpravidla 1–3 roky, má 
klient šanci získat pracovní smlouvu

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života prezentace vlastní práce a výrobků, komunikace se zákazníky

Zvýšení pracovního uplatnění prezentace vlastní práce a výrobků, komunikace se zákazníky

Exkurze, praxe, placená práce ne

V růžovém sadu, Ořechov u Brna
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Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

vzájemné výměnné stáže, vytipování vhodných uchazečů o sociální 
službu
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Adresa Cukrovarská 479/3a, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1

Zřizovatel PIAFA Vyškov, z.ú.

Web www.piafa.cz

Kontakt jana.vlckova@piafa.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 25

Aktuální naplněnost 50 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena těžké kombinované postižení vyžadující osobní asistenci

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života prodej v obchůdku (finanční gramotnost), úklid, komunikace, BOZP, 
samoobsluha v péči o své zdraví (první pomoc)

Zvýšení pracovního uplatnění komunikujeme s nimi o možných pracovních místech, o jejich zájmech 
a práci, která by je bavila

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákup, komunikace v obchodech

Zvýšení pracovního uplatnění komunikujeme s nimi o možných pracovních místech, o jejich zájmech 
a práci, která by je bavila

Exkurze, praxe, placená práce ne

PIAFA, Vyškov
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Další informace

Možnosti následné podpory spíše zůstávají

Podpora na trhu práce velmi špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony canisterapie, hiporehabilitace, sociální auto

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa 9. května 847, 664 53 Újezd u Brna

Zřizovatel Sdružení FILIA z.s.

Web www.sdruzenifilia.cz

Kontakt sdruzenifilia@ok.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 17

Aktuální naplněnost 16 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena vyžadující osobní asistenci

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
obsluha domácích elektrospotřebičů (pračka, mikrovlnka, myčka, 
rychlovarná konvice), hygiena, sebeobsluha při stravování (příprava 
oběda, umytí nádobí apod.), úklid

Zvýšení pracovního uplatnění
práce s papírem, tkaní, pletení košíku, lepení koláže, tvorba vonné 
bytové dekorace, práce na PC, práce s nástroji (tavná pistole, kutilské 
náčiní)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života návštěva kulturních akcí, představování návazných sociálních služeb, 
společné výlety

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik samostatné dopravy do STD

Exkurze, praxe, placená práce ne

Kamenka – Sdružení FILIA, Újezd u Brna
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Další informace

Možnosti následné podpory nejčastěji do chráněných pracovišť, občas do jiných sociálních služeb, 
někteří zůstávají dlouhodobě

Podpora na trhu práce klienti, kteří toho byli schopni a projevili zájem, se téměř vždy uplatnili 
na podporovaném trhu práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Kociánka 93/2, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Zřizovatel Centrum Kociánka

Web www.kocianka.cz

Kontakt sona.pavlickova@kocianka.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 27

Aktuální naplněnost 26 %

Délka poskytované služby 55 let

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, sluchové

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena duševní

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života pracovní činnosti

Zvýšení pracovního uplatnění
úklid venkovních a vnitřních prostor, farmářské práce, výroba 
ručně tkaných koberců, výroba svíček, keramika, zahradní aktivity, 
administrativní činnosti

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákup potravin, podpora v cestování MHD

Zvýšení pracovního uplatnění spolupráce s neziskovou organizací Rytmus

Exkurze, praxe, placená práce spolupracujeme s organizací MYJÓMI, která zaměstnává OZP

Centrum Kociánka, Brno
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Další informace

Možnosti následné podpory do jiné služby mimo Centrum Kociánka

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony doprava – autem, autobusem

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP smlouva se školou a studenti docházejí na praxi
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3.2 Centra denních služeb, denní stacionáře

Centra denních služeb

Emanuel – Diecézní charita, Boskovice 153
Diakonie ČCE, Brno 153
Charita, Vyškov 154
Diecézní charita, Slavkov u Brna 154
Centrum sociálních služeb, Znojmo 155
Liga vozíčkářů, Brno 155
Diakonie ČCE, Letovice 156

Denní stacionáře

Pečovatelská služba Homediss, Hodonín 156
Ruka pro život, Brno 157
Sdružení Veleta, Brno 157
EFFETA – Diecézní charita, Brno 158
Denní stacionář sv. Damiána – Diecézní charita, Znojmo 158
Pečovatelská služba, Ivančice 159
Domov pro osoby se zdravotním postižením – GAUDIUM, Brno 159
UTILIS II – REMEDIA PLUS, Břeclav 160
DOMINO – Centrum sociálních služeb, Brno 160
Pečovatelská služba, Brno – Královo Pole 161
Domov Narnie – Diakonie ČCE, Brno 161
Stacionář Vlaštovka, Hodonín 162
Domov pro osoby se zdravotním postižením – Nojmánek, Brno 162
Centrum sociálních služeb, Kyjov 163
Denní stacionář, Židlochovice 163
Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením, Vyškov 164
Domov pro osoby se zdravotním postižením – Srdíčko, Brno 164
Domov OLGA, Blansko 165
Denní stacionář, Břežany 165
Denní stacionář Zdislava Veselí, Veselí nad Moravou 166
Stacionář Toník – Charita, Veselí nad Moravou 166
Zelený dům pohody, Hodonín 167
BILICULUM, Mikulov 167
Centrum Kociánka, Brno 168
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Adresa U Lázní 1734/2a, 680 01 Boskovice

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.blansko.charita.cz

Kontakt emanuel.boskovice@blansko.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Poznámka pro lidi se středním až těžším stupněm postižení

Emanuel – Diecézní charita, Boskovice

Adresa Hrnčířská 894/27, Brno-střed, Veveří, 
602 00 Brno 2

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko v Brně

Web www.brno.diakonie.cz

Kontakt cdsb@diakoniebrno.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Diakonie ČCE, Brno
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Adresa Kostelní 406/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1

Zřizovatel Charita Vyškov

Web www.vyskov.charita.cz

Kontakt cds@vyskov.charita.cz

Druh postižení kombinované, zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Charita, Vyškov

Adresa Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.charita.cz

Kontakt cds.slavkov@hodonin.charita.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Diecézní charita, Slavkov u Brna
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Adresa Mikulášské náměstí 482/12, Znojmo, 
669 02 Znojmo 2

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.

Web www.cssznojmo.cz

Kontakt svobodova.m@cssznojmo.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Centrum sociálních služeb, Znojmo

Adresa Bzenecká 4226/23, Brno-Vinohrady, Židenice, 
628 00 Brno 28

Zřizovatel Liga vozíčkářů, z. ú.

Web www.ligavozic.cz

Kontakt ligavozic@ligavozic.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Liga vozíčkářů, Brno
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Adresa Alšova 635/3, 679 61 Letovice

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko v Brně

Web www.brno.diakonie.cz

Kontakt cdsl@diakoniebrno.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Diakonie ČCE, Letovice

Adresa Polní 4004/12, Hodonín, 695 01 Hodonín 1

Zřizovatel Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Web www.homediss.cz

Kontakt reditelka@homediss.cz

Druh postižení tělesné, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Pečovatelská služba Homediss, Hodonín
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Adresa Božetěchova 11/15, Královo Pole, 
612 00 Brno 12

Zřizovatel Ruka pro život o.p.s.

Web www.rukaprozivot.cz

Kontakt info@rukaprozivot.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Ruka pro život, Brno

Adresa Libušina třída 570/13, Kohoutovice, 
623 00 Brno 23

Zřizovatel Sdružení Veleta, z.s.

Web www.sdruzeniveleta.cz

Kontakt machackova.h@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Sdružení Veleta, Brno
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Adresa Strnadova 2414/14, Líšeň, 628 00 Brno 28

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.brno.charita.cz

Kontakt effeta@brno.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

EFFETA – Diecézní charita, Brno

Adresa Mašovická 3167/10, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.znojmo.charita.cz

Kontakt damian@znojmo.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář sv. Damiána – Diecézní charita, Znojmo
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Adresa Na úvoze 1425/5, 664 91 Ivančice

Zřizovatel Město Ivančice

Web www.ivancice.cz

Kontakt psivancice@seznam.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Pečovatelská služba, Ivančice

Adresa Schodová 1292/18, Brno-sever, Černá Pole, 
602 00 Brno 2

Zřizovatel Centrum sociálních služeb, p.o.

Web www.css.brno.cz

Kontakt gaudium@cssbrno.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením – GAUDIUM, Brno
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Adresa Růžičkova 2393/5, Břeclav, 690 02 Břeclav 2

Zřizovatel REMEDIA PLUS z.ú.

Web www.remediaplus.cz

Kontakt sp.utilis@remediaplus.cz
vp.stacionar@remediaplus.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

UTILIS II – REMEDIA PLUS, Břeclav

Adresa Ostrá 2898/1, Žabovřesky, 616 00 Brno 16

Zřizovatel Centrum sociálních služeb, p.o.

Web www.css.brno.cz

Kontakt domino@cssbrno.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

DOMINO – Centrum sociálních služeb, Brno
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Adresa Kabátníkova 220/8, Brno – Královo Pole,  
Ponava, 602 00 Brno 2

Zřizovatel Centrum sociálních služeb, p.o.

Web www.css.brno.cz

Kontakt info@cssbrno.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Pečovatelská služba, Brno – Královo Pole

Adresa Morkůvky 129, 691 72 Klobouky u Brna

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Web www.betlem.org

Kontakt narnie@betlem.org

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Domov Narnie – Diakonie ČCE, Brno
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Adresa Anenská 4003/9, Hodonín, 695 01 Hodonín 1

Zřizovatel Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, 
z.s.

Web www.cprhodonin.cz

Kontakt tlachova@cprhodonin.cz

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

Věková kategorie 7–27 let

Forma služby ambulantní

Stacionář Vlaštovka, Hodonín

Adresa Neumannova 251/11, Brno-střed, Pisárky, 
602 00 Brno 2

Zřizovatel Centrum sociálních služeb, p.o.

Web www.css.brno.cz

Kontakt nojmanek@cssbrno.cz

Druh postižení kombinované, mentální, jiné zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením – Nojmánek, Brno
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Adresa třída Palackého 67/7, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o.

Web www.css-kyjov.cz

Kontakt info@css-kyjov.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Centrum sociálních služeb, Kyjov

Adresa Masarykova 115, 667 01 Židlochovice

Zřizovatel Město Židlochovice

Web www.zidlochovicelidem.cz

Kontakt stacionar@zidlochovice.cz

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář, Židlochovice
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Adresa Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1

Zřizovatel Sociální služby Vyškov, p.o.

Web www.socialnisluzbyvyskov.info

Kontakt stacionar@socialnisluzbyvyskov.info

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením, Vyškov

Adresa Šelepova 2231/5, Žabovřesky, 602 00 Brno 2

Zřizovatel Centrum sociálních služeb, p.o.

Web www.css.brno.cz

Kontakt srdicko@cssbrno.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Srdíčko, Brno
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Adresa L. Janáčka 2184/15, Blansko, 678 01 Blansko 1

Zřizovatel Hnutí humanitární pomoci

Web www.hhp.cz

Kontakt olga@hhp.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Domov OLGA, Blansko

Adresa Břežany 1, 671 65 Břežany u Znojma

Zřizovatel Zámek Břežany, p.o.

Web www.zamekbrezany.cz

Kontakt dsbrezany@zamekbrezany.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář, Břežany
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Adresa Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

Zřizovatel Zdislava Veselí, z.ú.

Web www.zdislavaveseli.cz

Kontakt stacionar@zdislavaveseli.cz

Druh postižení kombinované

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář Zdislava Veselí, Veselí nad Moravou

Adresa Kollárova 1235, 698 01 Veselí nad Moravou

Zřizovatel Charita Veselí nad Moravou

Web www.veselinm.charita.cz

Kontakt stacionar.tonik@veselinm.charita.cz

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

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Stacionář Toník – Charita, Veselí nad Moravou
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Adresa P. Jilemnického 2854/2, Hodonín,
695 01 Hodonín 1

Zřizovatel Zelený dům pohody, p.o.

Web www.zelenydumpohody.cz

Kontakt houspm@telecom.cz 
srnec.petr@zelenydumpohody.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Zelený dům pohody, Hodonín

Adresa Růžová 561/1, Mikulov, 
692 01 Mikulov na Moravě

Zřizovatel BILICULUM, z.ú.

Web www.biliculum.cz

Kontakt info@biliculum.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, jiné zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

BILICULUM, Mikulov
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Adresa Kociánka 93/2, Brno – Královo Pole, 
612 47 Brno12

Zřizovatel Centrum Kociánka, státní p.o.

Web www.kocianka.cz

Kontakt info@kocianka.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 11–26 let

Forma služby ambulantní

Centrum Kociánka, Brno
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3.3 Týdenní stacionáře, domovy pro lidi se zdravotním postižením, chráněná bydlení, 
podpora samostatného bydlení

Tydenní stacionáře

Centrum Kociánka, Brno 170
Centrum Kociánka, Březejc, Velké Meziříčí 170
Domov pro osoby se zdravotním postižením – Srdíčko, Brno 171
Domov pro osoby se zdravotním postižením – Nojmánek, Brno 171
Domov Narnie – Diakonie ČCE, Klobouky u Brna 172
Emanuel – Diecézní charita, Doubravice nad Svitavou 172
Zámeček, Střelice u Brna 173
Zelený dům pohody, Hodonín 173

Domovy pro lidi se zdravotním postižením

Domov u lesa, Tavíkovice 174
Domov pro osoby se zdravotním postižením – Srdíčko, Brno 174
Domov VELETA, Brno 175
Paprsek, Velké Opatovice 175
Sociální služby, Šebetov 176
Srdce v domě, Mikulov 176
Nojmánek – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Brno 177
Hostěradice – Zámek Břežany, Hostěradice 177
TEREZA, Brno 178
Zámek, Břežany 178
Centrum Kociánka, Brno 179
Zelený dům pohody, Hodonín 179
GAUDIUM, Brno 180
Domov Božetěchova, Brno 180
Zámeček, Střelice 181
Habrovanský zámek, Habrovany 181
Domov Horizont, Kyjov 182
Zámek Břežany, Hrušovany nad Jevišovkou 182
Domov Betlém – Diakonie ČCE, Klobouky u Brna 183
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením, Brno 183

Chráněná bydlení

Mirandie – Diakonie ČCE, Brumovice na Moravě 184
Srdce v domě, Lednice 184
Ostrov jistoty – Charita, Vyškov 185
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Habrovanský zámek, Vyškov 185
Zámek Břežany, Šanov 186
Sociální služby, Šebetov 186
Chráněné bydlení sv. Anežky – Diecézní charita, Brno 187
Domov Horizont, Kyjov 187
Betany – Diecézní charita, Boskovice 188
Diakonie ČCE, Letovice 188
Centrum Kociánka, Brno 189
Centrum VELAN, Blansko 189
Senior Sen, Deblín 190
Paprsek, Benešov 190
Paprsek, Boskovice 191
Chráněné bydlení sv. Gabriela – Diecézní charita, Brno 191
Diakonie ČCE, Letovice 192

Podpora samostatného bydlení

Liga vozíčkářů, Brno 193
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Centrum Kociánka, Brno

Adresa Kociánka 93/2, Brno – Královo Pole, 
612 47 Brno12

Zřizovatel Centrum Kociánka, státní p.o.

Web www.kocianka.cz

Kontakt marek.mrklas@kocianka.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, jiné zdravotní

Věková kategorie 6–40 let

Forma služby pobytová

Centrum Kociánka, Březejc, Velké Meziříčí

Adresa Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí

Zřizovatel Centrum Kociánka, státní p.o.

Web www.kocianka.cz

Kontakt marie.dolezalova@kocianka.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, jiné zdravotní

Věková kategorie 6–40 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Srdíčko, Brno

Adresa Šelepova 2231/5, Žabovřesky, 602 00 Brno 2

Zřizovatel Centrum sociálních služeb, p.o.

Web www.css.brno.cz

Kontakt srdicko@cssbrno.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením – Nojmánek, Brno

Adresa Neumannova 251/11, Brno-střed, Pisárky, 
602 00 Brno 2

Zřizovatel Centrum sociálních služeb, p.o.

Web www.css.brno.cz

Kontakt nojmanek@cssbrno.cz

Druh postižení kombinované, mentální, jinak zdravotně

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov Narnie – Diakonie ČCE, Klobouky u Brna

Adresa Morkůvky 129, 691 72 Klobouky u Brna

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Web www.betlem.org

Kontakt narnie@betlem.org

Druh postižení kombinované

Věková kategorie 4–26 let

Forma služby pobytová

Emanuel – Diecézní charita, Doubravice nad Svitavou

Adresa Soukopovo náměstí 453, 
679 11 Doubravice nad Svitavou

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.blansko.charita.cz

Kontakt emanuel.doubravice@blansko.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 15–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Zámeček, Střelice u Brna

Adresa Tetčická č. ev. 311/69, Střelice, 
664 47 Střelice u Brna

Zřizovatel Zámeček Střelice, p.o.

Web www.zamecekstrelice.cz

Kontakt zamecek@iol.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 3–64 let

Forma služby pobytová

Zelený dům pohody, Hodonín

Adresa P. Jilemnického 2923/1, Hodonín, 
695 01 Hodonín 1

Zřizovatel Zelený dům pohody, p.o.

Web www.zelenydumpohody.cz

Kontakt houspm@telecom.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 18–64 let

Forma služby pobytová



175
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov u lesa, Tavíkovice

Adresa Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice

Zřizovatel Domov u lesa Tavíkovice, p.o.

Web www.domovtavikovice.cz

Kontakt domov@domovtavikovice.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Srdíčko, Brno

Adresa Šelepova 2231/5, Žabovřesky, 602 00 Brno 2

Zřizovatel Centrum sociálních služeb, p.o.

Web www.css.brno.cz

Kontakt srdicko@cssbrno.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová



176
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov VELETA, Brno

Adresa Libušina třída 570/13, Kohoutovice, 
623 00 Brno 23

Zřizovatel Sdružení Veleta, z.s.

Web www.sdruzeniveleta.cz

Kontakt machackova.h@seznam.cz

Druh postižení kombinované

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Paprsek, Velké Opatovice

Adresa K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice

Zřizovatel Paprsek, p.o.

Web www.paprsek.eu

Kontakt reditel@paprsek.eu

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová



177
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Sociální služby, Šebetov

Adresa Šebetov 1, 679 35 Šebetov

Zřizovatel Sociální služby Šebetov, p.o.

Web www.socialnisluzbysebetov.cz

Kontakt posta@socialnisluzbysebetov.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Srdce v domě, Mikulov

Adresa Klentnice 81, 692 01 Mikulov na Moravě

Zřizovatel Srdce v domě, p.o.

Web www.srdcevdome.cz

Kontakt domov@srdcevdome.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová



178
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Nojmánek – Domov pro osoby se 
zdravotním postižením, Brno

Adresa Neumannova 251/11, Brno-střed, Pisárky, 
602 00 Brno 2

Zřizovatel Centrum sociálních služeb, p.o.

Web www.css.brno.cz

Kontakt nojmanek@cssbrno.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Hostěradice – Zámek Břežany, Hostěradice

Adresa Chlupice 593, 671 71 Hostěradice

Zřizovatel Zámek Břežany, p.o.

Web www.zamekbrezany.cz

Kontakt dozphosteradice@zamekbrezany.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová



179
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

TEREZA, Brno

Adresa Terezy Novákové 1947/62a, Řečkovice, 
621 00 Brno 21

Zřizovatel Centrum sociálních služeb, p.o.

Web www.css.brno.cz

Kontakt tereza@cssbrno.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Zámek, Břežany

Adresa Břežany 1, 671 65 Břežany u Znojma

Zřizovatel Zámek Břežany, p.o.

Web www.zamekbrezany.cz

Kontakt info@zamekbrezany.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová



180
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Centrum Kociánka, Brno

Adresa Kociánka 93/2, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Zřizovatel Centrum Kociánka

Web www.centrumkocianka.cz

Kontakt magdalena.pospisilova@kocianka.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Zelený dům pohody, Hodonín

Adresa P. Jilemnického 2923/1, Hodonín, 
695 01 Hodonín 1

Zřizovatel Zelený dům pohody, p.o.

Web www.zelenydumpohody.cz

Kontakt houspm@telecom.cz 
srnec.petr@zelenydumpohody.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

GAUDIUM, Brno

Adresa Schodová 1292/18, Brno-sever, Černá Pole, 
602 00 Brno 2

Zřizovatel Centrum sociálních služeb, p.o.

Web www.css.brno.cz

Kontakt gaudium@cssbrno.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová

Domov Božetěchova, Brno

Adresa Božetěchova 11/15, Královo Pole, 
612 00 Brno 12

Zřizovatel Ruka pro život o.p.s.

Web www.rukaprozivot.cz

Kontakt info@rukaprozivot.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Zámeček, Střelice

Adresa Tetčická č.e.311/69, Střelice,
664 47 Střelice u Brna

Zřizovatel Zámeček Střelice, p.o.

Web www.zamecekstrelice.cz

Kontakt zamecek@iol.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Habrovanský zámek, Habrovany

Adresa Habrovany 1, 683 01 Habrovany

Zřizovatel Habrovanský zámek, p.o.

Web www.habrovanskyzamek.cz

Kontakt info@habrovanskyzamek.cz
reditel@habrovanskyzamek.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov Horizont, Kyjov

Adresa Strážovská 1096/3, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

Zřizovatel Domov Horizont, p.o.

Web www.horizontkyjov.cz

Kontakt reditel@horizontkyjov.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Zámek Břežany, Hrušovany nad Jevišovkou

Adresa Mokrá 1012, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Zřizovatel Zámek Břežany, p.o.

Web www.zamekbrezany.cz

Kontakt dozphrusovany@zamekbrezany.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová



184
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov Betlém – Diakonie ČCE, Klobouky u Brna

Adresa Brněnská 944/21, 691 72 Klobouky u Brna

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Web www.betlem.org

Kontakt betlem@betlem.org

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Centrum sociálních služeb pro osoby  
se zrakovým postižením, Brno

Adresa Chrlické náměstí 2/2, Chrlice, 643 00 Brno 43

Zřizovatel Centrum sociálních služeb pro osoby se 
zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Web www.centrumchrlice.cz

Kontakt troubilova@centrumchrlice.cz

Druh postižení zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová



185
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Mirandie – Diakonie ČCE, Brumovice na Moravě

Adresa Brumovice 438, 691 11 Brumovice na Moravě

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Web www.betlem.org

Kontakt mirandie@betlem.org

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Srdce v domě, Lednice

Adresa Mikulovská 821, Lednice,  
691 44 Lednice na Moravě

Zřizovatel Srdce v domě, p.o.

Web www.srdcevdome.cz

Kontakt domov@srdcevdome.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová



186
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Ostrov jistoty – Charita, Vyškov

Adresa Tržiště 389/38, Vyškov-Předměstí, 
682 01 Vyškov 1

Zřizovatel Charita Vyškov

Web www.vyskov.charita.cz

Kontakt chb@vyskov.charita.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Habrovanský zámek, Vyškov

Adresa 9. května 808/14, Vyškov-Předměstí, 
682 01 Vyškov 1

Zřizovatel Habrovanský zámek, p.o.

Web www.habrovanskyzamek.cz

Kontakt chranenebydleni@habrovanskyzamek.cz
info@habrovanskyzamek.cz

Druh postižení tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová



187
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Zámek Břežany, Šanov

Adresa Viniční 441, Šanov, 671 68 Hrabětice, 
Leberova 476, 671 68 Šanov

Zřizovatel Zámek Břežany, p.o.

Web www.chranenebydlenisanov.cz

Kontakt chbsanov@zamekbrezany.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby, Šebetov

Adresa Šebetov 277, 679 35 Šebetov

Zřizovatel Sociální služby Šebetov, p.o.

Web www.socialnisluzbysebetov.cz

Kontakt posta@socialnisluzbysebetov.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová



188
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Chráněné bydlení sv. Anežky – Diecézní charita, Brno

Adresa Žižkova 504/3, Brno-střed, Veveří, 
602 00 Brno 2

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.brno.charita.cz

Kontakt chba@brno.charita.cz

Druh postižení mentální, zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov Horizont, Kyjov

Adresa Sídliště M. Švabinského 1136/2, Kyjov, 
697 01 Kyjov 1

Zřizovatel Domov Horizont, p.o.

Web www.horizontkyjov.cz

Kontakt reditel@horizontkyjov.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová



189
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Betany – Diecézní charita, Boskovice

Adresa Dukelská 708/12, 680 01 Boskovice

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.blansko.charita.cz

Kontakt betany.boskovice@blansko.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Diakonie ČCE, Letovice

Adresa Alšova 635/3, 679 61 Letovice

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko v Brně

Web www.brno.diakonie.cz

Kontakt chbl@diakoniebrno.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová



190
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Centrum Kociánka, Brno

Adresa Kociánka 93/2, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Zřizovatel Centrum Kociánka

Web www.kocianka.cz

Kontakt sona.pavlickova@kocianka.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Centrum VELAN, Blansko

Adresa Dlouhá 3, Klepačov, 678 01 Blansko 1

Zřizovatel Hnutí humanitární pomoci

Web www.hhp.cz

Kontakt centrum@hhp.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová



191
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Senior Sen, Deblín

Adresa Deblín 300, 664 75 Deblín

Zřizovatel Senior Sen s.r.o.

Web www.seniorsen.cz

Kontakt seniorsen.info@seznam.cz

Druh postižení mentální, zdravotní, chronické

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Paprsek, Benešov

Adresa Benešov 294, 679 53 Benešov

Zřizovatel Paprsek, p.o.

Web www.paprsek.eu

Kontakt socialni.chb@paprsek.eu

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová



192
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Paprsek, Boskovice

Adresa Boženy Němcové 1984/51, 680 01 Boskovice

Zřizovatel Paprsek, p.o.

Web www.paprsek.eu

Kontakt socialni.chb@paprsek.eu

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Chráněné bydlení sv. Gabriela – Diecézní charita, Brno

Adresa Gorkého 79/34, Brno-střed, Veveří, 
602 00 Brno 2

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.brno.charita.cz

Kontakt gabriel@brno.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Diakonie ČCE, Letovice

Adresa Alšova 3, 679 61 Letovice

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko v Brně

Web www.nosislav.diakonie.cz

Kontakt chbn@diakoniebrno.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová



194
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Liga vozíčkářů, Brno

Adresa Bzenecká 4226/23, Brno-Vinohrady, Židenice, 
628 00 Brno 28

Zřizovatel Liga vozíčkářů, z. ú.

Web www.ligavozic.cz

Kontakt info@ligavozic.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 18–70 let

Forma služby terénní
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3.4 Odlehčovací služby, osobní asistence

Odlehčovací služby

Centrum sociálních služeb, Znojmo 196
Dům pro Julii, Brno 196
Pečovatelská služba, Brno – Královo Pole 197
Domovinka Remedia, Břeclav 197
Villa Vlaďka, Lelekovice 198
Oblastní charita, Tišnov 198
Domov Betlém – Diakonie ČCE, Klobouky u Brna 199
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením, Brno 199
Global Partner Péče, Kyjov 200
Charita, Vyškov 200
Domov TEREZA, Brno 201
Hospic sv. Alžběty, Brno 201
Centrum Kociánka, Brno 202
Církevní střední zdravotnická škola, Brno 202
Eliada – Slezská diakonie, Brno 203
Odstrčilova vila – Diakonie ČCE, Klobouky u Brna 203

Osobní asistence

Liga vozíčkářů, Brno 204
Domov pro mne, Brno 204
Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, Hustopeče u Brna 205
HEWER, Brno 205
ParaCENTRUM Fenix, Brno 206
Charita, Vyškov 206
Centrum sociálních služeb, Kyjov 207
Poradna a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek PAPRSEK, Vyškov 207
Paspoint, Brno 208
Církevní střední zdravotnická škola, Brno 208
Eliada – Slezská diakonie, Brno 209
Centrum pro rodinu a sociální péči, Hodonín 209
Pečovatelská služba Homediss, Hodonín 210
Charita, Znojmo 210



196
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Centrum sociálních služeb, Znojmo

Adresa Vančurova 3612/17, Znojmo, 669 02 Znojmo 2

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.

Web www.cssznojmo.cz

Kontakt svobodova.m@cssznojmo.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Dům pro Julii, Brno

Adresa Chudčická 1348/21, Bystrc, 635 00 Brno 35

Zřizovatel Dům pro Julii, z. ú.

Web www.dumprojulii.com

Kontakt info@dumprojulii.com

Druh postižení chronické, zdravotní, jiné zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní



197
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Pečovatelská služba, Brno – Královo Pole

Adresa Kabátníkova 220/8, Brno – Královo Pole, 
Ponava, 602 00 Brno 2

Zřizovatel Centrum sociálních služeb, p.o.

Web www.css.brno.cz

Kontakt info@cssbrno.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domovinka Remedia, Břeclav

Adresa U Nemocnice 3066/1, Břeclav, 690 02 Břeclav 2

Zřizovatel REMEDIA PLUS z.ú.

Web www.remediaplus.cz

Kontakt vp.domovinka@remediaplus.cz

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

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní



198
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Villa Vlaďka, Lelekovice

Adresa Zahumení 639/64, 664 31 Lelekovice

Zřizovatel Betanie – křesťanská pomoc, z. ú.

Web www.betanie.eu

Kontakt betanie.brno@seznam.cz

Druh postižení kombinované

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová

Oblastní charita, Tišnov

Adresa Ráboňova 116, Tišnov, 666 01 Tišnov 1

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.tisnov.charita.cz

Kontakt lenka.sodomkova@tisnov.charita.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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Domov Betlém – Diakonie ČCE, Klobouky u Brna

Adresa Brněnská 944/21, 691 72 Klobouky u Brna

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Web www.betlem.org

Kontakt betlem@betlem.org
vila@betlem.org

Druh postižení zdravotní, jiné zdravotní, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní

Centrum sociálních služeb pro osoby se 
zrakovým postižením, Brno

Adresa Chrlické náměstí 2/2, Chrlice, 643 00 Brno 43

Zřizovatel Centrum sociálních služeb pro osoby se 
zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Web www.centrumchrlice.cz

Kontakt troubilova@centrumchrlice.cz

Druh postižení zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní
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Global Partner Péče, Kyjov

Adresa Jungmannova 1337/28, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

Zřizovatel Global Partner Péče, z.ú.

Web www.gp.cz

Kontakt zuzana.srahulkova@gp.cz

Druh postižení kombinované, mentální, chronické, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

Charita, Vyškov

Adresa Morávkova 745/1a, Dědice, 682 01 Vyškov 1

Zřizovatel Charita Vyškov

Web www.vyskov.charita.cz

Kontakt os@vyskov.charita.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Domov TEREZA, Brno

Adresa Terezy Novákové 1947/62a, Řečkovice, 
621 00 Brno 21

Zřizovatel Centrum sociálních služeb, p.o.

Web www.css.brno.cz

Kontakt tereza@cssbrno.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Hospic sv. Alžběty, Brno

Adresa Kamenná 207/36, Brno-střed, Štýřice, 
639 00 Brno 39

Zřizovatel Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Web www.hospicbrno.cz

Kontakt tos@hospicbrno.cz

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

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová, terénní
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Centrum Kociánka, Brno

Adresa Kociánka 93/2, Brno – Královo Pole,
612 47 Brno12

Zřizovatel Centrum Kociánka, státní p.o.

Web www.kocianka.cz

Kontakt info@kocianka.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 11–26 let

Forma služby pobytová

Církevní střední zdravotnická škola, Brno

Adresa Grohova 112/16, 602 00 Brno

Zřizovatel Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.

Web www.grohova.cz

Kontakt škola@grohova.cz

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

Věková kategorie 7–26 let

Forma služby terénní
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Eliada – Slezská diakonie, Brno

Adresa Kamenna 195/21, Brno-Štýřice, 639 00 Brno 39

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.eliada.cz

Kontakt eliada@slezskadiakonie.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–24 let

Forma služby ambulantní, terénní

Odstrčilova vila – Diakonie ČCE, Klobouky u Brna

Adresa Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Web www.betlem.org

Kontakt betlem@betlem.org 
vila@betlem.org

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní
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Liga vozíčkářů, Brno

Adresa Bzenecká 4226/23, Brno-Vinohrady, Židenice, 
628 00 Brno 28

Zřizovatel Liga vozíčkářů, z. ú.

Web www.ligavozic.cz

Kontakt ligavozic@ligavozic.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Domov pro mne, Brno

Adresa Kounicova 299/42, Brno-střed, Veveří, 
602 00 Brno 2

Zřizovatel Domov pro mne, z.s.

Web www.domovpromne.cz

Kontakt domov@domovpromne.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, 
Hustopeče u Brna

Adresa Mrštíkova 122/1, Hustopeče, 
693 01 Hustopeče u Brna

Zřizovatel Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s.

Web www.girasole.cz

Kontakt hrazdirova@girasole.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

HEWER, Brno

Adresa Divadelní 614/6, Brno-město, 602 00 Brno 2

Zřizovatel HEWER, z.s.

Web www.osobniasistent.cz

Kontakt sluzby.brno@hewer.cz

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

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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ParaCENTRUM Fenix, Brno

Adresa Kociánka 93/2, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Zřizovatel ParaCENTRUM Fenix, z. s.

Web www.pcfenix.cz

Kontakt asistence@pcfenix.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní

Charita, Vyškov

Adresa Kostelní 406/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1

Zřizovatel Charita Vyškov

Web www.vyskov.charita.cz

Kontakt oa@vyskov.charita.cz

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

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Centrum sociálních služeb, Kyjov

Adresa třída Palackého 67/7, Kyjov, 697 01 Kyjov 1

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města 
Kyjova

Web www.css-kyjov.cz

Kontakt info@css-kyjov.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Poradna a půjčovna rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek PAPRSEK, Vyškov

Adresa Lípová 364/2, Brňany, 682 01 Vyškov 1

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

Web www.paprsek-vyskov.cz

Kontakt pujcovna.vy@seznam.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Paspoint, Brno

Adresa Nerudova 321/7, Brno-střed, Veveří, 
602 00 Brno 2

Zřizovatel Paspoint, z.ú.

Web www.paspoint.cz

Kontakt oas@paspoint.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Církevní střední zdravotnická škola, Brno

Adresa Grohova 112/16, 602 00 Brno

Zřizovatel Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.

Web www.grohova.cz

Kontakt skola@grohova.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, sluchové, 
zrakové

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Eliada – Slezská diakonie, Brno

Adresa Kamenna 195/21, Brno-Štýřice, 639 00 Brno 39

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.eliada.cz

Kontakt eliada@slezskadiakonie.cz

Druh postižení mentální, tělesné

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Centrum pro rodinu a sociální péči, Hodonín

Adresa Štefanikova 288/15, 695 01 Hodonín 1

Zřizovatel Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

Web www.cprhodonin.cz

Kontakt ambrozkova@cprhodonín.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Pečovatelská služba Homediss, Hodonín

Adresa Polní 4004/12, 695 01 Hodonín 1

Zřizovatel Pečovatelská služba Homediss

Web www.homediss.cz

Kontakt reditelka@homediss.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Charita, Znojmo

Adresa Horní Česká 235/6, 669 02 Znojmo

Zřizovatel Charita Znojmo

Web www.znojmo.charita.cz

Kontakt osasistence.znojmo@charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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3.5 Služby mimo cílovou skupinu

Služby mimo cílovou skupinu

Denní stacionář, Dům Naděje, Brno-Vinohrady 212
DOZP, B. Braun Domov s úsměvem, Slavkov u Brna 212
DOZP, START, Brno 213
DOZP, MOST, Brno 213
Chráněné bydlení, Diakonie ČCE, Nosislav 214
Chráněné bydlení, Ovečka – Diakonie ČCE, Brno 214
Chráněné bydlení, Společnost Podané ruce, Brno 215
Chráněné bydlení, Práh jižní Morava, Brno 215
Chráněné bydlení, Psychocentrum Domeček, Hodonín 216
Odlehčovací služby, G-centrum, Mikulov 216
Odlehčovací služby, Oblastní spolek Českého červeného kříže, Brno 217
Odlehčovací služby, Sanus Brno, Bílovice nad Svitavou 217
Odlehčovací služby, Domovinka, Němčičky 218
Odlehčovací služby, Betanie – křesťanská pomoc, Brno 218
Podpora samostatného bydlení, Práh jižní Morava, Brno 219
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Denní stacionář, Dům Naděje, Brno-Vinohrady

Adresa Velkopavlovická 4186/13, Brno-Vinohrady, 
Židenice, 628 00 Brno 28

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt brno@nadeje.cz

Druh postižení senioři

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

DOZP, B. Braun Domov s úsměvem, Slavkov u Brna

Adresa Zlatá Hora 1466, 684 01 Slavkov u Brna

Zřizovatel B. Braun Avitum, s.r.o.

Web www.bbraun-omnia.cz

Kontakt dsu-slavkov.cz@bbraun.com

Druh postižení chronické, nefrologičtí pacienti

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová
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DOZP, START, Brno

Adresa Nováčkova 1669/38, Brno-sever, Husovice, 
614 00 Brno 14

Zřizovatel Centrum sociálních služeb, p.o.

Web www.css.brno.cz

Kontakt start@cssbrno.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

DOZP, MOST, Brno

Adresa Mostecká 974/10, Brno-sever, Husovice, 
614 00 Brno 14

Zřizovatel Centrum sociálních služeb, p.o.

Web www.css.brno.cz

Kontakt most@cssbrno.cz

Druh postižení zdravotní, sociální vyloučení

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Chráněné bydlení, Diakonie ČCE, Nosislav

Adresa Vinohradská 486, 691 64 Nosislav

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko v Brně

Web www.nosislav.diakonie.cz

Kontakt chbn@diakoniebrno.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní

Věková kategorie 40+

Forma služby pobytová

Chráněné bydlení, Ovečka – Diakonie ČCE, Brno

Adresa Hrnčířská 894/27, Brno-střed, Veveří, 
602 00 Brno 2

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko v Brně

Web www.brno.diakonie.cz

Kontakt chbo@diakoniebrno.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Chráněné bydlení, Společnost Podané ruce, Brno

Adresa Mendlovo náměstí 24/14, Brno-střed, 
Staré Brno, 603 00 Brno 3

Zřizovatel Společnost Podané ruce, o.p.s.

Web www.podaneruce.cz

Kontakt prechodovebyty@podaneruce.cz

Druh postižení závislý, bez přístřeší

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Chráněné bydlení, Práh jižní Morava, Brno

Adresa Pekařská 429/52, Brno-střed, Staré Brno, 
602 00 Brno 2

Zřizovatel Práh jižní Morava, z.ú.

Web www.prah-brno.cz

Kontakt vedouci.bydleni@prah-brno.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Chráněné bydlení, Psychocentrum Domeček, Hodonín

Adresa Skácelova 2711/2, Hodonín, 695 01 Hodonín 1

Zřizovatel Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Web www.psychocentrumdomecek.cz

Kontakt bydleni@psychocentrumdomecek.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Odlehčovací služby, G-centrum, Mikulov

Adresa Republikánské obrany 945/13, Mikulov, 
692 01 Mikulov na Moravě

Zřizovatel G-centrum Mikulov, p.o.

Web www.gcentrummikulov.cz

Kontakt reditel@gcentrummikulov.cz

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

Věková kategorie senioři

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služby, Oblastní spolek 
Českého červeného kříže, Brno

Adresa Ondřeje Veselého 471/5a, Slatina, 
627 00 Brno 27

Zřizovatel Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno

Web www.cck-brno.cz

Kontakt cck@cck-brno.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie senioři

Forma služby pobytová, terénní

Odlehčovací služby, Sanus Brno, Bílovice nad Svitavou

Adresa Babice nad Svitavou 214, 
664 01 Bílovice nad Svitavou

Zřizovatel Sanus Brno, z. s.

Web www.odlehcovaci-sluzby.cz

Kontakt ddpbabice@seznam.cz
ddpbilovice@seznam.cz

Druh postižení zdravotní, chronické, senioři

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová, terénní
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Odlehčovací služby, Domovinka, Němčičky

Adresa Němčičky 96, 691 07 Němčičky

Zřizovatel Domovinka Němčičky o. p. s.

Web www.nemcicky.cz

Kontakt zuzana.srahulkova@gp.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, zdravotní, senioři

Věková kategorie senioři

Forma služby pobytová

Odlehčovací služby, Betanie – křesťanská pomoc, Brno

Adresa Borky 1004/7, Maloměřice, 614 00 Brno 14

Zřizovatel Betanie – křesťanská pomoc, z. ú.

Web www.betanie.eu

Kontakt betanie.brno@seznam.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová
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Podpora samostatného bydlení, Práh jižní Morava, Brno

Adresa Štěpánská 303/2, Brno-střed, Trnitá, 
602 00 Brno 2

Zřizovatel Práh jižní Morava, z.ú.

Web www.prah-brno.cz

Kontakt vedouci.bydleni@prah-brno.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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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 hospodářské komory v Jihomoravském kraji. Dále budou uvedeny ilustrativní příklady dodavatelů/
poskytovatelů náhradního plnění, tzn. ty subjekty (firmy, podniky apod.), které zaměstnávají více než 50 % 
osob s přiznaným statusem OZP, a přehled 10 největších zaměstnavatelů v kraji. 

Kapitolu uzavírají příklady z praxe těch partnerských/spolupracujících škol (základní školy zaměřené 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 po-
žádali 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 pedagogové také 
sdíleli své postřehy a zkušenosti (většina z nich optikou mnohaleté pedagogické praxe) v oblasti (ne)zaměst-
navatelnosti 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 vnímají, „bez 
obalu“. Závěrem pedagogové předkládají, pro případnou inspiraci, seznam těch zaměstnavatelů (pokud 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 Jihomoravském kraji podporu nabízí jednak krajská pobočka Úřadu práce ČR (ÚP ČR) se sídlem v Brně, pří-
padně 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 

Informační a poradenská střediska

Firmy poskytující náhradní plnění

Hospodářská komora

Sociální podniky

Úřady práce

Místní akční skupiny

Zpět na obsah
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spolupracovat se základními, středními školami a školami vzdělávajícími žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami. IPS rovněž spolupracují s jinými sociálními partnery – zde lze najít možný průnik 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

Brno (krajská pobočka) Polní 1011/37 Štýřice, 
639 00 Brno 39

www.uradprace.cz/jihomo-
ravsky-kraj 950 104 111

Blansko Vodní 1992/9, 
678 01 Blansko 1

www.uradprace.cz/web/cz/
blansko

950 103 461-
467

Boskovice nám. Dr. Snětiny 2275/2, 
680 01 Boskovice

www.uradprace.cz/web/cz/
boskovice

950 103 601-
607

Brno-město Polní 1011/37, Štýřice, 
639 00 Brno 39

www.uradprace.cz/web/cz/
brno-město 950 104 153

Brno-venkov Šujanovo náměstí 302/3, 
Trnitá, 660 35 Brno

www.uradprace.cz/web/cz/
brno-venkov 950 105 399

Břeclav Fintajslova 1976/7, 
690 02 Břeclav 2

www.uradprace.cz/web/cz/
breclav 950 107 111

Bučovice Sovětská 758, 
685 01 Bučovice

www.uradprace.cz/web/cz/
bucovice 950 174 111

Hodonín Lipová alej 3846/8, 
695 01 Hodonín 1

www.uradprace.cz/web/cz/
hodonin 950 115 111

Hustopeče Mrštíkova 118/9, 
693 01 Hustopeče u Brna

www.uradprace.cz/web/cz/
hustopece 950 107 642

Ivančice Široká 390/16, 
664 91 Ivančice

www.uradprace.cz/web/cz/
ivancice 950 105 445

Kyjov třída Komenského 50/10, 
697 01 Kyjov 1

www.uradprace.cz/web/cz/
kyjov 950 115 200

Mikulov
Republikánské obrany 
1584/1, 692 01 
Mikulov na Moravě

www.uradprace.cz/web/cz/
mikulov 950 107 668

Moravský Krumlov Zámecká 8, 
672 01 Moravský Krumlov

www.uradprace.cz/web/cz/
moravsky-krumlov 950 176 210

Pohořelice Vídeňská 699, 
691 23 Pohořelice

www.uradprace.cz/web/cz/
pohorelice 950 105 433

Rosice Tyršova 75, 665 01 Rosice www.uradprace.cz/web/cz/
rosice 950 105 425

Slavkov u Brna Koláčkovo náměstí 727, 
684 01 Slavkov u Brna

www.uradprace.cz/web/cz/
slavkov-u-brna 950 174 111

Tišnov Brněnská 148, 
666 01 Tišnov 1

www.uradprace.cz/web/cz/
tisnov 950 105 417

Veselí nad Moravou tř. Masarykova 117, 
698 01 Veselí nad Moravou

www.uradprace.cz/web/cz/
veseli-nad-moravou 950 115 250
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Vyškov Palánek 375/3a, Brňany, 
682 01 Vyškov 1

www.uradprace.cz/web/cz/
vyskov 950 174 111

Znojmo náměstí Svobody 2889/8, 
669 02 Znojmo 2

www.uradprace.cz/web/cz/
znojmo 950 176 111

Židlochovice Komenského 80, 
667 01 Židlochovice

www.uradprace.cz/web/cz/
zidlochovice 950 105 401

Seznam informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS)

Pracoviště IPS Adresa E-mail Telefon

Blansko Vodní 1992/9, 
678 01 Blansko 1 ips.bk@uradprace.cz 950 103 427

Brno-město Polní 1011/37, Štýřice, 
639 00 Brno 39 ips.bm@uradprace.cz 950 104 463

Brno-venkov Šujanovo náměstí 302/3, 
Trnitá, 660 35 Brno ips.bo@uradprace.cz 950 105 353

Břeclav Fintajslova 1976/7, 
690 02 Břeclav 2 ips.bv@uradprace.cz 950 107 426

Hodonín Lipová alej 3846/8, 
695 01 Hodonín 1 ips.ho@uradprace.cz 950 115 543

Vyškov Palánek 375/3a, Brňany, 
682 01 Vyškov 1 ips.vy@uradprace.cz 950 174 453

Znojmo náměstí Svobody 2889/8, 
669 02 Znojmo 2 ips.zn@uradprace.cz 950 176 491

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 vzdělávání 
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 Jihomoravském kraji aktuálně nachází celkem  
18 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 16 sociálních podniků, které aktuálně v Jihomoravském kraji zaměst-
návají 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

Sociální družstvo Znojmo 224
sales24, s.r.o. – centrála, Brno 225
MYJÓMI družstvo invalidů Brno, Špitálka, Cejl, Brno 226
PRÁCI LIDEM s.r.o., Brno 227
Fashion for help, Brno 228
AASKA Polygraphy, Brno 229
Mgr. Radek Vaníček, Brno 230
Amygdala social. s.r.o., Brno 231
Broome, s.r.o., Brno 232
Kolibřík CSR, Brno 233
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o. 234
ČEGAN Výroba stabilizačních systémů štěrkových a travních povrchů, Šlapanice 235
Máme pro Vás práci s.r.o., Brno 236
Sociální podnik Fenix s.r.o., Brno 237
Sociální podnik Jasan, s.r.o., Velké Hostěrádky 238
Revenium, z. s., Brno 239
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Sociální družstvo Znojmo
Kotkova 664/14, 669 02 Znojmo

Provozovatel

Web www.invalidiznojmo.cz

Kontakt 602 500 497, druzstvo.znojmo@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným, zrakovým, mentálním, kombinovaným 
postižením

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 120 osob

Aktuální naplněnost 80 %

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti výroba retenčních nádob, skládání drobných součástek, šicí dílna, 
úklidové služby

Délka poskytované podpory jak zaměstnanec potřebuje, často 6 hodin, minimálně 2 dny v týdnu

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce dle naší zkušenosti závisí na osobnosti a zdravotním stavu zaměstnance

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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sales24, s.r.o. – centrála, Brno
Milady Horákové, 23, Brno 

Provozovatel sales24, s.r.o.

Web www.csrteam.cz 

Kontakt 722 044 240,  novotny@sales24.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen osoby na vozíčku, osoby s mentálním postižením

Maximální kapacita 20 osob

Aktuální naplněnost 15 osob

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti call centrum, telemarketing, direct marketing, kompletace a kontrola 
kvality, obchod

Délka poskytované podpory přizpůsobíme pracoviště i pracovní podmínky potřebám zaměstnaných 
osob s handicapem

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce dle našich zkušeností dále zaměstnanci přecházejí na otevřený trh práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP Mendelova univerzita v Brně

Poznámka pobočky: Praha 25 osob, Hradec Králové 80 osob
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MYJÓMI družstvo invalidů Brno, Špitálka, Cejl, Brno
Špitálka 91/23, Brno 

Provozovatel MYJÓMI družstvo invalidů

Web www.myjomi.cz

Kontakt 777 255 842, obchod@myjomi.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 500 osob

Aktuální naplněnost 90 %

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti obchod, odpady a recyklace, propagační a dárkové předměty, textil – 
výroba, recyklace, re-use, ruční mytí aut, úklidové služby a potřeby

Délka poskytované podpory jak zaměstnanec potřebuje, často 2, 4, 6 hodin, minimálně 2 dny
v týdnu

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace

Poznámka pobočky: MYJÓMI družstvo invalidů Brno – ruční mytí aut, Brno, další 
pobočky v Břeclavi, Svitavách, Třebíči, Rumburku
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PRÁCI LIDEM s.r.o., Brno
Černovické nábřeží 423/7, Brno

Provozovatel PRÁCI LIDEM s.r.o.

Web www.pracilidem.cz

Kontakt 602 272 019, info@pracilidem.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, lehkým tělesným postižením

Pro koho není podnik určen osoby na vozíčku, osoby s mentálním, se zrakovým postižením

Maximální kapacita nabíráme zaměstnance

Aktuální naplněnost 0 osob

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti stavební práce a projektové a architektonické činnosti, údržba zeleně 
a technické služby

Délka poskytované podpory možnost práce na zkrácený úvazek, možnost práce jen 2 dny v týdnu

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Fashion for help, Brno
Hybešova 270/28, Brno

Provozovatel Broome, s.r.o.

Web www.fashionforhelp.cz

Kontakt 727 993 179, 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 90 %

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti dobročinný second hand

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

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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AASKA Polygraphy, Brno
Dukelská třída 1563/57e, Brno 

Provozovatel A-ASKA grafik s.r.o.

Web www.aaska.cz/polygrafie

Kontakt 724 846 954, dvoracek@aaska.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným, sluchovým postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 200 osob

Aktuální naplněnost 90 %

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti grafické a tiskové práce, kompletace a kontrola kvality, propagační 
a dárkové předměty, obchod

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

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka pobočky: Hodonín, Humpolec, Nový Jičín, Kopřivnice
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Mgr. Radek Vaníček, Brno
Bohunická 52, Brno 

Provozovatel Mgr. Radek Vaníček

Web www.ucebnicevanicek.cz

Kontakt 608 878 681, radek@ucebnicevanicek.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným, sluchovým, mentálním a kombinovaným 
postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 40 osob

Aktuální naplněnost 35 osob

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti obchod, kancelářské potřeby

Délka poskytované podpory práce celý týden 4, 6 hodin na smlouvu

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková 
organizace, Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka 
Brno, p.o.
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Amygdala social. s.r.o., Brno
Soběšická 42, Brno

Provozovatel Amygdala social. s.r.o.

Web www.amygdalasocial.cz

Kontakt 777 776 188, amygdalasocial@gmail.com

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 5 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti šicí dílna, výroba dermaproduktů na zakázku

Délka poskytované podpory práce celý týden 4, 6 hodin na smlouvu

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Broome, s.r.o., Brno
Cejl 37/62602 00 Brno

Provozovatel Broome, s.r.o.

Web www.socialni-firma.cz

Kontakt 603 701 006, petr.simajchl@fashionforhelp.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zrakovým a mentálním postižením

Pro koho není podnik určen osoby na vozíčku

Maximální kapacita 6 osob

Aktuální naplněnost 90 %

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti třídění a cenění použitého textilu, obuvi a oděvních doplňků

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

Další informace

Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

spolupráce s Úřadem práce ČR (podporovaná pracovní místa), 
přechod na otevřený trh práce je individuální dle zdravotního stavu 
a možností jednotlivce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka pobočka: Bystré u Poličky
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Kolibřík CSR, Brno
Milady Horákové 23, 602 00 Brno

Provozovatel Kolibřík CSR

Web www.csrteam.cz

Kontakt 734 750 745, kolibrik@csrteam.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita

Aktuální naplněnost

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti administrativa, práce na PC

Délka poskytované podpory zkrácený pracovní úvazek 20 hodin týdně, práci si můžete rozvrhnout 
dle svých možností v průběhu celého dne

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého třída 114, 612 00, Brno – Královo Pole

Provozovatel Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.

Web www.moravskakavarnaneslysicich.cz/index.php

Kontakt 725 605 216, kavarnauzambocha@gmail.com

Cílová skupina

Druh postižení cíleně osoby se sluchovým postižením

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 5 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti kavárna

Délka poskytované podpory většinou se jedná o úvazek 0,5

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce plánujeme spolupráci s Úřadem práce ČR (podporovaná pracovní místa)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště Brno, Gellnerova 
66/1, 637 00 Brno, Jundrov
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ČEGAN Výroba stabilizačních systémů 
štěrkových a travních povrchů, Šlapanice

Husova 1693/35, Šlapanice

Provozovatel ČEGAN s.r.o.

Web www.cegan.cz

Kontakt 775 884 413, slavoj.cegan@cegan.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen osoby nevidomé

Maximální kapacita 46 osob

Aktuální naplněnost 90 %

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti moderní ekologická výroba plastů, výroba dveřních kování a madel 
(pod značkou Holar)

Délka poskytované podpory pracovní smlouva dle zdravotního stavu 4, 6 hodin na smlouvu

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace
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Máme pro Vás práci s.r.o., Brno
Valchařská 24/36, 614 00 Brno – Husovice

Provozovatel Máme pro Vás práci s.r.o.

Web www.mpvp.cz

Kontakt 515 919 515, info@mpvp.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 50 osob

Aktuální naplněnost 90 %

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti prádelna, autodoprava, údržba vedené zeleně, montáže

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

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace

Poznámka
pobočky: LIDANA s.r.o., SIMEVA s.r.o., Autodoprava JARNÍ s.r.o., 
Autodoprava JIŘÍKOV, HandPRO s.r.o., PRADAKOS s.r.o., Prádelna 
JARNÍ s.r.o., Prádelna JIŘÍKOV
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Sociální podnik Fenix s.r.o., Brno
Příkop 843/4, 602 00 Brno

Provozovatel Sociální podnik Fenix s.r.o.

Web Sociální podnik Fenix – Manfred Sauer distributor pro ČR 
(www.spfenix.cz)

Kontakt 607 823 730, info@spfenix.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným postižením

Pro koho není podnik určen osoby s mentálním postižením

Maximální kapacita 3 osoby

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti dodává speciální pomůcky pro inkontinenci osobám s poraněním 
páteře

Délka poskytované podpory

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

spolupráce s Úřadem práce ČR (podporovaná pracovní místa), ano, 
máme zkušenost s přechodem zaměstnanců na otevřený trh práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP



238
Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

Sociální podnik Jasan, s.r.o., Velké Hostěrádky
Velké Hostěrádky 224, Velké Hostěrádky  

Provozovatel Sociální podnik Jasan, s.r.o.

Web www.spjasan.cz  

Kontakt 604 290 116, renata.jandova@spjasan.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným, mentálním postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 5 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti obchod, potravinářská výroba, ekologické zemědělství, krajinotvorba

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

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce nemáme zkušenost s přechodem zaměstnanců na otevřený trh práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Revenium, z. s., Brno
Špitálka 91/23 Trnitá, 602 00 Brno

Provozovatel Revenium, z. s.

Web www.revenium.cz

Kontakt 739 455 057, natalie.kavulicova@revenium.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen pro každého se snažíme najít práci

Maximální kapacita

Aktuální naplněnost 47 osob

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti pražírna kávy, osvěta ohledně zaměstnávání lidí s postižením, úklidové 
práce, programování, zdravotní sestřičky – poradenství v call centrum

Délka poskytované podpory dle zdravotního omezení, 4, 6 hod na smlouvu, možnost rozložené 
pracovní doby během dne, možnost práce např. 3 dny v týdnu

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce zaměstnanci od nás přecházejí i na otevřený trh práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP spolupracujeme s VŠ, kde studují mladí lidé s postižením

Poznámka pobočky: Praha 4, Ostrava-Vítkovice, Mělník, Kokořín, Tisá
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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 širokou 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 Slavkovské bojiště Hrušky, Hrušky 166 www.mas-slavkovskebojiste.
cz 604 318 732

MAS Strážnicko, z. s. Strážnice, nám. Svobody 503 www.straznicko-mas.cz 724 162 265

MAS Vyškovsko, z. s. Rostěnice-Zvonovice, 
Rostěnice 109 www.masvyskovsko.cz 725 137 765

MAS Znojemské 
vinařství, z. s. Znojmo, Dvořákova 2924/21 www.znojemskevinarstvi.cz 774 073 004

Místní akční skupina 
Boskovicko PLUS, z. s.

Boskovice, 
Masarykovo nám. 4/2 www.masboskovickoplus.cz 725 777 898

Místní akční skupina 
Brána Brněnska, z. s. Kuřim, Jungmannova 968/75 www.branabrnenska.cz 604 171 798

Místní akční skupina 
Brána Vysočiny, z. s. Tišnov, nám. Míru 111 www.masbranavysociny.cz 777 875 271

Místní akční skupina 
Jižní Slovácko, z. s. Lanžhot, Náměstí 177/2 www.jiznislovacko.cz 775 004 582

Kyjovské Slovácko 
v pohybu, z.s.

Kyjov, Masarykovo nám. 
13/14 www.kyjovske-slovacko.com 774 664 698

MAS Bobrava, z.s. Moravany, Vnitřní 49/18 www.masbobrava.cz 608 961 022

MAS Horňácko a Ostrož-
sko z.s.

Veselí nad Moravou, 
náměstí Míru 664 www.leader.ostrozsko.cz 724 503 950

MAS Hrušovansko, z.s. Hrušovany nad Jevišovkou, 
náměstí Míru 9 www.mashrusovansko.cz 773 560 667

MAS Hustopečsko, z.s. Velké Pavlovice, 
Nádražní 1/1 www.mashustopecsko.cz 774 113 357

MAS Lednicko-valtický 
areál, z.s. Břeclav, Lidická 3116/134 www.mas-lva.cz 733 594 811
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Název MAS Adresa Webové stránky Telefon

MAS Mikulovsko o.p.s. Mikulov, K vápence 69 www.masmikulovsko.cz 775 905 909

MAS Moravský kras z.s. Sloup, Sloup 221 www.mas-moravsky-kras.cz 511 141 674

MAS Partnerství venkova, 
z.s. Vísky, Vísky 96 www.maspartnerstvi.cz 602 745 680

Místní akční skupina 
Podbrněnsko, spolek Pohořelice, Brněnská 2 www.podbrnensko.cz 702 282 366

Živé pomezí Krumlovsko-
-Jevišovsko, z.s.

Moravský Krumlov, 
Okružní 394 www.zivepomezi.cz 724 702 722

Seznam hospodářské komory 

Adresa Webové stránky E-mail Telefon

Brno, Výstaviště 569/3 www.rhkbrno.cz rhkbrno@rhkbrno.cz 532 194 911

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 zaměstnavatele, 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 230 (rok 2021) dodavatelů náhradního pl-
nění v Jihomoravském 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 obsahuje širokou skupinu zaměstnavatelů zaměstnávajících OZP – bez ohledu na velikost zaměstna-
necké 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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DOBRUŠKA FLŐSSLEROVÁ

Adresa IČO dodavatele Web

Čechyně 155, 683 01 Rousínov 41614160

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

44 767 116 293 0,12

Zaměření

vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti, reklamní činnosti

Obchod NaZemi, s. r. o.

Adresa IČO dodavatele Web

Kounicova 299/42, 602 00 Brno 29318785 www.nazemi.cz/cs

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

452 493 484 554 0,5

Zaměření

obchod, vzdělávání, publikace

SAZAPA, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 240, 696 47 Žeravice 1591878

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

333 929 484 554 0,5

Zaměření

stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních, výroba pryžových a plastových výrobků, výro-
ba papíru a výrobků z papíru

SOŇA BOLFOVÁ

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 171, 683 33 Nemochovice 62151207

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

484 554 484 554 0,5

Zaměření

účetnictví
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Autoservis Zálešák s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 267, 693 01 Horní Bojanovice 8185425
www.facebook.com/autoserviszalesak#utm_
source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_
campaign=firmy.cz-303494

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

446 314 542 700 0,56

Zaměření

opravy a údržba motorových vozidel

CLEAN LINE s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Krátká 919/14, 680 01 Boskovice 3106381 www.cleanline-sro.cz

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

6 199 912 8 818 883 9,1

Zaměření

úklidová firma

PANEP CZ s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Brněnská 1246, 665 01 Rosice 26909243 www.panep.cz/index.php?loca-
le=cs

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

528 449 8 915 794 9,2

Zaměření

zdravotnické potřeby pro operační sály

HELENA VEDMOCHOVÁ

Adresa IČO dodavatele Web

U Vápenice 219/26, 
664 31 Lelekovice 62169823

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

4 918 602 9 128 997 9,42

Zaměření

prodej pracovních pomůcek, rukavic, oděvů a obuvi
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Inva Direct CZ s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Blatnická 4219/4, Židenice, 
628 00 Brno 28138759 www.invadirect.eu

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

6 916 521 9 390 657 9,69

Zaměření

distribuce listovních a reklamních zásilek, úklidové práce

STANISLAV HRUŠKA

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 143, 696 71 Blatnička 68020350

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

6 422 768 9 419 730 9,72

Zaměření

zemědělský podnikatel

O.S.E. Security Consulting, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Plucárna 3560/1, 695 01 Hodonín 26305305 www.ose-security.com

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

161 682 723 168 586 028 173,96

Zaměření

ostraha firem a domácností, fyzická ostraha, ostatní bezpečnostní služby

OLMAN SERVICE s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Jakuba Obrovského 1389/1b, 
Bystrc, 635 00 Brno 26293102 olman.cz/

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

10 057 148 191 747 709 197,86

Zaměření

úklid, péče o zeleň, ochrana majetku a osob
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C.I.D. service, spol. s r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Křenová 299/26, Trnitá, 
602 00 Brno 27664341 www.cidservice.cz

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

167 221 347 199 229 223 205,58

Zaměření

Bezpečnostní a hlídací služba

MYJÓMI družstvo invalidů

Adresa IČO dodavatele Web

Špitálka 91/23, Trnitá, 
602 00 Brno 2836823 myjomi.cz

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

186 511 773 229 446 010 236,76

Zaměření

ruční mytí vozidel, montáže, demontáže, kompletace, dřevitá vlna, blistrování, výrobky z šicí dílny

SIMACEK HS, spol. s r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Trnkova 630/34, Líšeň, 
628 00 Brno 26229382 www.simacek.com/cz/home/uvod.

html

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

5 500 326 725 071 337,14

Zaměření

úklidové, bezpečnostní služby, technická správa budov, péče o zeleň
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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 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, p.o.1

5.1.1 Informace o škole a žácích

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace je 
škola samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami 
a pro žáky s poruchou autistického spektra. Hlavní budova školy se nachází v Brně na ulici Ibsenova 1. Na tom-
to pracovišti je šest tříd základní školy speciální a tři třídy praktické školy. Několik dalších tříd základní školy 
speciální a třídy mateřské školy speciální pak sídlí na čtyřech dalších, elokovaných pracovištích školy v Brně 
a jeho okolí (Barvička, Kyjevská, Otnice, Střelice). Celkem se každoročně vzdělává ve škole přibližně 170 dětí 
a žáků. Ke škole patří i speciálněpedagogické centrum, poskytující služby žákům s mentálním postižením a je-
jich zákonným zástupcům. 

Součástí speciálního vzdělávání v této škole je systém ucelené rehabilitace. V rámci tohoto systému škola 
svým žákům nabízí: logopedii, arteterapii, muzikoterapii, canisterapii, ergoterapii, hiporehabilitaci, orofaciální 
stimulaci, bazální stimulaci, metodu snoezelen, rehabilitaci v bazénu a vířivce a handle přístup. V průběhu 
celého studia se škola snaží o  maximálně individuální přístup k jednotlivým žákům. V případě potřeby se 
žáci mohou vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu, který zohledňuje jejich speciální vzdělávací 
potřeby. V mateřské škole speciální se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání. Na třech odloučených pracovištích školy se vzdělávají žáci s různými stupni míry podpory. To jsou 
jednak žáci bez mentálního postižení, ale s jinými druhy postižení zdravotního, ale i žáci s těžkým, případně 
hlubokým mentálním postižením. V základní škole vzděláváme žáky podle školního vzdělávacího programu 
pro základní školu speciální. To znamená, že zde vzděláváme žáky se středně těžkým a  těžkým mentálním 
postižením, souběžným postižení více vadami a žáky s poruchou autistického spektra. Tyto žáky vzděláváme 
na třech odloučených pracovištích, největší počet na pracovišti Ibsenova. V rámci praktické školy vzděláváme 
žáky ve dvou vzdělávacích programech, a to ve školním vzdělávacím programu pro praktickou školu jednole-
tou a praktickou školu dvouletou. V současné době máme ve škole dvě třídy praktické školy dvouleté a jednu 
třídu praktické školy jednoleté. Praktickou školu aktuálně navštěvuje 19 žáků. 

Už od základní školy jsou naši žáci vedeni k co největší možné míře samostatnosti. Velký důraz je kla-
den na rozvoj sebeobslužných dovedností, pěstování správných hygienických návyků, vytváření základních 
pracovních návyků. V průběhu studia se žáci učí postupně (vzhledem k individuálním schopnostem) zvlá-
dat jednoduché práce v kuchyňce (příprava nápojů, jednoduchá studená a teplá kuchyně, základní hygienická 
pravidla, mytí a utírání nádobí, správné názvosloví, starost o potraviny), na zahradě (pěstování rostlin a jejich 
následné zpracování, zahradnické práce, starost o zahradu, teoretické principy a pracovní postupy) a jedno-
duché domácí práce (utírání prachu, umývání země, vysávání atp.) Své pracovní dovednosti dále rozšiřují i při 

1 Zdroj fotografií: Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, p.o. 

Zpět na obsah
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práci s keramickou hlínou (zpracování a tvarování hlíny, vypalování, burelování a glazování), ale i při práci ve 
školní dílně, kde se učí rozeznávat a prakticky používat dílenské nářadí, provádět jednoduché opravy, pracovat 
se dřevem atp. Všechny tyto práce rozvíjejí samostatnost žáků, nabízejí možnosti pro efektivní trávení volného 
času a zároveň budují předpoklady pro možnost dalšího uplatnění. V praktické škole se všechny tyto práce 
ještě více rozšiřují a přidávají se i další činnosti, jako jsou například výroba svíček, mýdel, pletení z pedigu, 
práce v dřevařské dílně, tkaní, šití a také péče o prádlo (žehlení a praní). Škola svým žákům nabízí také mož-
nost volnočasových aktivit, a to formou kroužku. Děti mohou navštěvovat kroužek náboženství, taneční nebo 
dramatický kroužek. Z posledních dvou jmenovaných někteří naši žáci využívají nabyté zkušenosti i mimo 
školu. Několik našich žáků je členy divadelního souboru Al dente, který sdružuje umělce s Downovým syndro-
mem. Tento soubor má za sebou několik divadelních představení, spolupracoval na hudebním klipu s Petrem 
Čadkem (Mám Upův syndrom) a v současné době se snaží vytvořit základ pro profesionální divadelní soubor 
zaměstnávající lidi s mentálním postižením. Tímto vším se snažíme žáky připravit pro co nejvíce samostatný 
život a rozšiřovat jejich možnosti pro kvalitní trávení volného času, ať už doma, v chráněném bydlení, nebo ve 
stacionářích. Naším nejvyšším cílem je však možnost pracovního uplatnění našich žáků a získání pracovních 
příležitostí jak v chráněných dílnách, tak i na otevřeném trhu práce. 

5.1.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

V naší škole se již mnoho let snažíme o tranzitní program, jehož základním cílem je přechod žáků ze školy 
do navazujícího zaměstnání a reálného života. Žáci tak už v průběhu studia získávají možnost vyzkoušet si 
nejrůznější zaměstnání, budovat si základní pracovní návyky a zároveň se učí fungovat v novém, pro ně často 
nezvyklém kolektivu. To vše se děje za podpory asistenta, který je do práce doprovází, pomáhá jim překonávat 
překážky a působí jako prostředník mezi žákem a zaměstnavatelem. Tranzitní program je však v naší škole 
chápán i v mnohem širším než jen profesním měřítku. Spoustě našich žáků se vzhledem k míře postižení ne-
povede po studiu najít profesní uplatnění na otevřeném a velice často ani chráněném trhu práce. Zkušenosti 
získané v rámci tranzitního programu však každopádně přispívají ke zvýšení kvality života lidí s postižením. 
Kromě získaných pracovních návyků se žáci učí i kvalitně a smysluplně využívat volný čas, navazují nové soci-
ální kontakty a často se tak dostávají alespoň na chvíli ven ze své sociální izolace. Tranzitní programy v mnoha 
případech také bourají předsudky zaměstnavatelů vůči lidem s mentálním postižením a v nemalé míře přispí-
vají k inkluzi těchto lidí do společnosti.

Tranzitní programy naše škola realizuje dvěma způsoby. Část tranzitních programů si škola zabezpečuje 
a organizuje sama, za pomoci svých učitelů a nasmlouvaných asistentů. V těchto případech se učitelé praktické 
školy snaží po konzultaci s žákem a zákonnými zástupci vytipovat, potažmo domluvit vhodné zaměstnání, 
s ohledem na možnosti, schopnosti, ale i přání žáka. Jedná se o časově poměrně náročný proces, který velice 
často komplikují například příliš vysoké, či naopak nízké aspirace žáka, nedostatečná motivace rodičů, ale i ne-
vůle ze stran potenciálních zaměstnavatelů. Problémem bývá i obtížné hledání kvalitních a stabilních asistentů. 
Druhým způsobem realizace tranzitních programů na naší škole je spolupráce s neziskovými organizacemi. 
V rámci zaměstnávání na otevřeném trhu práce spolupracujeme už několik let se společností AGAPO, kte-
rá nabízí tranzitní programy jako službu sociální rehabilitace. V tomto případě vhodné zaměstnání pro žáka 
vytipuje a domluví zaměstnanci společnosti a žáky na praxi (do zaměstnání) doprovázejí jejich pracovní kon-
zultanti, kteří jsou pro naše žáky oporou v komunikaci s kolegy na pracovišti. I v těchto případech však škola 
s organizací úzce spolupracuje, konzultuje průběh a výběr zaměstnání, poskytuje potřebnou zpětnou vazbu 
a nacvičuje potřebné dovednosti na praxi. V roce 2021 jsme nově také navázali spolupráci s další společností, 
která poskytuje sociální rehabilitaci, a to se společností RYTMUS. Společnost má také mnohaleté zkušenosti 
v oblasti realizace tranzitních programů. 

Vzhledem k poměrně náročné organizaci tranzitních programů je pro školu výhodnější spolupracovat 
s nějakou neziskovou organizací, která je poskytovatelem sociální rehabilitace a škole pomůže se zapojením 
žáka na otevřený trh práce. Tyto organizace poskytují výhody jak v organizačním, tak i personálním zajištění 
(škola většinou nemá dostatek pracovníků, aby byla schopná u žáků, kteří potřebují vyšší míru podpory pokrýt 
i jejich praxe). Ve školách, které nemají možnost spolupracovat s nějakou neziskovou organizací, která zajišťuje 
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tranzitní programy, by bylo dobré vybudovat (vytvořit) pozici pracovního asistenta, který by se žákům s vyšší 
mírou podpůrných opatření mohl plně věnovat. Bylo by dobré, aby ministerstvo školství o takové pracovní 
pozici do budoucna uvažovalo.  

Pro možnost realizace tranzitního programu je nutné, aby škola, potažmo koordinátor školního vzdělá-
vacího programu spolu s ostatními pedagogy přizpůsobili školní vzdělávací program (týká se obsahu jednot-
livých předmětů, průřezových témat a výchovně-vzdělávacích strategií), tak aby v jeho rámci mohl být tran-
zitní program realizován a naplňován. Škola jednotlivé změny může zařadit přímo do školního vzdělávacího 
programu anebo vytvořit dodatek k školnímu vzdělávacímu programu, kde popíše cíle a principy tranzitního 
programu a popíše, jaké oblasti (jako jsou výchovně-vzdělávací strategie, učivo) tranzitní program zasahuje. 
Během těch dlouhých let, co v naší škole realizujeme tranzitní programy, jsme bohužel nezaznamenali výrazný 
vývoj v zaměstnávání žáků s mentálním postižením na otevřeném trhu práce. Jen málo žáků za ty roky úspěšně 
našlo vhodnou a stabilní práci i přes úspěšné zakončení tranzitního programu. Uplatnili se jako pomocná síla 
v knihovně, na vrakovišti, v zahradě, v úklidu a při roznášení letáků. Situaci ohledně následného zaměstnávání 
často komplikují nedostatečné znalosti legislativních norem, a to jak na straně zaměstnavatelů, tak i zákon-
ných zástupců. Ti se často obávají ztráty finanční podpory v případě stabilního zaměstnání žáka. Po skončení 
tranzitního programu zaměstnavatelé také zůstávají bez podpory odborného asistenta a s obavou týkající se 
zvládání kritických situací, které mohou nastat. Překážkou v zaměstnávání bývají taky mnohdy speciální po-
žadavky na pracovní místo (snížený pracovní úvazek, netypické rozvržení pracovní doby atp.). V posledních 
dvou letech také situaci komplikovala pandemie viru covid-19. K obavám docházelo jak ze stran rodičů, tak 
jednotlivých zaměstnavatelů. Poměrně často se stávalo, že i dlouhodobě spolupracující zaměstnavatelé naše 
žáky odmítali, a to i při příznivé pandemické situaci. Uvidíme, zda se tato situace změní, či nikoliv. 

Mnohem příznivější situace je na chráněném trhu práce, kde v posledních letech našlo uplatnění více 
našich žáků. Již několik let naše škola spolupracuje například s chráněnou dílnou V růžovém sadu v Ořechově. 
Je to malá dílna, která se zaměřuje na tvorbu věcí ze dřeva. Někteří žáci už v průběhu studia dojížděli na praxi 
do tohoto zařízení a postupně si zde našli i svoje profesní uplatnění. Dílna je speciálně vybavená a uzpůsobená 
speciálním potřebám a pracuje tam dostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků. 

5.1.3 Konkrétní příklad z praxe – Karel 

Pro ilustraci uvádím dva příklady z praxe. První o žákovi, který našel uplatnění na volném trhu práce a v sou-
časné době pracuje v zámecké zahradě, druhý bude o žákovi, který své uplatnění našel na chráněném trhu 
práce a v současné době se zaučuje v chráněné dílně V růžovém sadu. 

Karel u nás absolvoval základní školu speciální. Jedná se o žáka s Downovým syndromem a středně těž-
kým mentálním postižením. Po absolvování základní školy speciální se Karel hlásil do praktické školy jedno-
leté a po jejím absolvování pokračoval ve studiu na praktické škole dvouleté. Už během docházky do středního 
vzdělávání byl Karel zapojen do tranzitního programu realizovaného ve spolupráci se společností Agapo. Do 
programu byl zapojen po celé 3 roky vzdělávání a v jeho průběhu si vyzkoušel různá zaměstnání, a to například 
úklidové práce, péči o zahradu a další.  Po skončení studia byl tranzitní program ukončen a služba dál nepokra-
čovala. Ještě před ukončením školní docházky matka Káju přihlásila do výtvarné dílny Open art studia, kterou 
zřídil Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studio 
sídlí v jeho prostorách. Posláním studia je vytvořit kreativní a specifické prostředí, ve kterém by se naplňovaly 
principy inkluze skrze umělecké a arteterapeutické formy. Výtvarná tvorba lidí s handicapem je zde brána jako 
jeden z nástrojů podpory inkluze těchto lidí do společnosti. Díla vytvořená ve studiu se poté veřejně vystavo-
vala a prodávala na vernisážích. Karel zde zaznamenal řadu úspěchů a našel smysluplný způsob využití volného 
času. Po dvou letech však Karel své působení v ateliéru ukončil. Důvodem byla pro rodinu organizačně nároč-
ná situace kolem dopravy a doprovodu Káji (Karel byl z poměrně vzdáleného města). Po ukončení docházky 
do výtvarné dílny Karel neměl žádnou pravidelnou denní náplň. Ztratil i mnoho sociálních kontaktů, které pro 
něho byly velmi důležité. Jeho matka byla z dané situace nešťastná a hledala jakoukoliv činnost, kterou by její 
syn zaplnil svůj volný čas a mohl se opět zapojit do společnosti. Její syn je velmi společenský, komunikativní, 
veselý člověk. Rád si povídá, a aby byl spokojený, potřebuje kolem sebe nejen matku, ale i další lidi. Má také 
mnoho zájmů. 
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Mezi jeho další koníčky patří tanec, kuželky, tvorba keramiky, fotografování a pomocné práce okolo rodinného 
domu. Rád sleduje televizní záznamy hokeje, moto GP nebo biatlonu. Je také velkým fanouškem hokejového 
týmu Kometa Brno. Matka se proto rozhodla hledat uplatnění pro svého syna v místě bydliště. Zmapovala 
možnosti a po nějaké době se jí povedlo najít pro svého syna uplatnění – pomocné práce v zámeckém parku. 
Při hledání práce moc pomohla skutečnost, že Karel se už během tranzitního programu a školní výuky nějaké 
zahradnické práce naučil. Protože syn v parku, který sice zná, pracoval sám, tak ho matka chodila ze začátku 
během práce kontrolovat, ale nakonec zjistila, že to její syn zvládá dobře i sám a je s prací spokojený. Její syn 
chodí do práce 3 dny v týdnu na 4 hodiny a za práci pobírá i finanční odměnu, což výrazně posílilo jeho sebe-
vědomí. Větší zátěž by vzhledem ke svému postižení prozatím nezvládl. 

5.1.4 Konkrétní příklad z praxe – Zdeněk

Zdeněk je také absolventem naší základní školy speciální. Poté absolvoval studium v praktické škole jednoleté 
a v současné době je studentem druhého ročníku na naší praktické škole dvouleté. Jedná se o žáka se střed-
ně těžkým mentálním postižením a výrazně narušenou komunikační schopností. I Zdeněk byl rovněž už od 
počátku docházky do středního vzdělávání zapojen do tranzitního programu.  V rámci tohoto programu si 
postupně zkouší různá zaměstnání a za pomoci asistenta si rozvíjí své schopnosti a praktické dovednosti, jako 
jsou úklidové a domácí práce, starost o zeleň a další. Zároveň s tímto tranzitním programem Zdeněk ještě do-
chází druhým rokem do chráněné dřevařské dílny V růžovém sadu v Ořechově, kde se zaučuje a připravuje na 
případné zaměstnání v tomto chráněném prostředí. 
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Zdeněk se učí postupně zvládat odborné dílenské práce a práce se dřevem. Tato práce ho baví a vede si tam vel-
mi dobře a vypadá to, že v budoucnu zde získá i stálé zaměstnání. Protože s touto chráněnou dílnou naše škola 
spolupracuje již několik let a několik našich žáků zde našlo i své další profesní uplatnění, tak se někteří učitelé 
v rámci Výzvy č. 35 OP VVV Šablony: Podpora pracovníků vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami ve střední škole rozhodli tuto dílnu navštívit. Celý týden se tam učitelé praktické školy zaučovali, 
poznávali základní principy a postupy práce v dílně. Základním účelem této návštěvy bylo usnadnění přestupu 
našich žáků ze studia do pracovního prostředí této dílny, sjednocení pracovních činností a postupů, aby se je 
žáci již ve škole mohli učit tak, jak je budou později vykonávat v dílně. Žáci do dílny dojíždějí sami, což výrazně 
přispívá k jejich osamostatnění. Celá skupina odjíždí z jednoho místa, a tak žák, který jede poprvé, se vždy při-
pojí k ostatním a díky tomu nepotřebuje podporu rodiče ani asistenta, ale pomohou mu jeho zkušenější „kole-
gové-kamarádi“. V dílně jsou zpočátku všichni na pozici učňů, kde se učí zvládat jednotlivé činnosti a vytvářejí 
si nezbytné pracovní návyky. Po zvládnutí potřebných dovedností pak mají šanci získat stabilní pracovní místo. 
Každý má tuto pozici učně různě dlouho, dle svých individuálních potřeb. Poté až mistr uzná, že činností zvlá-
dl, nechá ho vyrobit závěrečné učňovské dílo. Peníze jsou přidělovány podle výkonnosti, kdo vyrobí méně věcí, 
dostane i méně peněz. Ale pro peníze to naši žáci primárně nedělají. Pro ně je hlavní součinnost v kolektivu, 
možnost sociální inkluze a nějaká prospěšná práce. 
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5.1.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů

Tranzitní program u nás ve škole probíhá řadu let. Během těchto let naši žáci průběžně navštívili mnoho praxí 
a někteří byli zaměstnáni. S většinou zaměstnavatelů máme dobré zkušenosti. Zaměstnavatele jsem rozdělila 
na ty, u nichž žáci mohou vykonávat praxi, a na ty, kteří osoby s handicapem i zaměstnávají (nejen z naší školy, 
ale i z jiných škol).

Seznam zaměstnavatelů v Brně a okolí, u kterých realizujeme nebo jsme realizovali praxe: 

• Magistrát města Brna, odbor majetkový a odbor informatiky – https://www.brno.cz/uvodni-strana

• Knihovna Jiřího Mahena v Brně – https://www.kjm.cz

• Knihovna PdF MU Brno – https://knihovna.ped.muni.cz

• Moravské zemské muzeum Brno – http://www.mzm.cz

• FC Zbrojovka Brno – https://www.fczbrno.cz

• HC Kometa Brno – https://www.hc-kometa.cz

• Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání – https://www.lipka.cz

• Rádio R Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Brno – https://medzur.fss.muni.cz/student-
ska-media/radio-r

• Centrum léčivých rostlin Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Brno – https://medplant.med.muni.
cz

• Zebra Technologies cz, s.r.o Brno – https://zebra.jobs.cz

• Premiera Sweet Brno – https://www.premiera.cz

• TopMytí Brno – https://topmyti.cz

• Rostutu Brno – https://rostutu.cz

• 60 seconds Brno – https://60seconds.cz

• Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Brno – https://www.cmsch.cz

• miniškolka Pupálek Brno – http://pupalek.cz

• Love Music Brno – https://www.lovemusic.cz

• kavárna Košilka Brno

• Rádio Krokodýl Brno – https://www.krokodyl.cz

• Záchranná stanice v Jinačovicích při Zoo Brno – https://www.zoobrno.cz/zvirata-a-expozice/zachran-
na-stanice

• Koryčanský, s.r.o. Brno 

• Albert síť prodejen – https://www.albert.cz

Seznam zaměstnavatelů v Brně a okolí, u kterých realizujeme nebo jsme realizovali praxi a kteří rovněž za-
městnávají osoby s handicapem. U daných zaměstnavatelů je uvedeno, na jaké zaměstnance s handicapem se 
zaměřují: 

• Greenvia Brno – zahradnické služby – https://www.greenvia.cz/cs

• Moravská zemská knihovna Brno – zaměstnala žáka s lehkým mentálním postižením – https://www.mzk.cz

https://www.brno.cz/uvodni-strana/
https://www.kjm.cz/
https://knihovna.ped.muni.cz/
http://www.mzm.cz/
https://www.fczbrno.cz/
https://www.hc-kometa.cz/
https://www.lipka.cz/
https://medzur.fss.muni.cz/studentska-media/radio-r
https://medzur.fss.muni.cz/studentska-media/radio-r
https://medplant.med.muni.cz/
https://medplant.med.muni.cz/
https://zebra.jobs.cz/
https://www.premiera.cz/
https://topmyti.cz/
https://rostutu.cz/
https://60seconds.cz/
https://www.cmsch.cz/
http://pupalek.cz/
https://www.lovemusic.cz/
https://www.krokodyl.cz/
https://www.zoobrno.cz/zvirata-a-expozice/zachranna-stanice
https://www.zoobrno.cz/zvirata-a-expozice/zachranna-stanice
https://www.albert.cz/
https://www.greenvia.cz/cs/
https://www.mzk.cz/
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• IKEA Brno – zaměstnávají hlavně osoby s lehkým mentálním postižením a na horní hranici středně těž-
kého mentálního postižení – https://www.ikea.com/cz/cs/stores/brno

• Učebnice Vaníček Brno – zaměstnává hlavně sluchově postižené a vozíčkáře, z mentálního postižení ma-
ximálně osoby s lehkým mentálním postižením – https://www.ucebnicevanicek.cz

• Klub cestovatelů Brno – zaměstnali středně těžce mentálně postiženého, ale jen na chvíli, potom rozváza-
li pracovní poměr, měli tam žáka jen na určité dny a hodiny – https://www.klubcestovatelubrno.cz

5.2 Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, p.o.2

5.2.1 Informace o škole a žácích

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace je úplná škola, která zahrnuje 
všechny součásti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím zřizovatelem je Jihomoravský 
kraj. Naše škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení škol-
ského poradenského pracoviště (PPP, SPC). Škola zajišťuje pro žáky rehabilitaci a logopedii.

Součástí školy je internát, družina, školní klub, školní jídelna. K  dispozici jsou odborné pracovny pro 
výuku dílenských prací, žáci mohou využívat počítačové učebny, interaktivní tabule a dataprojektory, mobilní 
počítačovou učebnu, cvičné kuchyňky, šicí dílnu. V budově na Jezuitském nám. byl vybudován cvičný byt. Pro 
imobilní žáky jsou ve všech budovách vybudovány bezbariérové přístupy.

Škola zahrnuje tyto školy a školská zařízení:

Speciální mateřská škola 

Ve všech třídách je zajištěna komplexní péče ve spolupráci učitelek, pediatra, psychologa, neurologa a rehabi-
litačních sester. Výchovná práce je zaměřena na individuální působení na dítě se zřetelem na jeho zdravotní 
znevýhodnění. Zajišťujeme dětem také logopedickou péči. Všechny postupy nacvičujeme individuálně s kaž-
dým dítětem zvlášť. Ve všech třídách působí asistent pedagoga. 

Základní škola 

V základní škole se vzdělávají žáci zařazení do vzdělávání v základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 škol-
ského zákona, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na základní škole běžného typu. Pro žáky s poruchou 
autistického spektra máme zřízeny samostatné třídy. Hlavním cílem základní školy (původně základní škola 
praktická a zvláštní školy) je umožnit žákům pomocí výchovně-vzdělávacích prostředků a metod dosáhnout 
co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a rozvoje osobních kvalit při respektování jejich individuálních zvlášt-
ností. Veškeré cíle výchovné a vzdělávací práce směřují k přípravě žáků na jejich zapojení, případně úplnou 
integraci do běžného života. Žáci základní školy získají po ukončení 9. ročníku základní vzdělání. Ve všech 
třídách je zřízena pozice asistenta pedagoga. 

Základní škola speciální 

Základní škola speciální vzdělává žáky se středním a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením 
více vadami a žáky s poruchou autistického spektra, které vzděláváme v samostatných třídách. Obsah, metody 
a  formy vzdělávání odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem v souladu s aktuální legislativou. 
Podle svých možností a schopností si žáci během vzdělávání rozšiřují své kompetence, rozvíjejí rozumové, smyslové 

2 Zdroj fotografií: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, p.o. 

https://www.ikea.com/cz/cs/stores/brno/
https://www.ucebnicevanicek.cz/
https://www.klubcestovatelubrno.cz/
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a tělesné schopnosti, sebeobslužné a pracovní dovednosti. Škola zajišťuje žákům předprofesní přípravu zaměřenou 
na optimální pracovní zařazení vzhledem k jejich specifickým potřebám. Žáci základní školy speciální získají po 
ukončení 10. ročníku základy vzdělání. Ve všech třídách je zřízena pozice asistenta pedagoga.

Autistické třídy

Od školního roku 2014/2015 jsou na škole otevřeny třídy pro žáky s poruchou autistického spektra. Aktuálně 
pro školní rok 2021/2022 je jich 9, z toho je 7 tříd určeno pro žáky základní školy a základní školy speciální. 
Čtyři třídy jsou umístěny v budově internátu na ulici Veselá a tři v budově na Jezuitském náměstí. Každá třída 
má k dispozici dvě místnosti – učebnu a hernu, asistenta pedagoga. V budově internátu využívají prostory pro 
muzikoterapii, za příznivého počasí i slunnou terasu. Dvě třídy pro praktickou školu jsou v budově na Horní 
České. Při výchově a vzdělávání žáků je důsledně užívána metodika strukturovaného učení. Výuka je indivi-
dualizovaná podle schopností každého žáka. Vybavení tříd respektuje požadavky na strukturované prostředí 
při výuce.

Praktická škola dvouletá (typ střední školy) – Horní Česká 15 

Praktická škola dvouletá je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrov-
ně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základ-
ní škole, v nižším než devátém ročníku základní školy. Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné 
vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních 
pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním pracovním životě. Získa-
né dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých 
možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích ve zdravotnic-
tví, v sociální péči a ve službách, v zemědělství, případně chráněných pracovištích.

Praktická škola jednoletá 

V praktické škole jednoleté je cílem vzdělávání doplnění a rozšíření všeobecných základů vzdělání dosažených 
v průběhu školní docházky v základní škole speciální, případně v základní škole. Absolventi si osvojí znalosti 
a  manuální dovednosti potřebné k  výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností. A  získají tak 
perspektivní možnost uplatnění v různých profesních oblastech i v životě.

Školní družina, školní klub

Školní družinu navštěvují žáci ze základní školy (1.–5. ročník) a žáci ze základní školy speciální. Vychovatelky 
pracují za pomoci asistentů pedagoga ve výchovných skupinách. školní družina svým působením navazuje na 
výchovné působení v rodině. Učí žáky sebeobsluze, chování v kolektivu, vztahu k učitelům, rodičům i ostat-
ním lidem. Vychovatelky velmi úzce spolupracují s jednotlivými vyučujícími, se kterými konzultují zvláštnosti 
a schopnosti jednotlivých žáků. Hlavním úkolem práce ve školní družině je zabezpečení odpočinku, pohody 
a rekreace. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Nejrozšířenější oblastí je vytvoření před-
pokladů pro volnou spontánní činnost žáků. Hry a spontánní činnosti jsou rušnější, dochází tak k relaxaci po 
soustředění ve vyučování. Žáci ve školní družině vypracovávají domácí úkoly, osvojují si správný způsob učení 
s ohledem na své individuální schopnosti a stupeň postižení. 

Školní klub navštěvují žáci ze základní školy (6.–9. ročník) a žáci ze základní školy speciální. Žáci pracují 
ve výchovné skupině. Obsah činností a jejich náročnost odpovídá možnostem, schopnostem a stupni postižení 
přihlášených žáků. Vychovatelka úzce spolupracuje s třídními učiteli jednotlivých žáků, aby mohly být v plné 
míře respektovány individuální potřeby každého žáka a vytvořeno přiměřené prostředí pro jeho všestranný 
rozvoj. Vychovatelka dbá na udržování imobilních žáků v suchu a čistotě. Dle stupně a charakteru postižení je 
umožňováno začleňování žáka do volnočasových aktivit. Výchovná skupina žáků je za pomoci asistentky peda-
goga rozdělována na jednotlivá zaměstnání do menších skupin dle schopností žáků a míry postižení. Vychova-
telka a asistentka pedagoga pracují s každým žákem individuálně vzhledem jejich schopnostem a možnostem. 
školní klub zajišťuje dohled nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
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Internát

Posláním internátu je nahradit žákům školy, kteří pro vzdálenost svého bydliště nemohou denně jezdit domů, 
péči rodiny, a to po všech stránkách. Internát zabezpečuje pocit bezpečí a pohody, spolupodílí se na vytváření 
hygienických, stravovacích a pracovních návyků žáků, zajišťuje v době od pondělí do pátku přípravu na vyučo-
vání na následující školní den. Po splnění školních povinností vedou vychovatelé svými zájmovými činnostmi 
žáky k aktivnímu trávení volného času. V každé výchovné skupině je asistent pedagoga. Vychovatelky velmi 
úzce spolupracují s jednotlivými vyučujícími, se kterými konzultují zvláštnosti a schopnosti jednotlivých žáků. 
Kapacita internátu je 52 žáků, internát zajišťuje výchovnou péči žákům ve věku od 7 do 26 let. Žáci jsou uby-
továni ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Každému žákovi je přiděleno lůžko, osobní skříň a skříňka. 
Na každém patře je společenská místnost, která slouží k odpočinku a trávení volného času. K zájmové činnosti 
využívají žáci kuchyňku, relaxační sál, tělocvičnu, lego hernu a počítačovou místnost.

Jak naplňujeme myšlenku přípravy žáků na co nejvíce samostatný život

Naše škola se profiluje jako škola rodinného typu, jejíž velkou předností je nízký počet žáků ve třídách. Na-
bízíme klidné, nestresující a empatické prostředí a pochopení pro problémy dětí, žáků i jejich rodičů. Naším 
cílem je příprava žáků na jejich budoucí život, snažíme se o jejich začlenění do běžného života v co nejvyšší 
míře. O tom možná i svědčí názvy našich školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a střední 
vzdělávání:

• Základní škola 1.–9. ročník ZŠ: Školní vzdělávací program Učíme se pro život
• Základní škola speciální: Školní vzdělávací program Učení – cesta do života I
• Základní škola speciální: Školní vzdělávací program Učení – cesta do života II
• Praktická škola jednoletá: Školní vzdělávací program Učení – cesta k lepšímu životu
• Praktická škola dvouletá: Školní vzdělávací program Učením a prací k samostatnosti

Jak se nám daří podporovat a rozvíjet myšlenku TP ve vazbě na práci a zaměstnávání

I když tuto myšlenku dlouhodobě naše škola podporuje a snaží se ji rozvíjet, stále je to jeden z bodů, které jsou 
těžce splnitelné v závislosti na různých aspektech. A tak jsme neváhali s přijetím nabídky na středisko tranzitní 
podpory v letošním školním roce. 

Je to pro nás další šance posunout možnosti žáků v osamostatnění a k lepšímu životu a nasměrovat cestou 
do života. Za tuto možnost jsme velice rádi. 

Díky centru tranzitní podpory a programu tranzitní podpory máme nejen vzájemnou podporu, rady, ale 
i vzájemné porovnávání. Učí nás novým postupům ve vyhledávání nových příležitostí, učí nás oslovovat za-
městnavatele, firmy a organizace. Metodicky nás vede. 

Vůbec nejdůležitější pro nás je vzájemná celorepubliková podpora a sounáležitost. Každý kraj i město má 
svá specifika a vzájemné sdílení zkušeností nám otevírá oči a přináší mnoho důležitých a cenných rad. Společ-
né sdílení rad, postupů, ale i příběhů nám pomáhá dále se rozvíjet a neustrnout v jednom, třeba i nepovede-
ném, bodě a hledat další řešení a možnosti spolupráce.

5.2.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Naši žáci u nás ve škole projdou většinou praktickou školu jednoletou a nebo dvouletou, popř. oběma typy škol, 
v závislosti na typu, druhu a stupni postižení žáků. Pak mohou podat přihlášku na střední odbornou školu 
s oborem kategorie E, s těmito školami většinou spolupracujeme, hlavně v rámci blízkosti Znojma. Nejsme 
krajské město, jsme městem ve spodním okraji kraje na druhé straně od krajského města. A proto spolupra-
cujeme se středními odbornými školami v naší blízkosti. Jmenovitě např. Střední odborná škola Dvořákova 
Znojmo, dále naši žáci odcházejí do Středního odborného učiliště Cvrčovice. 

Žáci, kteří se vzhledem ke svým speciálním vzdělávacím potřebám nemohou vydat cestou dalšího vzdělávání, 
hledají společně se svými rodiči možnosti v sociálních službách, které jsou na ně zaměřeny. 
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Dříve jsme se snažili o umístění našich žáků v chráněných dílnách, které se však postupem času zaměřily 
na zaměstnávání zdravotně postižených.

Minimum našich žáků nachází práci na běžném trhu nebo na chráněných pracovištích, v místech se za-
městnáváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Většina z nich zůstává doma v péči svých rodičů, 
kteří pro ně hledají umístění do nějakého typu sociální služby.

Jak se tato oblast v průběhu času mění?

Tato situace se mění v naší části kraje velice, ale opravdu velice pomalu k lepšímu. Nejsme na tom nejhůře, ale 
je pravda, že postup k lepšímu je velmi pomalý. Je pravda, že se najde i výjimka, kdy je zaměstnán bývalý žák 
naší školy, ale musí to být žák, který je schopný být samostatný nebo je podporován přímo firmou zaměstnáva-
jící žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Tato oblast se teprve nedávno naklonila k lepšímu díky dvěma sociálním službám a postupnému rozšiřo-
vání dalších sociálních služeb ve spodním okraji našeho kraje. Jednou z dalších záslužnou činností je založení 
manžely Knobovými firmy Igra Group, která zaměstnává lidi s handicapem. Další záslužnou činností je zalo-
žení firmy Igra Group manžely Knobovými, tato firma zaměstnává lidi s handicapem. Dále Zámek Břežany, 
který proniká do různých oblastí sociálních služeb ve své blízkosti a svým klientům otevírá možnost začlenění 
do společnosti s ohledem na jejich stupeň a druh postižení. Také ještě vnímám jednu oblast, která se rozvíjí 
správným směrem a je, si myslím, i předvojem naší problematiky, a to zaměstnávání zdravotně postižených. 
Tyto zdravotně postižené vnímám při svých nákupech, cestách, ale i na vycházkách po městě. Osobně si mys-
lím, že to byl krok, na který bychom mohli navázat, ale nesmí to být s velkým tlakem. Spíše postupnými kroky, 
které právě provádíme v rámci tranzitu ve škole. To si myslím, že je velmi dobrá cesta. A hlavně nesmíme na 
své okolí tlačit. 

Jaká je úspěšnost žáků a v jakých typech práce mohou najít uplatnění?

Naši žáci nacházejí uplatnění:

• sociální rehabilitace Ateliér Samuel,

• sociálně terapeutická dílna Dílna sv. Kláry,

• pár žáků je v Charita Znojmo, v různých typech práce,

• jeden z absolventů je zaměstnán u Městská zeleň Znojmo,

• dva absolventi jsou zaměstnáni ve firmě Igra Group.

Momentálně jsme v rámci tranzitního programu začali spolupracovat nebo jsme prohloubili spolupráci s:

• Igra Group,

• Městská knihovna Znojmo,

• Teta drogerie, momentálně se snažíme navázat spolupráci,

• další možnosti spolupráce hledáme při exkurzích firem a organizací v rámci projektu.

Co žáci nejvíce potřebují k tomu, aby mohli zvýšit úspěšnost na trhu práce?

Připravenost. Být připraven na daný život, vědět, co je čeká, co budou dělat, zda a kde budou pracovat, kdo jim 
bude pomáhat nebo je vést. Mít určené cíle (zpracované mapy a cesty, protože ty nám určují směr).

Poznání pracovního prostředí a podporu přímo v pracovním prostředí. Potřebují i důvěru svého okolí. 
Toto všechno by bylo potřeba budovat hned přímo ve škole nebo v sociálních organizacích, které by už přímo 
připravovaly na konkrétní zaměstnání.

Žáci kolem sebe také potřebují mít důvěřující lidi, kteří společně s nimi hledají vhodné cesty vedoucí 
k pracovnímu uplatnění a osamostatnění, lidi, kteří jim věří a budou s nimi rádi na dalším společném postupu 
životem. 
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Taky není k zahození i možnost pracovat s asistentem nebo s člověkem, který na ně dá pozor při práci a do 
všeho je i zaučí. Člověkem, který je v možném zaměstnání bude mít rád a bude ho povzbuzovat v dalším rozvo-
ji, určovat možnou míru práceschopnosti (nemohou být asi lékaři, ale mohou v lékařských budovách pomáhat 
nebo pracovat na jiných pozicích). Člověkem, který jim bude rádcem a povede je i přes překážky společnosti 
k cíli. A vždy toto všechno ten člověk bude dělat rád a mít z toho stejný pocit jako sám žák.

Jaké v tomto smyslu vnímáte překážky, výzvy, co by se mělo změnit?

Překážkou pro celou naši společnost je předzaujetí a jednosměrné vnímání těchto lidí. Někteří si myslí, že jsou 
nebezpeční, že bývají pouze agresivní, že musí být někde uzavření, aby neubližovali sami sobě nebo okolí. Ale 
my všichni, co s nimi pracujeme, víme, že opak je pravdou. A tímto projektem se snažíme tu jejich kladnou 
stránku ukázat a hlavně ukázat běžné populaci, že i oni mají určitý pracovní potenciál. Jen si na ně v průběhu 
své práce musíme najít čas a klidné vnímání. Není potřeba jim klást na bedra běžnou práci zdravých lidí. Na-
cházejme jim takovou činnost, která je baví, kterou budou mít rádi. Nemusíme z nich mít zubaře, ale oni nám 
mohou po předchozích instruktážích umět v ordinacích uklidit, roznést po ordinacích poštu, v knihovnách 
umí zařadit knihy podle abecedy, dát do knihy razítko, poskládat knihy nebo je vyrovnat, napsat jejich název 
nebo nám vytřít a utřít prach… Je spousta možností! Jen jim musíme dát šanci!

A změnit se to může hned u nás ve školách nebo díky organizacím, které se budou této problematice 
zaměstnávání věnovat. Důležité je začít už ve škole hledat jejich oblíbené činnosti a zájmy. Za velmi přínosné 
považuji i hodiny praxe přímo u zaměstnavatelů. Protože když jim nabízíte možnost praxe u nich ve firmách, 
nejsou tomu moc nakloněni. Dokáže je však „zlomit“ to, že žáci budou přicházet s asistentem, který s nimi 
bude při zadané činnosti pracovat. Dalším důležitým bodem je snížení nároků – nám se osvědčuje začít jednou 
hodinou týdně. A už po několika hodinách praxe firmy svůj pohled přehodnotí a samy iniciují, že žák může 
docházet klidně na dvě hodiny, protože ta hodina je málo.

Co vy, jako učitelé potřebujete, abyste mohli své žáky co nejvíce podporovat a rozvíjet?

Z dosavadních zkušeností je velmi důležitý vyhrazený čas pro práci s žáky. Určené hodiny pro hledání jejich zá-
jmů a zálib, věcí, které mají rádi – zápisy do našich pracovních listů, které nám odhalují žáky z lidské strany, ne 
jako naše žáky, které učíme a dále rozvíjíme. Hodiny, kdy se soustředíme na rozvoj jejich pracovních činností 
pro budoucí zaměstnání. Hodiny určené pro vytváření a hledání jejich „cest a map“, které nám pomáhají odha-
lovat další zákoutí jejich cílů, ale i obav. Hodiny určené k práci na profilech a kruzích. Abych je nemusela brát 
z vyučování jiných předmětů, je potřeba i vyhrazení hodin přímo pro praxi žák. Protože některé předměty jsou 
vyučovány pouze jednou týdně nebo mají své oblíbené předměty, ve kterých neradi chybí. Tyto určené hodiny 
bychom mohli využívat i k exkurzím do firem. Možná by nebylo na škodu být i přímo jejich třídním učitelem, 
protože bych je poznala více do hloubky. Potřebuji taky vzájemnou spolupráci svých kolegů. 

5.2.3 Konkrétní příklad z praxe – Lucie

Lucie si prošla základní školu speciální, potom praktickou školu dvouletou, v současné době je v praktické  ško-
le jednoleté. Lucie má podle mého soudu středně těžkou mentální retardaci. Při zápisech potřebuje pomoc. Je 
lepší s ní komunikovat v jednoduchých větách a požadavky klást jednoduše. Je manuálně zručná bez tělesného 
postižení. Trápí ji pouze třes rukou při soustředění se na manuální práci. Lucie si sama určila cíl jít po škole 
od nás na zahradnické práce (obor E) na Střední odbornou školu Dvořákova ve Znojmě. Jejími slovy: „Chtěla 
bych zkusit Dvořku, zahradníka.“ Díky tranzitu, ale i vzájemné spolupráci našich škol jsme tuto školu navštívili 
v rámci exkurze. Bylo to velmi příjemné, protože nám to připadalo jako soukromá akce dne otevřených dveří. 
Navštívili jsme veškeré prostory, kde se tráví doba praktického vyučování, a mohli si vyzkoušet jednoduchý 
výrobek, který žáci dělají v 1. ročníku na vánoční výstavu nebo prodej. V ten den při vyrábění Lucie byla velmi 
nervózní, myslím si, že to brala jako zkoušku. Ale nebyla tam sama, byla tam s dalšími dvěma žáky z tranzitu. Po 
celou dobu se o nás starala paní učitelka, o které věděla, že ji bude mít i na praxi. I když slíbený začátek se nám 
posunul skoro o měsíc vzhledem k dané situaci a také jsme museli někdy vynechat kvůli divadlu a karanténám, 
tak nám tato spolupráce a praxe prozatím dobře funguje. Lucie dochází na školu v doprovodu asistentky, která 
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je po celou dobu s ní. Dostane práci, která je jí vysvětlena a předvedena, a ona ji plní. Dle slov asistentky je po-
třeba pouze malá dopomoc nebo upravení. Lucie je moc spokojená a myslím si, že se nebude bát a s přihláškou 
si je jistá. Zde si totiž vyzkouší, jestli je to opravdu možné. Sama říká, že ji baví vytvářet a pracovat na zahradě. 
Přiložené fotky jsou ze dne exkurze a z přesazování sukulentů při praxi, vázání věnců.

  

    

5.2.4 Konkrétní příklad z praxe – Bára

Bára u nás prošla základní školou speciální a pak nastoupila do praktické školy jednoleté. Bára se hlásí na 
pokračování do praktické školy dvouleté. Je velmi bystrá, velice dobře komunikativní, umí číst a psát a ví, co 
by chtěla, ale brání jí v tom její tělesné i mentální postižení, a to si taky uvědomuje. Potřebuje dopomoc druhé 
osoby hlavně v oblékání a při některých pracovních činnostech, kdy využívá hrubou i jemnou motoriku. Ale 
je také spousta věcí, které nezvládne. Bára neměla jasný cíl, často mluvila o zvířatech a o jejich péči, o koních 
a pejskovi. Proto jsem uvažovala o zverimexu a ono se objevilo po čase v jejích pracovních listech, že ráda čte 
i knížky a zajímá se o historii, měla to dokonce i jako jedno z přání. Což mi nahrálo do karet, protože jsem již 
od podzimu měla domluvenou exkurzi do Městské knihovny Znojmo, která však byla několikrát odkložena 
kvůli nemoci paní knihovnice a covidových omezením. Ale dočkali jsme se a po exkurzi, která tentokrát byla 
společně s její třídou, přišla Bára nadšená. Proto jsem neváhala a oslovila paní ředitelku knihovny a tímto úko-
lem pověřila souhrou náhod knihovnici, která pro nás exkurze provázela. Dnes je Bára na praxi v knihovně 
jako knihovnice. Dochází na praxi v doprovodu asistenta, který je tam po celou dobu s ní a pomáhá jí, pokud 
s něčím potřebuje dopomoc. Prozatím zkouší různé drobné úkoly, zařazování knih, lepení samolepek, razít-
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kování, třídění, práce ve skladu knih, utírání stolů a polic… Ale dnes už víme, že lepení samolepek pro ni není 
vhodná činnost. A to se právě ukazuje, když se ta činnost zkouší. Některé činnosti opakuje pravidelně, už je 
ovládá bez pomoci, pouze s dohledem. Zde je vidět, že se určité činnosti dají naučit. Taky musím říct, že komu-
nikace mezi mnou a asistentem je dobrá věc, psaní zpráv je také velice dobré, protože se z nich dozvím i to, co 
si nestihneme rychle říci. Toto je asi případ, kdy všechno zlé je k něčemu dobré. A kdy čas ukáže, co všechno 
dívka zvládne.

    

    

5.2.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů 

Zkušenosti se zaměstnavateli, kteří umožňují našim žákům realizovat praxe/stáže, získáváme teprve v po-
sledním roce v souvislosti s naším zapojením do tranzitního programu. Potřebujeme získávat nové kontakty  
a navazovat další spolupráce. Díky exkurzím poznáváme místa, firmy a organizace.

• Oblastní Charita Znojmo – https://znojmo.charita.cz

• Igra Model Znojmo – https://www.igramodel.cz

• Nemocnice Znojmo, p.o. – https://webext1.nemzn.cz

• Káva na Knopp Znojmo – https://kavanaknopp.cz

• Kavárna U Radnice Znojmo

https://znojmo.charita.cz/
https://www.igramodel.cz/
https://webext1.nemzn.cz/
https://kavanaknopp.cz/
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• Prodejna látek Moravcovi Znojmo

• Teta drogerie Znojmo – https://www.tetadrogerie.cz/prodejny/teta-drogerie-a-lekarny-s-r-o-divisovo 
-namesti-2

• Správa nemovitostí města Znojma, p.o. – http://www.snznojmo.cz

• Centrum sociálních služeb Znojmo – http://www.cssznojmo.cz

• Domov pro seniory u Lesíka Znojmo – http://www.cssznojmo.cz

• Městská zeleň Znojmo – http://www.znojmozelen.cz

• Zahradnictví městská zeleň Znojmo – http://znojmozelen.cz/index.php?option=com_content&tas 
k=view&id=3&Itemid=5

• Zahradnictví Turkovi Znojmo

• Modrý sklep Nový Šaldorf, Znojmo – http://www.modrysklep.cz

• Drobní vinaři Nový Šaldorf, Dobšice

• Lahofer Dobšice – https://www.lahofer.cz

https://www.tetadrogerie.cz/prodejny/teta-drogerie-a-lekarny-s-r-o-divisovo-namesti-2
https://www.tetadrogerie.cz/prodejny/teta-drogerie-a-lekarny-s-r-o-divisovo-namesti-2
http://www.snznojmo.cz/
http://www.cssznojmo.cz/
http://www.cssznojmo.cz/
http://www.znojmozelen.cz/
http://znojmozelen.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=5
http://znojmozelen.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=5
http://www.modrysklep.cz/
https://www.lahofer.cz/
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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 Jihomoravského kraje. Školy sdílejí vlastní zkušenosti s oblastí tranzitního 
programu a s oblastí (ne)zaměstnávání svých žáků/absolventů. 

Závěrem je také vhodné zmínit, že publikace představuje pouze jeden z mnoha výstupů projektu Systé-
mová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro 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 Analýze 
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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