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ÚVOD

Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a  tranzitní program. Specifická část Kraj 
Vysočina představuje unikátní informačně-popisnou „mozaiku“, ve které si autorský tým klade za cíl předložit 
co „nejširší obraz“ existujících možností a příležitostí, a to napříč různými segmenty – školství, sociální služby 
či zaměstnávání. Dané oblasti se navíc často vzájemně překrývají, doplňují či na sebe navazují. Získat a zpra-
covat 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 podpoře 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 dotčeným 
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 Kraji Vysočina. 
Druhá část je věnována přehledu školských institucí, které vzdělávají či poskytují výchovně-vzdělávací a po-

radenskou podporu žákům se SVP. Čtenář zde nalezne přehled všech škol regionálního školství v kraji, základ-
ních 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. Kon-
krétní počty žáků základních škol v kraji, kterým jsou přiznána podpůrná opatření 4. a 5. stupně, a další informa-
ce geoinformačně-datové povahy naleznou zájemci v publikačním výstupu Analýza uplatnitelnosti absolventů 
s těžkým postižením na trhu práce v zapojených krajích.

Třetí kapitola popisuje oblast sociálních služeb, s akcentem na služby zaměřené na osoby se zdravotním 
postižením. Jsou zde představeny a  blíže charakterizovány sociální služby zaměřené na nácvik potřebných 
dovedností 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 
soběstačnost z důvodu ZP a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby – zde jsou představeny sociální 
služby poskytující podporu jak terénního (např. služby osobní asistence, odlehčovací služby), tak ambulantní-
ho (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 informační a poradenská střediska ÚP v kraji, o seznam a bližší popis dohledaných sociálních podniků v kra-
ji, či o seznam místních akčních skupin nebo aktivit hospodářské komory. Tuto kapitolu pak uzavírá ilustrativ-
ní příklad a popis vybraných firem poskytujících náhradní plnění a přehled největších zaměstnavatelů v kraji.

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

Poznámky

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

Poděkování:

Mgr. Martin Sadílek, Mgr. Libuše Stýskalová, Ph.D.

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

 
Kraj Vysočina má rozlohu 6 795,75 km² a je v pořadí 5. největším krajem v ČR. Má 508 852 obyvatel, a je tedy 
12. nejlidnatějším krajem v ČR. Hustota zalidnění činí 74,9 obyva tel na km², což znamená podprůměrné za-
lidnění v rámci krajů ČR. Nejvyšším bodem v Kraji Vysočina jsou Javořice (837 m n. m.). Kraj má 5 okresů  
a 704 obcí. Sousedními kraji jsou: Středočeský kraj, Pardubický kraj, Jihočeský kraj a Jihomoravský kraj. Kraj-
ským městem je Jihlava, která leží ve střední části kraje. Kraj Vysočina 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

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 21
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod 22
Základní škola a Praktická škola Chotěboř 23
Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154 25
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 26
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí 27
Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, p. o. 29
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 30
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 31
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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

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 21
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod 22
Základní škola a Praktická škola Chotěboř 23
Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154 25
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 26
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí 27
Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, p. o. 29
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 30
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 31
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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

Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod 33
Základní škola a Praktická škola Chotěboř 34
Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, p. o. 35
Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154 36
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí 37
Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13 38
Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, p. o. 39
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 40
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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 (určených pro žáky intaktní) 
je poněkud redukován obsah teoretické části vzdělávání (žáci například nemají v učebním plánu cizí jazyk, 
náročnost obsahu teoretické části vzdělávání navazuje na minimální úroveň očekávaných výstupů RVP ZŠ). 
Praktická část výuky je v plném rozsahu jako u oborů kategorie H. 

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

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

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť 32
Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13 38
Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 42
Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. Střední škola Třebíč 43
Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod 44
Střední škola stavební Jihlava 45
Střední škola stavební Třebíč 46
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř 47
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem 48
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 49
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí 50
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov 51
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 52
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2.5 Střední školy H, L, M

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

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

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

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

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť 32
Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Počátky, Horní 617 41
Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 42
Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. Střední škola Třebíč 43
Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod 44
Střední škola stavební Jihlava 45
Střední škola stavební Třebíč 46
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř 47
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem 48
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 49
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí 50
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov 51
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Mezi školská poradenská zařízení patří speciálněpedagogická centra (SPC) a  pedagogicko-psychologické 
poradny (PPP). Jedním z  jejich hlavních cílů je nastavovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žákům nadaným taková podpůrná opatření, která jim zajistí rovný přístup ke vzdělávání a podpoří využití 
jejich potenciálu tak, aby jejich vzdělávání bylo nejen efektivní, ale aby podporovalo i osobnostní růst každého 
jedince.

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

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

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

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

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

PPP Jihlava 53
PPP Havlíčův Brod 54
PPP Pelhřimov 55
PPP Třebíč 56

Detašované pracoviště PPP Moravské Budějovice 56
PPP Žďár nad Sázavou 57

Detašované pracoviště PPP Velké Meziříčí 57
Detašované pracoviště PPP Bystřice nad Pernštejnem 58
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 Systém školských poradenských služeb v kraji – SPC

SPC při ZŠ a SŠ Březejc, Sviny 13 59
Detašované pracoviště Pracoviště Velké Meziříčí 60
Detašované pracoviště Pracoviště Třebíč 60

SPC Žďár nad Sázavou 61
SPC Havlíčkův Brod 62
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, p. o. 63
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Zpět na kategorie

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326

Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov

RED-IZO 600022421 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102175349 565 324 835
specialniskoly@pel.czIČO 70844194

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

565 324 835
ŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Ivana Daňhelová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Pelhřimov

Spojení do místa školy autobusem Pelhřimov, požární zbrojnice

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.specialniskoly.com

FACEBOOK Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326
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Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, 
Havlíčkův Brod

U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod

RED-IZO 600023885 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102006792 569 422 220
reditel@zsutrojice.czIČO 70838593

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

724 020 363
reditel@zsutrojice.czŘEDITEL/KA Mgr. Květoslava Kubátová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Havlíčkův Brod

Spojení do místa školy autobusem Havlíčkův Brod, VÚB

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zsutrojice.cz

FACEBOOK Škola U Trojice
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Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola Chotěboř

Hradební 529, Chotěboř, 583 01 Chotěboř

RED-IZO 600023851 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102006814 569 624 502
skola@zs-chotebor.comIČO 70836329

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

danielkova@zs-chotebor.com
ŘEDITEL/KA Mgr. Drahomíra Danielková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Chotěboř

Spojení do místa školy autobusem Chotěboř, nám. TGM

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, zájmové kroužky 
a terapie

WEB www.zs-chotebor.com

FACEBOOK Základní škola a Praktická škola Chotěboř
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Zpět na kategorie

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, p. o.

Březinova 3659/31, Jihlava, 586 01 Jihlava

RED-IZO 618700684 KONTAKT ŠKOLA

IZO 118700693 567 333 644
reditelstvi@pomskola.czIČO 70888396

ZŘIZOVATEL Statutární město Jihlava
KONTAKT ŘEDITEL

777 813 879
reditelstvi@pomskola.czŘEDITEL/KA Mgr. Zuzana Šimková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Jihlava / Jihlava, město

Spojení do místa školy autobusem Na Člunku, trolejbus: Březinova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina – zájmové kroužky, 
muzikoterapie, hudební uskupení Raraši

WEB www.pomskola.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola  
Nové Město na Moravě, Malá 154

Malá 154, Nové Město na Moravě, 592 31 Nové Město na Moravě

RED-IZO 600025934 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102943401 566 615 100
info@zsmala.czIČO 70832803

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Bohuslav Žilka

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Nové Město na Moravě

Spojení do místa školy autobusem Nové Město na Moravě, katolický hřbitov

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.zsmala.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106

Tyršova 106, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

RED-IZO 600025942 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102943397 566 552 032
iozstbynp@seznam.czIČO 70832811

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

566 552 032
ivetaostryzova@seznam.czŘEDITEL/KA Mgr. Iveta Ostrýžová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Bystřice nad Perštejnem

Spojení do místa školy autobusem Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zsbystrice.w1.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí

Poštovní 1663/3, Velké Meziříčí, 594 01 Velké Meziříčí

RED-IZO 600025951 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102943427 566 522 828
spec.skola@mybox.czIČO 70831432

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

605 086 068
info@zsspecialnivm.czŘEDITEL/KA Mgr. Josef Prokop

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Velké Meziříčí

Spojení do místa školy autobusem Velké Meziříčí, Bezděkov

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zsspecialnivm.cz

FACEBOOK Základka Poštovní
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Zpět na kategorie

Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13

Sviny 13, Sviny, 594 01 Velké Meziříčí

RED-IZO 600025985 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110023773 566 521 516
skola.brezejc@seznam.czIČO 48897574

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

773 378 610
skola.brezejc@seznam.czŘEDITEL/KA Mgr. Vladana Jančíková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát zajišťuje Centrum Kociánka, pracoviště Březejc

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Sviny, Chlostov 0.5

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
Centrum Kociánka, pracoviště Březejc, 
kroužek pohybových aktivit, muzikoterapie, 
dramaterapie, SPC

WEB www.skoly-brezejc.cz

FACEBOOK Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13
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Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, p. o.

Tišnovská 116, Velká Bíteš, 595 01 Velká Bíteš

RED-IZO 650067754 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102943419 566 789 551-2
info@specskolabites.czIČO 70831394

ZŘIZOVATEL Město Velká Bíteš
KONTAKT ŘEDITEL

724 335 923
reditelka@specskolabites.czŘEDITEL/KA Mgr. Blanka Gaizurová

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 Velká Bíteš, škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, snoezelen, terapie 
(canisterapie, aromaterapie apod.)

WEB www.specskolabites.cz

FACEBOOK Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, 
příspěvková organizace
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Zpět na kategorie

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Cyrilometodějská 42/22, Nové Dvory, 674 01 Třebíč

RED-IZO 600025683 KONTAKT ŠKOLA

IZO 47443936 568 821 496, 776 087 151
specskoly@volny.czIČO 47443936

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

776 087 151
ŘEDITEL/KA Mgr. Milan Šelle

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Třebíč

Spojení do místa školy autobusem Třebíč, Cyrilometodějská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna,školní družina, zájmové kroužky

WEB www.specskolytrebic.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola Moravské 
Budějovice, Dobrovského 11

Dobrovského 11, Moravské Budějovice, 676 02 Moravské Budějovice

RED-IZO 600025691 KONTAKT ŠKOLA

IZO 47443812 568 421 805
kancelar@zsps.czIČO 60418494

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

568 420 085
zvermi@zsps.czŘEDITEL/KA Mgr. Miroslava Zvěřinová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Moravské Budějovice

Spojení do místa školy autobusem Moravské Budějovice, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, zájmové kroužky

WEB www.specmb.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště  
a Základní škola Třešť

K Valše 1251/38, Třešť, 589 01 Třešť

RED-IZO 600014908 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110036891 567 112 811
sskola@outlook.czIČO 48461636

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

567 112 835
reditel.sskola@outlook.czŘEDITEL/KA Mgr. Ing. Karel Matějů

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E Kuchařské práce, Cukrářské práce, Zahradnické práce, Řeznické a uzenářské práce, 
Pečovatelské služby, Truhlářské práce, Strojírenské práce, Šití oděvů, Malířské práce

Obor H Kuchař-číšník, Zahradník-florista, Řezník-uzenář, Truhlář

Obor L Podnikání

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Třešť, město

Spojení do místa školy autobusem Třešť, učiliště

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, domov mládeže

WEB www.sskola-trest.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, 
Havlíčkův Brod

U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod

RED-IZO 600023885 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102006792 569 422 220
reditel@zsutrojice.czIČO 70838593

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

724 020 363
reditel@zsutrojice.czŘEDITEL/KA Mgr. Květoslava Kubátová

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 Havlíčkův Brod

Spojení do místa školy autobusem Havlíčkův Brod, VÚB

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zsutrojice.cz

FACEBOOK Škola U Trojice
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Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola Chotěboř

Hradební 529, Chotěboř, 583 01 Chotěboř

RED-IZO 600023851 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102006814 569 624 502
skola@zs-chotebor.comIČO 70836329

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

danielkova@zs-chotebor.com
ŘEDITEL/KA Mgr. Drahomíra Danielková

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 Chotěboř

Spojení do místa školy autobusem Chotěboř, nám. TGM

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, zájmové kroužky 
a terapie

WEB www.zs-chotebor.com

FACEBOOK Základní škola a Praktická škola Chotěboř



35
Zpět na kategorie

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, p. o.

Březinova 3659/31, Jihlava, 586 01 Jihlava

RED-IZO 618700684 KONTAKT ŠKOLA

IZO 118700693 567 333 644
reditelstvi@pomskola.czIČO 70888396

ZŘIZOVATEL Statutární město Jihlava
KONTAKT ŘEDITEL

777 813 879
reditelstvi@pomskola.czŘEDITEL/KA Mgr. Zuzana Šimková

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 Jihlava / Jihlava, město

Spojení do místa školy autobusem Na Člunku, trolejbus: Březinova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina – zájmové kroužky, 
muzikoterapie, hudební uskupení Raraši

WEB www.pomskola.cz

FACEBOOK NE



36
Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola
 Nové Město na Moravě, Malá 154

Malá 154, Nové Město na Moravě, 592 31 Nové Město na Moravě

RED-IZO 600025934 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102943401 566 615 100
info@zsmala.czIČO 70832803

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Bohuslav Žilka

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Nové Město na Moravě

Spojení do místa školy autobusem Nové Město na Moravě, katolický hřbitov

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.zsmala.cz

FACEBOOK NE



37
Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí

Poštovní 1663/3, Velké Meziříčí, 594 01 Velké Meziříčí

RED-IZO 600025951 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102943427 566 522 828
spec.skola@mybox.czIČO 70831432

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

605 086 068
info@zsspecialnivm.czŘEDITEL/KA Mgr. Josef Prokop

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Velké Meziříčí

Spojení do místa školy autobusem Velké Meziříčí, Bezděkov

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zsspecialnivm.cz

FACEBOOK Základka Poštovní



38
Zpět na kategorie

Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13

Sviny 13, Sviny, 594 01 Velké Meziříčí

RED-IZO 600025985 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110023773 566 521 516
skola.brezejc@seznam.czIČO 48897574

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

773 378 610
skola.brezejc@seznam.czŘEDITEL/KA Mgr. Vladana Jančíková

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E Textilní a oděvní výroba (Tkalcovské práce)

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát zajišťuje Centrum Kociánka, pracoviště Březejc

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Sviny, Chlostov 0.5

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
Centrum Kociánka, pracoviště Březejc, 
kroužek pohybových aktivit, muzikoterapie, 
dramaterapie, SPC

WEB www.skoly-brezejc.cz

FACEBOOK Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13



39
Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, p. o.

Tišnovská 116, Velká Bíteš, 595 01 Velká Bíteš

RED-IZO 650067754 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102943419 566 789 551-2
info@specskolabites.czIČO 70831394

ZŘIZOVATEL Město Velká Bíteš
KONTAKT ŘEDITEL

724 335 923
reditelka@specskolabites.czŘEDITEL/KA Mgr. Blanka Gaizurová

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 Velká Bíteš, škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, snoezelen, terapie 
(canisterapie, aromaterapie apod.)

WEB www.specskolabites.cz

FACEBOOK Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, 
příspěvková organizace



40
Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola  
Moravské Budějovice, Dobrovského 11

Dobrovského 11, Moravské Budějovice, 676 02 Moravské Budějovice

RED-IZO 600025691 KONTAKT ŠKOLA

IZO 47443812 568 421 805
kancelar@zsps.czIČO 60418494

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

568 420 085
zvermi@zsps.czŘEDITEL/KA Mgr. Miroslava Zvěřinová

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Moravské Budějovice

Spojení do místa školy autobusem Moravské Budějovice, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, zájmové kroužky

WEB www.specmb.cz

FACEBOOK NE



41
Zpět na kategorie

Výchovný ústav, dětský domov se školou,  
střední škola, základní škola a školní jídelna,  

Počátky, Horní 617

Horní 617, Počátky, 394 64 Počátky

RED-IZO 600028216 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110023897 565 495 384
vudds.pocatky@seznam.czIČO 70845280

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

565 495 395
vudds.pocatky@seznam.czŘEDITEL/KA Mgr. Jiřina Nesládková

Obor C NE

Obor E NE

Obor H Kuchař-číšník

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Počátky, u nádraží

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

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

WEB www.vupocatky.com

FACEBOOK NE



42
Zpět na kategorie

Výchovný ústav, základní škola, střední škola  
a středisko výchovné péče,  

Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1

K Rakůvkám 916/1, Velké Meziříčí, 594 01 Velké Meziříčí

RED-IZO 600031055 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181020084 566 523 132
velmez@vuvm.czIČO 48895440

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

566 521 200, 731 494 151
reditel@vuvm.cz, hladikova@vuvm.czŘEDITEL/KA Mgr. Martina Hladíková

Obor C NE

Obor E Práce ve stravování (Provoz společného stravování), Provozní služby (Práce  
ve zdravotnických a sociálních zařízeních)

Obor H Cukrář, Kuchař-číšník

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vel. Meziříčí zast.

Spojení do místa školy autobusem Velké Meziříčí, Pod Sýpkami

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby středisko výchovné péče, výchovný ústav, školní 
jídelna s výdejnou

WEB www.vuvm.cz

FACEBOOK Výchovný ústav Velké Meziříčí



43
Zpět na kategorie

Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. 
Střední škola Třebíč

Znojemská 1027, Třebíč, 674 01 Třebíč

RED-IZO 600015360 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110012283
568 841 880

IČO 25325531

ZŘIZOVATEL soukromý
KONTAKT ŘEDITEL

777 732 772
renata.hruskova@ssos-sou.czŘEDITEL/KA Ing. Renata Hrušková

Obor C NE

Obor E NE

Obor H Truhlář

Obor L Podnikání

Obor M Veřejnosprávní činnost, Předškolní a mimoškolní pedagogika

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Třebíč

Spojení do místa školy autobusem Třebíč, Znojemská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.appptrebic.cz

FACEBOOK Akademie práva, pedagogiky a podnikání



44
Zpět na kategorie

Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod

Bratříků  851, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod

RED-IZO 600170748 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107860937 569 421 182
oahshb@oahshb.czIČO 60126817

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

731 483 643
forman@oahshb.czŘEDITEL/KA Mgr. Jiří Forman

Obor C NE

Obor E Stravovací a ubytovací služby

Obor H Pekař, Cukrář, Kuchař-číšník

Obor L Gastronomie

Obor M Obchodní akademie, Hotelnictví, Ekonomické lyceum

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Havlíčkův Brod

Spojení do místa školy autobusem Havlíčkův Brod, Penzion STARR

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.oahshb.cz

FACEBOOK Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův 
Brod



45
Zpět na kategorie

Střední škola stavební Jihlava

Žižkova  20, Jihlava, 586 01 Jihlava

RED-IZO 600171116 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108047695
567 310 100

IČO 60545267

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

567 578 576
ptoman@ssstavji.czŘEDITEL/KA PhDr. Pavel Toman

Obor C NE

Obor E Stavební práce

Obor H Klempíř, Elektrikář – silnoproud, Truhlář, Instalatér, Tesař, Zedník, Pokrývač, 
Umělecký truhlář a řezbář

Obor L Nábytkářská a dřevařská výroba, Stavební provoz

Obor M Stavebnictví

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Jihlava-město

Spojení do místa školy autobusem Fibichova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.ssstavji.cz

FACEBOOK Střední škola stavební Jihlava



46
Zpět na kategorie

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova  1214/9, Třebíč, 674 01 Třebíč

RED-IZO 600015441 KONTAKT ŠKOLA

IZO 559628 568 606 411
info@spsstrebic.czIČO 60418451

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

724 229 317, 568 606 412
kurka@stavtr.czŘEDITEL/KA Ing. Jiří Kurka

Obor C NE

Obor E Malířské a natěračské práce, Zednické práce

Obor H Elektrikář – silnoproud, Truhlář, Instalatér, Tesař, Montér suchých staveb, Zedník, 
Malíř a lakýrník

Obor L Provozní elektrotechnika, Nábytkářská a dřevařská výroba, Stavební provoz, 
Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Obor M Technická zařízení budov, Stavebnictví, Technické lyceum

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Třebíč

Spojení do místa školy autobusem Třebíč, Kubišova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.stavtr.cz

FACEBOOK Střední škola stavební Třebíč



47
Zpět na kategorie

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie 
a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

Na Valech 690, Chotěboř, 583 29 Chotěboř

RED-IZO 600011577 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102006954 569 624 106
skola@oschot.czIČO 60126671

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

734 693 681
benak@oschot.czŘEDITEL/KA Mgr. Luděk Benák

Obor C NE

Obor E Truhlářská a čalounická výroba

Obor H Strojní mechanik, Obráběč kovů, Elektrikář, Truhlář

Obor L Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač, Mechanik elektrotechnik, 
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Obor M Elektrotechnika, Obchodní akademie

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Chotěboř

Spojení do místa školy autobusem Chotěboř, Tyršova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.oschot.cz

FACEBOOK VOŠ, OA a SOUT Chotěboř



48
Zpět na kategorie

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola 
zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

RED-IZO 600015891 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102943541 566 550 917
szesbys@szesby.czIČO 48895504

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

566 686 403
novak.mirek@szesby.czŘEDITEL/KA Mgr. Miroslav Novák

Obor C NE

Obor E Strojírenské práce, Stravovací a ubytovací služby

Obor H Hutník, Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel,  
Zemědělec-farmář, Opravář zemědělských strojů

Obor L NE

Obor M Agropodnikání, Cestovní ruch

Internát ANO (+ domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Bystřice nad Pernštejnem

Spojení do místa školy autobusem Bystřice nad Pernštejnem, hřbitov

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.szesby.cz

FACEBOOK VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem



49
Zpět na kategorie

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Tovačovského sady 79, Moravské Budějovice, 676 02 Moravské Budějovice

RED-IZO 600015408 KONTAKT ŠKOLA

IZO 000055069 568 420 117
dolejsky@ssrs.czIČO 00055069

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

734 687 065
dolejsky@ssrs.czŘEDITEL/KA Ing. Tomáš Dolejský

Obor C NE

Obor E Opravářské práce, Stravovací a ubytovací služby

Obor H Strojní mechanik, Obráběč kovů, Mechanik opravář mot. vozidel, Elektrikář – 
silnoproud, Instalatér, Opravář zeměd. strojů, Ošetřovatel, Kuchař-číšník, Prodavač

Obor L Mechanik seřizovač, Provozní elektrotechnika, Mechanik instalatérských 
a elektrotechnických zařízení, Podnikání, Obchodník

Obor M NE

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Moravské Budějovice

Spojení do místa školy autobusem Moravské Budějovice, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.ssrs.cz

FACEBOOK NE



50
Zpět na kategorie

Hotelová škola Světlá 
a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

U Světlé 855/36, Velké Meziříčí 594 01, Velké Meziříčí

RED-IZO 600015874 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102943524 566 522 837
admin@svetlavm.czIČO 48895377

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

566 521 456, 731 846 564
marie.palovova@svetlavm.czŘEDITEL/KA Mgr. Marie Paľovová

Obor C NE

Obor E Stravovací a ubytovací služby

Obor H Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář-elektromechanik pro zařízení  
a přístroje, Zemědělec-farmář, Opravář zemědělských strojů, Kuchař-číšník

Obor L Podnikání

Obor M Obchodní akademie, Hotelnictví 

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Velké Meziříčí

Spojení do místa školy autobusem Velké Meziříčí, Hornoměstská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.svetlavm.cz

FACEBOOK NE



51
Zpět na kategorie

Střední průmyslová škola 
a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Friedova 1469, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov

RED-IZO 600008487 KONTAKT ŠKOLA

IZO 000072869 565 349 415, 565 349 420
skola@spssou-pe.czIČO 14450470

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina
KONTAKT ŘEDITEL

565 349 425
hlavacek.pavel@spssou-pe.czŘEDITEL/KA Mgr. Pavel Hlaváček

Obor C NE

Obor E Zemědělské práce

Obor H Strojní mechanik, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář, 
Krejčí, Truhlář, Zemědělec-farmář, Opravář zemědělských strojů, Prodavač, Kadeřník 

Obor L Mechanik-seřizovač, Mechanik-elektrotechnik, Oděvní technik, Operátor dřevařské a 
nábytkářské výroby, Podnikání 

Obor M Informační technologie, Strojírenství, Dopravní prostředky

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Pelhřimov

Spojení do místa školy autobusem Pelhřimov

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.spssou-pe.cz

FACEBOOK NE



52
Zpět na kategorie

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, 
střední škola a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285

Jirákova 285, Černovice, 394 94 Černovice

RED-IZO 600028224 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110023927 565 492 201, 565 492 203 
vu.cernovice@vucernovice.czIČO 70844348

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

565 492 339
ŘEDITEL/KA Mgr. Josef Michálek

Obor C NE

Obor E Zahradnická výroba, Práce ve stravování

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát výchovný ústav

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Černovice

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.vucernovice.cz

FACEBOOK Výchovný ústav, SVP, střední škola 
a školní jídelna, Černovice  



53
Zpět na kategorie

PPP Jihlava
třída Legionářů 1578/6, 586 01 Jihlava

WEB www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-jihla-
va-0

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PhDr. Věra Trávníková

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU PPP a SPC Vysočina

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 703 182 814, 567 572 416, 
poradnaji@pppaspcvysocina.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 567 572 414, 774 106 932, 
travnikova@pppaspcvysocina.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ
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PPP Havlíčův Brod
Nad Tratí 335, 580 01 Havlíčkův Brod

WEB www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-havlic-
kuv-brod-0

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Kamila Krondráfová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU PPP a SPC Vysočina

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 569 422 171, 703 182 812,  
poradnahb@pppaspcvysocina.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 569 422 171, 736 125 501,  
krondrafova@pppaspcvysocina.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0
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Zpět na kategorie

PPP Pelhřimov
Solní 1814, 393 01 Pelhřimov

WEB www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-pelhri-
mov-0

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PaedDr. Jana Svobodová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU PPP a SPC Vysočina

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 565 323 621, 739 572 940,  
poradnape@pppaspcvysocina.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 565 381 364, 603 277 977,  
svobodova.j@pppaspcvysocina.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0
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PPP Třebíč
Purkyňovo náměstí 239, Jejkov, 674 01 Třebíč

WEB www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-tre-
bic-0

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PhDr. Jana Matějková

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU PPP a SPC Vysočina

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 568 848 815, 703 182 813,  
poradnatr@pppaspcvysocina.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 730 831 198, 
matejkova@pppaspcvysocina.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

Detašované pracoviště 
PPP MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Adresa Chelčického 904, Moravské Budějovice, 
676 02 Moravské Budějovice

Kontakt PPP 734 871 151, 734 871 182

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Miluše Ustohalová 
568 848 815, 605 447 123
ustohalova@pppaspcvysocina.cz

Další služby www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-moravske-
-budejovice-0
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PPP Žďár nad Sázavou
Veselská 35/43, 591 01 Žďár nad Sázavou

WEB www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-zdar-
-nad-sazavou-0

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PhDr. Pavla Šteidlová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU PPP a SPC Vysočina

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 604 971 423, 566 622 387,  
poradnazr@pppaspcvysocina.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 566 622 387, 734 683 070,  
steidlova@pppaspcvysocina.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 2

Detašované pracoviště 
PPP VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Adresa Základní škola, Oslavická 20, Velké Meziříčí, 
594 01 Veké Meziříčí

Kontakt PPP 566 520 299, 733 615 340, 

Kontakt vedoucí pracovník
PhDr. Pavla Šteidlová 
566 622 387, 734 683 070
steidlova@pppaspcvysocina.cz

Další služby www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-velke-me-
zirici-0
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Zpět na kategorie

Detašované pracoviště  
PPP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Adresa Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem,  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Kontakt PPP 736 607 671

Kontakt vedoucí pracovník
PhDr. Pavla Šteidlová 
567 622 387, 734 683 070
steidlova@pppaspcvysocina.cz

Další služby www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-bystrice-
-nad-pernstejnem-0
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WEB www.skoly-brezejc.cz/velke-mezirici

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL MŠMT 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Marie Vondráčková

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 773 245 732
spcvm@seznam.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 773 245 732
spcvm@seznam.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové ANO

Vady řeči ANO

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 2

SPC při ZŠ a SŠ Březejc, Sviny 13
Sviny 13, Velké Meziříčí, 594 01 Velké Meziříčí
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Zpět na kategorie

Adresa U Tržiště 3/2191, Velké Meziříčí, 
59401 Velké Meziříčí

Kontakt Mgr. Marie Vondráčková
spcvm@seznam.cz, 773 245 732

Další služby www.skoly-brezejc.cz/velke-mezirici, 
773 245 732, spcvm@seznam.cz

Detašované pracoviště  
PRACOVIŠTĚ VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Adresa Dr. Holubce 1/763, Třebíč, 67401 Třebíč

Kontakt Mgr. Kateřina Pešková
spctr@seznam.cz, 777449712

Další služby www.skoly-brezejc.cz/trebic, 
777 449 712, spctr@seznam.cz

Detašované pracoviště  
PRACOVIŠTĚ TŘEBÍČ
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Zpět na kategorie

WEB www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/spc-zdar-
nad-sazavou-0

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jarmila Fraiová

SOUČÁST ŠKOLY NE

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU PPP a SPC Vysočina

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT SPC 566 624 224
spc@pppaspcvysocina.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 566 624 224, 736 715 373
fraiova@pppaspcvysocina.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči ANO

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC Žďár nad Sázavou
Veselská 35/43, Žďár nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou
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Zpět na kategorie

WEB www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/spc-
havlickuv-brod-0

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Kraj Vysočina 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jarmila Fraiová

SOUČÁST ŠKOLY NE

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU PPP a SPC Vysočina

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT SPC 734 696 157, 734 265 795
spc@pppaspcvysocina.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 566 624 224, 736 715 373
fraiova@pppaspcvysocina.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči ANO

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC Havlíčkův Brod
Svatovojtěšská 58, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod 
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WEB www.spc.msdemlova.cz

FACEBOOK Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum 
Jihlava, p.o.

ZŘIZOVATEL Město Jihlava

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jana Rittichová

SOUČÁST ŠKOLY NE

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT SPC 567 570 041
vachova@msdemlova.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 703 167 540
rittichova.spcji@msdemlova.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové ANO

Sluchové ANO

Vady řeči ANO

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum 
Jihlava, p. o.

Demlova 28, Jihlava, 586 01 Jihlava



64

3 Sociální služby zaměřené na podporu osob se zdravotním 
postižením 

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

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

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

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

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

• Sociální služby určené osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, vy-
žadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zde se může jednat o podporu terénního, 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 Kraji Vysočina, které jsou primárně 
zaměřené na cílovou skupinu projektu – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního 
postižení.
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Typy sociální služeb

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

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

S ohledem na tematické zaměření projektu, který se mj. orientuje na oblast podpory pracovního 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

Denní centrum Barevný svět, Třebíč 67
TaxiS sociální rehabilitace, Třebíč 69
Klub Lebeda, Baliny 71
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV, Jihlava 73
Portimo, Nové Město na Moravě 75
TyfloCentrum, Jihlava 77
Tyfloservis, Jihlava 79
Volnočasové a rukodělné aktivity, Třebíč 81
Medou, Humpolec 83
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, Jihlava 85

Sociálně aktivizační služby

Sociální služby města, Velké Meziříčí 86
Organizace nevidomých, Jihlava 88

Sociálně terapeutické dílny

Domov Jeřabina, Pelhřimov 89
Kavárna Pohodička, Náměšť nad Oslavou 91
Domov Kopretina, Černovice 93
Domov Háj, Světlá nad Sázavou 95
Domov ve Zboží, Jihlava 97
Bludiště, Chotěboř 99
Oblastní charita Havlíčkův Brod, Ledeč na Sázavou 101
Benediktus, Chotěboř 103
Dětské středisko Březejc, Velké Meziříčí 105
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Adresa Dobrovského 488, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Zřizovatel Denní centrum Barevný svět, o. p. s.

Web www.barevny-svet.eu

Kontakt barevny.svet@centrum.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 12

Aktuální naplněnost 24

Délka poskytované služby od 16 do 60 let

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena těžké zdravotní postižení vyžadující péči nad rámec služby

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
podpora a pomoc směřující k samostatnosti, nezávislosti a soběstač-
nosti, podpora a pomoc k získání a udržení si vhodného pracovního 
místa v běžném nebo chráněném prostředí

Zvýšení pracovního uplatnění

uspokojování potřeb a zájmů klienta s co nejmenší mírou podpory, zís-
kání pracovních dovedností potřebných k nalezení a udržení si vhod-
ného pracovního místa v chráněném i nechráněném prostředí, pomoc 
při orientaci na trhu práce, podpora samostatnosti v rozhodování a při-
měřeném plánování uživatelů, zprostředkování kontaktu s komunitou 
(přátelské vztahy, návštěvy restaurací, kulturních akcí apod.)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ano

Zvýšení pracovního uplatnění cestování, nakupování, finanční gramotnost, nácvik úklidu, samostat-
nost

Exkurze, praxe, placená práce chráněná dílna Třebíč (dílna šití), tréninková kavárna Jaroměřice, Hro-
tovice

Denní centrum Barevný svět, Třebíč
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zpravidla klienti využívají chráněná pracovní místa

Podpora na trhu práce chráněné pracovní místo

Fakultativní (placené) úkony cesta služebním autem, vaření obědů – suroviny

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP den otevřených dveří, společné akce
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Adresa Blahoslavova 106/1, Zámostí, 674 01 Třebíč 1

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.trebic.charita.cz

Kontakt tomas.barak@trebic.charita.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 3

Aktuální naplněnost 90 %  

Délka poskytované služby 2 roky

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

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

Pro koho není služba určena bez motivace

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

komunikace, sebeprezentace, společenské chování, cestování, žádost 
o ID, vyplňování úředních dokumentů, oblékání, hospodaření s penězi, 
orientace v prostoru, hygiena, stravování, podpora zdravého životního 
stylu, denní režim, zdravotní stav, vzdělávání

Zvýšení pracovního uplatnění

práva a povinnosti v zaměstnání, pracovní smlouva, sociální a zdra-
votní pojištění, druhy pracovních smluv, životopis a motivační dopis, 
nácvik pohovorů, vyhledávání vhodných pracovních nabídek, podpora 
při oslovení zaměstnavatele, jednání pracovníka se zaměstnavatelem

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
doprovod a podpora při jednání na úřadech, cestování, úklid, oblékání, 
stravování v místě bydliště, nakupování, orientace v místě bydliště nebo 
zaměstnání

Zvýšení pracovního uplatnění
oslovení zaměstnavatelů, doprovod k zaměstnavateli, podpora při jed-
nání se zaměstnavatelem, prohlídka pracoviště a vyzkoušení si práce, 
přímá asistence při nástupu do nového zaměstnání

Exkurze, praxe, placená práce ano

TaxiS sociální rehabilitace, Třebíč
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zpravidla získají zaměstnání a mají vlastní bydlení, nebo žijí v chráně-
ném bydlení

Podpora na trhu práce obtížně, ale daří se

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ne



71

Adresa Baliny 1, 594 01 Baliny u Velkého Meziříčí

Zřizovatel Chaloupky, o.p.s. a lesní mateřská škola

Web www.chaloupky.cz

Kontakt info@chaloupky.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 45

Aktuální naplněnost 35

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena klienti se IV. stupněm závislosti, klienti pouze s duševním onemocně-
ním

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života trénink sebeobsluhy, péče o domácnost, čtení a psaní, vyjadřování 
a porozumění, prostorová a situační orientace, strukturalizace dne

Zvýšení pracovního uplatnění zahradní terapie, pravidelná docházka, pracovní návyky, práce s růz-
ným ručním a elektrickým nářadím

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Klub Lebeda, Baliny
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory
klienty s nižší mírou podpory připravujeme na přechod do chráněného 
zaměstnávání, klienti s vyšší mírou podpory zpravidla zůstávají až do 
dovršení věku 65 let

Podpora na trhu práce
několik klientů se podařilo umístit do spolupracujících organizací na 
chráněném trhu práce, které působí ve stejném areálu jako sociální 
služba

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP

u konkrétních osob kombinace školní docházky a docházky do sociální 
služby, vzájemná nabídka služeb

Poznámka
žáci Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš mají osobní velice 
dobrou zkušenost s touto organizací, služba je dlouhodobě zaměřená 
na zahradní terapii
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Adresa Sasov 15, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV, z.ú.

Web www.icsasov.cz

Kontakt rehabilitace@icsasov.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 9

Aktuální naplněnost 100 %  

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované

Věková kategorie 11–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena osoby vyžadující zdravotnickou péči, osoby pouze s PAS nebo kombi-
nací PAS a přidružené diagnózy, ale PAS dominující

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života péče o vlastní osobu, vaření, nakupování, cestování, nácvik úklidu, 
hospodaření s penězi

Zvýšení pracovního uplatnění pracovní dovednosti v rámci ICS

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života trávení volného času v běžných podmínkách, nácviky v běžném pro-
středí – nakupování, cestování veřejnou dopravou

Zvýšení pracovního uplatnění asistence při zaměstnávání

Exkurze, praxe, placená práce ne

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV, Jihlava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory snažíme se je podporovat v samostatném životě

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ne
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Adresa Malá 161, 592 31 Nové Město na Moravě

Zřizovatel Portimo, o.p.s.

Web www.portimo.cz

Kontakt socreha@portimo.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 6

Aktuální naplněnost není uvedeno

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena primární smyslové postižení, duševní onemocnění

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života péče o domácnost, nakládání s penězi, práce s informacemi

Zvýšení pracovního uplatnění nácviky pracovních postupů dle zadání, výroba na zakázku

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, vyřizování na úřadech, komunikace se zaměstnavateli

Zvýšení pracovního uplatnění nácviky práce na cvičných pracovištích (což jsou reálné lokální subjek-
ty) dle preferencí uživatelů

Exkurze, praxe, placená práce

smlouvy s tzv. cvičnými pracovišti (např. ekocentrum, pekárna, kul-
turní dům), kde probíhají nácviky konkrétních činností dle zaměření 
pracoviště (v podstatě formou praxe), nabídku cvičných pracovišť se 
snažíme rozšiřovat dle potřeb a zájmů uživatelů

Portimo, Nové Město na Moravě
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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 vzděláva-
jícími žáky se SVP

navštěvujeme se vzájemně v rámci dnů otevřených dveří a do bu-
doucna máme v plánu uspořádat ukázkovou akci pro žáky na jednom 
z cvičných pracovišť

Poznámka

naším cílem je, aby se klienti zaučili na cvičných pracovištích natolik, 
že budou moci být zaměstnáni přímo tam, případně u podobných 
zaměstnavatelů; momentálně jednáme s jedním z cvičných praco-
višť a s ÚP o možnosti pracovní rehabilitace; zároveň se ukazuje jako 
nezbytné zajistit chybějící možnost uplatnění pro osoby s větší mírou 
podpory (sociální podnik, případně sociálně terapeutická dílna)
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Adresa Brtnická 754/15, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel TyfloCentrum Jihlava, o.p.s

Web www.tyflocentrumjihlava.cz

Kontakt belovova@tyflocentrumjihlava.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 2 individuálně + 2 skupinově

Aktuální naplněnost služba stále přijímá klienty

Délka poskytované služby
uživatelé plní své individuální cíle, pokud je cíl naplněn a uživatel 
nemá nový cíl, službu opouští; délka využití služby je ovšem individu-
ální

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena klienti musí mít převažující zrakové postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života výuka práce s náročnými kompenzačními pomůckami, procvičení 
sebeobsluhy, prostorová orientace, nácvik komunikace a asertivity

Zvýšení pracovního uplatnění

výuka na náročných kompenzačních pomůckách, příprava na pracovní 
pohovory, rekvalifikace po ztrátě zraku, výuka psaní CV, komunikace 
o zrakovém postižení, diagnostika pracovních kompetencí, schopností 
a dovedností, nácvik sebeobsluhy, komunikace s kolegy a nadřízenými, 
nácvik vyhledávání vhodných pracovních míst, nácvik telefonování, 
psaní poznámek a ověřování informací

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
uživatelé mají možnost využít průvodcovské a předčitatelské služby  
i mimo organizaci, nácvik prostorové orientace na trasách, které si 
uživatel sám zvolí

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik tras do zaměstnání, pohybu v zaměstnání, podpora využívání 
kompenzačních pomůcek, doprovody na pracovní pohovory

Exkurze, praxe, placená práce ne

TyfloCentrum, Jihlava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory klienti jsou svéprávní a samostatní

Podpora na trhu práce 100% úspěšnost

Fakultativní (placené) úkony průvodcovské a předčitatelské služby

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ne

Poznámka jsme nepobytová organizace, poskytujeme ambulantní a terénní služby 
v celém Kraji Vysočina, nikoliv pouze v Jihlavě
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Adresa Benešova 1682/46, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel Tyfloservis, o.p.s.

Web www.tyfloservis.cz

Kontakt jihlava@tyfloservis.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita maximální kapacita není stanovena

Aktuální naplněnost

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

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

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života rehabilitační kurzy v rámci sociální rehabilitace

Zvýšení pracovního uplatnění rehabilitační kurzy v rámci sociální rehabilitace

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života rehabilitační kurzy v rámci sociální rehabilitace

Zvýšení pracovního uplatnění rehabilitační kurzy v rámci sociální rehabilitace

Exkurze, praxe, placená práce ne

Tyfloservis, Jihlava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory služba je určena k získání dovedností k samostatnému životu

Podpora na trhu práce služba není zaměřena na pracovní uplatnění

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ne
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Adresa L. Pokorného 56/19, Zámostí, 674 01 Třebíč 1

Zřizovatel VRÁTKA, z. s.

Web www.vratka.cz

Kontakt vratkaos@seznam.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 25

Aktuální naplněnost 23

Délka poskytované služby po roce revidujeme stanovené cíle

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena zrakové, sluchové, těžké kombinované

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik na pozici baristy, obsluha v kavárně, komunikace se zákazní-
kem, práce na zahrádce, práce s PC

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života doprovod k lékaři, kulturní akce, vyřizování věcí na úřadech

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod k lékaři, kulturní akce, vyřizování věcí na úřadech

Exkurze, praxe, placená práce ano

Volnočasové a rukodělné aktivity, Třebíč
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory možnost pracovat ve Vrátkách

Podpora na trhu práce ano

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ne
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Adresa Lužická 775, 396 01 Humpolec

Zřizovatel Medou, z.s.

Web www.medou-humpolec.cz

Kontakt medou@post.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 1 klient na 1 pracovníka, skupinová kapacita 10 klientů

Aktuální naplněnost 13

Délka poskytované služby služba na dobu určitou, dle potřeb klienta

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, jiné zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena bez zdravotního, mentálního, kombinovaného postižení, fyzického 
zněvýhodnění

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života finanční gramotnost, nácvik komunikace, nácvik vaření

Zvýšení pracovního uplatnění

finanční gramotnost, telefonování, psaní životopisu, komunikace se 
zaměstnavateli, nabízíme možnost zapojení do projektu Také chci pra-
covat (klienti zde mají možnost vyzkoušet si během 3 měsíců práci na  
3 různých pracovištích), příp. později navázat na chráněném pracov-
ním místě v chráněné dílně, se kterou aktivně spolupracujeme

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
samostatný pohybu, nakupování, vyřizování osobních záležitostí např. 
na úřadech, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
práce probíhá v terénu (cca 60–70 %) 

Zvýšení pracovního uplatnění

doprovody k zaměstnavatelům, doprovody na kurzy, pomoc při vyjed-
návání se zaměstnavatelem, podpora při podpisu pracovní smlouvy, 
příp. podpora na pracovišti po dobu nezbytně nutnou, pomoc s vyjed-
náním pracovních podmínek

Exkurze, praxe, placená práce placená práce (např. v chráněné dílně, částečný úvazek)

Medou, Humpolec
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory práce, chráněné dílny, volný trh práce, odcházejí do jiných služeb, např. 
pečovatelská služba

Podpora na trhu práce daří se ve 40 %  

Fakultativní (placené) úkony svozová služba

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP

pravidelně docházíme do družiny, kde jsou žáci se SVP, práce s dětmi 
v družině vždy navazuje na téma, které probíhá v rámci výuky, probíhá 
aktivizace a výchovně-vzdělávací činnosti
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Úprkova 4340/6, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

Web www.cnn-vysocina.cz

Kontakt cnn@cnn-vysocina.cz

Druh postižení sluchové

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, Jihlava
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Adresa Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí

Zřizovatel Sociální služby města Velké Meziříčí

Web www.ssmvm.cz

Kontakt ssm.vm@outlook.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 10

Aktuální naplněnost 10

Délka poskytované služby 2 hodiny

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení jiné zdravotní, mentální, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena duševní

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života smyslová orientace

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Sociální služby města, Velké Meziříčí
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory domů

Podpora na trhu práce neumísťujeme

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ne
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Jiráskova 3960/32, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel Organizace nevidomých, z.s.

Web www.organizacenevidomych.cz

Kontakt

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Organizace nevidomých, Jihlava
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Adresa U Elektrárny 1965, 393 01 Pelhřimov

Zřizovatel Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o.

Web www.domovjerabina.cz

Kontakt info@domovjerabina.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 2

Aktuální naplněnost 2

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

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

Pro koho není služba určena

osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociální péče z důvodu 
infekčních a parazitárních chorob, tuberkulózy a pohlavních nemocí 
v akutním stadiu, mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe nebo své 
okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

rozvíjet schopnosti uživatelů a snížit jejich závislost na službě, pod-
porovat uživatele v samostatnosti a soběstačnosti, rozvíjet a udržovat 
dosavadní úroveň znalostí, dovedností a návyků, péče o sebe, hygiena, 
úklid, úklid pracovního místa

Zvýšení pracovního uplatnění podporovat svobodné a důstojné zapojení do života přirozené komuni-
ty, podporovat uplatnění se na volném trhu práce

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Domov Jeřabina, Pelhřimov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory individuální

Podpora na trhu práce úklidové práce v bankovních domech, úklid ve zdravotnictví

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP

exkurze do našeho zařízení, dny otevřených dveří, společně realizované 
aktivity
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Adresa V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Zřizovatel Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o.

Web www.domovbezzamku.cz

Kontakt reditelka@domovbz.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 6

Aktuální naplněnost 13

Délka poskytované služby smlouva na 2 roky s možností prodloužení

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena imobilní osoby, osoby s těžkým zrakovým a sluchovým postižením,  
s PAS

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života hospodaření s penězi, individuální nakupování a stravování, péče o ob-
lečení

Zvýšení pracovního uplatnění získávání pracovních dovedností v rámci STD, klienti obsluhují veřej-
nost v běžném provozu kavárny

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění spolupracujeme ze sociální rehabilitací Taxis Třebíč

Exkurze, praxe, placená práce ne

Kavárna Pohodička, Náměšť nad Oslavou
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory často zůstávájí, nebo odcházejí na chráněná pracovní místa

Podpora na trhu práce částečně ano – spolupracujeme s Taxis Třebíč

Fakultativní (placené) úkony nejčastěji je to individuální doprava

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ne
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Adresa Dobešovská 1, Černovice, 394 94 Černovice u Tábora

Zřizovatel Domov Černovice – Lidmaň, p.o.

Web www.domovkopretina.cz

Kontakt reditel@domcl.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 40

Aktuální naplněnost 40

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

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

Pro koho není služba určena

osoby s psychiatrickou diagnózou, které se ve svém chování projevu-
jí agresivně, narušují kolektivní soužití; osoby závislé; osoby, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém 
zařízení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života podpora při osobní hygieně, nácvik přípravy jednoduchých pokrmů – 
výpěstky ze zahrady, občasné nákupy, vyřizování

Zvýšení pracovního uplatnění
profesní příprava, údržba lesoparku a veřejného prostranství, úklidové 
práce, zpracování proutí a pedigu, práce v keramické dílně, ruční práce, 
práce se dřevem

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života samostatné nákupy materiálu v Černovicích

Zvýšení pracovního uplatnění brigády – sběr kamene, práce v lesoparku, pálení větví, sečení trávy

Exkurze, praxe, placená práce
exkurze na farmě, v pivovaru, brigády – sběr kamene, práce v lesopar-
ku – smlouva s Městem Černovice v rámci DOZP placené občanské 
výpomoci

Domov Kopretina, Černovice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP

v rámci školy jsou zařazeny keramika, práce s pedigem, zahradnické 
práce, práce se dřevem, rukodělné činnosti – žáci mohou v těchto čin-
nostech pokračovat i na STD
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Adresa Nové Město 1261, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zřizovatel Domov Háj, p.o.

Web www.domovhaj.cz

Kontakt info@domovhaj.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 8

Aktuální naplněnost 7

Délka poskytované služby 2 roky s možností prodloužení

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena lidé se závislostmi, agresivní jedinci

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života finanční + PC gramotnost, komunikace s úřady, úklid, vaření, drobné 
domácí práce

Zvýšení pracovního uplatnění vzdělávání v oblasti zaměstnávání, hlídání volných pracovních míst na 
ÚP, nácvik trpělivosti, pravidelné docházky, zručnost

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života návštěvy v jiných zařízeních s podobným zaměřením, exkurze, nákupy, 
příklady dobré praxe

Zvýšení pracovního uplatnění návštěvy ÚP, exkurze u potenciálních zaměstnavatelů

Exkurze, praxe, placená práce ano

Domov Háj, Světlá nad Sázavou
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory tuto zkušenost zatím nemáme (zatím nikdo neodešel)

Podpora na trhu práce tuto zkušenost zatím nemáme (zatím nikdo neodešel)

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP

Základní škola a Praktická škola Havlíčkův Brod, exkurze žáků školy 
v našem zařízení

Poznámka naše služba funguje od dubna 2021, vzhledem k tomu jsou naše dosa-
vadní zkušenosti malé
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Adresa třída Legionářů 1468/36, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel Domov ve Zboží, p.o.

Web www.domovvezbozi.cz

Kontakt info@domovvezbozi.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 6

Aktuální naplněnost 80 %  

Délka poskytované služby není nastaveno

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

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

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

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života péče o domácnost, práce na počítači, nácvik vaření, kreativní činnosti

Zvýšení pracovního uplatnění získávání pracovních návyků

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života orientace v reálném prostředí

Zvýšení pracovního uplatnění získat a udržet si pracovní místo na chráněném nebo otevřeném trhu 
práce

Exkurze, praxe, placená práce ne

Domov ve Zboží, Jihlava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zatím nemáme zkušenost z důvodu krátkodobého poskytování sociální 
služby

Podpora na trhu práce zatím nemáme zkušenost z důvodu krátkodobého poskytování sociální 
služby

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP

zprostředkování kontaktů, společné setkání s žáky a rodiči s možností 
následné spolupráce, exkurze
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Adresa Na Valech 290, 583 01 Chotěboř

Zřizovatel FOKUS Vysočina, z.ú.

Web www.fokusvysocina.cz

Kontakt chotebor@fokusvysocina.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 8

Aktuální naplněnost 90 %  

Délka poskytované služby smlouva je uzavírána max. na rok, prodlužujeme ji dodatkem (opět 
max. na rok)

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena těžké mentální, sluchové, zrakové postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života péče o sebe, domácnost, pracovní prostředí, vaření

Zvýšení pracovního uplatnění výroba výrobků, péče o zahradu a zpracování výpěstků

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, orientace ve městě, úřady

Zvýšení pracovního uplatnění exkurze na vybraná pracoviště (max. 2 za rok)

Exkurze, praxe, placená práce ne

Bludiště, Chotěboř
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory
většina našich klientů zatím ve službě zůstává, pokud odcházejí, tak do 
jiné služby, která více odpovídá jejich potřebám, někteří odcházejí do 
zaměstnání

Podpora na trhu práce aktuálně mají PS uzavřenou dva klienti (jeden v chráněné dílně, jeden 
na volném trhu)

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ne
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Adresa Pivovarská 1223, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zřizovatel Oblastní charita Havlíčkův Brod

Web www.hb.charita.cz

Kontakt socialneterapeutickadilna@charitahb.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 8

Aktuální naplněnost 8

Délka poskytované služby není uvedeno

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň

Pro koho není služba určena neslyšící, nevidomí

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

sociální dovednosti a návyky, samostatnost, soběstačnost, rozvoj ko-
munikačních dovedností, schopnost plnit pracovní povinnosti, umět 
vyhotovit použitelný výrobek nebo poskytnout službu, schopnost nava-
zovat kontakty s vrstevníky a se zaměstnanci na pracovišti

Zvýšení pracovního uplatnění

získávání, osvojování a upevňování motorických, sociálních a pra-
covních dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie (práce 
v gastronomické a obslužné dílně, v tvořivé, keramické, zahradnické 
a šicí dílně)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
setkávání s veřejností – různé prodejní akce, výstavy, setkávání se 
s lidmi z jiných STD a dalších sociálních služeb, návštěva kulturních 
akcí – kino

Zvýšení pracovního uplatnění prodej výrobků, které vznikly v STD, sledování pracovních nabídek, 
komunikace na téma práce, povinnosti s tím spojené, výplata mzdy

Exkurze, praxe, placená práce ne

Oblastní charita Havlíčkův Brod, Ledeč na Sázavou
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory je to různé – např. obchod s chovatelskými potřebami, gastronomické 
zařízení

Podpora na trhu práce jde o individuální proces

Fakultativní (placené) úkony svoz do STD a zpět domů

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ne
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Adresa Modletín 7, Rušinov, 583 01 Chotěboř

Zřizovatel Benediktus, z.s.

Web www.benediktus.org

Kontakt benediktus@centrum.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 7

Aktuální naplněnost 7

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena tělesné postižení, PAS, duševní onemocnění, závislosti

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
pracovní návyky v údržbové dílně, v dřevařské dílně, v praktické dílně, 
praktické dovednosti (vaření, úklid), zakázkové činnosti veřejnosti 
(menší stavební práce, sekání trávy apod.)

Zvýšení pracovního uplatnění

pravidelná docházka, omlouvání se za nepřítomnost, psaní si odpraco-
vaných hodin, fungování v kolektivu, samostatná práce pod dohledem 
asistenta, samostatná práce bez dohledu, psaní životopisu, nácvik cesty 
autobusem, hledání možnosti pracovního uplatnění, finanční gramot-
nost, počítačová gramotnost, diskuze nad stanovenými cíli v rámci IP

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
účast na různých akcí pro veřejnost, návštěva trhů, cestování mimo 
zařízení, „stáže“ v jiných zařízeních, přednášení na školách (společně 
s klienty)

Zvýšení pracovního uplatnění viz výše

Exkurze, praxe, placená práce ne

Benediktus, Chotěboř
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory spíše zůstávají

Podpora na trhu práce omezeně

Fakultativní (placené) úkony svoz klientů z/do místa bydliště

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP

vzájemné stáže, přednášky, účast na akcích pro veřejnost, vzájemná 
podpora
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí

Zřizovatel Centrum Kociánka

Web www.kocianka.cz

Kontakt marie.dolezalova@kocianka.cz, sona.pavlickova@kocianka.cz

Druh postižení jiné zdravotní, mentální, kombinované, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Dětské středisko Březejc, Velké Meziříčí
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3.2  Centra denních služeb, denní stacionáře

Centra denních služeb

Benediktus, Chotěboř 107
Centrum LADA, Pacov 107
Barborka, Ledeč nad Sázavou 108
Medou, Humpolec 108
Centrum denních služeb, Brtnice 109
Astra – Oblastní charita, Humpolec 109

Denní stacionáře

Centrum Kociánka – Březejc, Velké Meziříčí 110
Centrum Zdislava, Nové Město na Moravě 110
Denní a týdenní stacionář, Jihlava 111
Denní centrum Barevný svět, Třebíč 111
Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené, Třebíč 112
Rosa – Diecézní charita, Bystřice nad Perštejnem 112
Pohodář – Diecézní charita, Luka nad Jihlavou 113
Nesa – Diecézní charita, Velké Meziříčí 113
Domovinka – Diecézní charita, Třebíč 114
Stacionář Úsměv – Diecézní charita, Třebíč 114
Domov bez zámku, Náměšť nad Oslavou 115
Domov Jeřabina, Pelhřimov 115
Domov Kamélie Křižanov, Třešť 116
Domov pro seniory, Pelhřimov 116
Bludiště, Chotěboř 117
Integrační centrum Sasov, Jihlava 117
Integrované centrum sociálních služeb, Jihlava 118
Petrklíč – Oblastní charita, Ledeč nad Sázavou 118
Centrum služeb pro seniory, Havlíčkův Brod 119
Stacík, Žďár nad Sázavou 119
ÚSVIT – zařízení SPMP, Havlíčkův Brod 120
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Modletín 7, Rušinov, 583 01 Chotěboř

Zřizovatel Benediktus, z.s.

Web www.benediktus.org

Kontakt benediktus@centrum.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Benediktus, Chotěboř

Adresa Nádražní 362, 395 01 Pacov

Zřizovatel Centrum LADA, z.s.

Web www.centrumlada.cz

Kontakt lada@centrumlada.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Centrum LADA, Pacov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zřizovatel Háta, o.p.s.

Web www.hata-ops.cz

Kontakt hata.ops@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Barborka, Ledeč nad Sázavou

Adresa Lužická 775, 396 01 Humpolec

Zřizovatel Medou, z.s.

Web www.medou-humpolec.cz

Kontakt medou@post.cz

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Medou, Humpolec
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Hřbitovní 384, 588 32 Brtnice

Zřizovatel Město Brtnice

Web www.brtnice.cz

Kontakt socialnisluzby@brtnice.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Centrum denních služeb, Brtnice

Adresa Školní 730, 396 01 Humpolec

Zřizovatel Oblastní charita Havlíčkův Brod

Web www.charita.cz

Kontakt astra@charitahb.cz

Druh postižení jiné zdravotní, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Astra – Oblastní charita, Humpolec
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí

Zřizovatel Centrum Kociánka

Web www.centrumkocianka.cz

Kontakt ivana.cerna@kocianka.cz
marie.dolezalova@kocianka.cz

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Centrum Kociánka – Březejc, Velké Meziříčí

Adresa Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě

Zřizovatel Centrum ZDISLAVA

Web www.zdislava.nmnm.cz

Kontakt zdislava@nmnm.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zrakové

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Centrum Zdislava, Nové Město na Moravě
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Královský vršek 1106/9, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel Denní a týdenní stacionář Jihlava, p.o.

Web www.stacionar-jihlava.cz

Kontakt reditel@stacionar-jihlava.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní, pobytová

Denní a týdenní stacionář, Jihlava

Adresa Okružní 962/13, Borovina, 674 01 Třebíč 1

Zřizovatel Denní centrum Barevný svět, o. p. s.

Web www.barevny-svet.eu

Kontakt barevny.svet@centrum.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Denní centrum Barevný svět, Třebíč
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Družstevní 1079, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

Zřizovatel Denní rehabilitační stacionář pro tělesně 
a mentálně postižené Třebíč

Web www.stacionar-trebic.cz

Kontakt rehabilitacni.stacionar@tiscali.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Denní rehabilitační stacionář pro tělesně 
a mentálně postižené, Třebíč

Adresa Pod Horou 191, 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.zdar.charita.cz

Kontakt stacionar.bystrice@zdar.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Rosa – Diecézní charita, Bystřice nad Perštejnem
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa nám. 9. května 357, 588 22 Luka nad Jihlavou

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.jihlava.charita.cz

Kontakt pohodar@jihlava.charita.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Pohodář – Diecézní charita, Luka nad Jihlavou

Adresa Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.zdar.charita.cz

Kontakt stacionar.velmez@zdar.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Nesa – Diecézní charita, Velké Meziříčí
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Gen. Sochora 705, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.trebic.charita.cz

Kontakt tomas.barak@charita.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Domovinka – Diecézní charita, Třebíč

Adresa Gen. Sochora 705, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.trebic.charita.cz

Kontakt usmev@trebic.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Stacionář Úsměv – Diecézní charita, Třebíč
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Zřizovatel Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o.

Web www.domovbezzamku.cz

Kontakt reditelka@domovbz.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Domov bez zámku, Náměšť nad Oslavou

Adresa U Elektrárny 1965, 393 01 Pelhřimov

Zřizovatel Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o.

Web www.domovjerabina.cz

Kontakt info@domovjerabina.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Domov Jeřabina, Pelhřimov



116
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Nádražní 1473/20a, 589 01 Třešť

Zřizovatel Domov Kamélie Křižanov, p.o.

Web www.domovkamelie.cz

Kontakt info@domovkamelie.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Domov Kamélie Křižanov, Třešť

Adresa Dolnokubínská 1931, 393 01 Pelhřimov

Zřizovatel Domov pro seniory Pelhřimov, p.o.

Web www.dpsp.cz

Kontakt reditel@dpsp.cz, stacionar@dpsp.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Domov pro seniory, Pelhřimov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Kosmonautů 262, 583 01 Chotěboř

Zřizovatel FOKUS Vysočina, z.ú.

Web www.fokusvysocina.cz

Kontakt chotebor@fokusvysocina.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

Bludiště, Chotěboř

Adresa Sasov 15, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV, z.ú.

Web www.icsasov.cz

Kontakt stacionar@icsasov.cz

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Integrační centrum Sasov, Jihlava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Žižkova 2075/106, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, 
p.o.

Web www.icss.cz

Kontakt reditel@icss.cz

Druh postižení není uvedeno

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Integrované centrum sociálních služeb, Jihlava

Adresa Barborka 1324, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zřizovatel Oblastní charita Havlíčkův Brod

Web www.hb.charita.cz

Kontakt vedouci.petrklic@charitahb.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Petrklíč – Oblastní charita, Ledeč nad Sázavou
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Reynkova 3879, Havlíčkův Brod, 
580 01 Havlíčkův Brod 1

Zřizovatel Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Web www.ssmhb.cz

Kontakt kozlik@ssmhb.cz

Druh postižení tělesné, sluchové, zrakové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Centrum služeb pro seniory, Havlíčkův Brod

Adresa Haškova 1150/14, Žďár nad Sázavou 6, 
591 01 Žďár nad Sázavou 1

Zřizovatel Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Web www.socsluzbyzdar.cz

Kontakt stacionar@socsluzbyzdar.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Stacík, Žďár nad Sázavou
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Nádražní 909, Havlíčkův Brod, 
580 01 Havlíčkův Brod 1

Zřizovatel ÚSVIT – zařízení SPMP Havlíčkův Brod, z.ú.

Web www.usvithb.cz

Kontakt usvit.hb@tiscali.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

ÚSVIT – zařízení SPMP, Havlíčkův Brod
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3.3 Týdenní stacionáře, domovy pro lidi se zdravotním postižením, chráněná bydlení, 
podpora samostatného bydlení

Týdenní stacionáře

Centrum Kociánka – Březejc, Velké Meziříčí 122
Denní a týdenní stacionář, Jihlava 122
Domov Černovice – Lidmaň, Černovice u Tábora 123

Domovy pro lidi se zdravotním postižením

Diakonie ČCE, Myslibořice 124
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, Velká Bíteš 124
Domov Černovice – Lidmaň, Pacov 125
Domov důchodců Proseč u Pošné, Pacov 125
Domov Háj, Světlá nad Sázavou 126
Domov Jeřabina Pelhřimov, Počátky 126
Domov Kamélie Křižanov, Žďár nad Sázavou 127
Domov ve Zboží, Světlá nad Sázavou 127

Chráněná bydlení

Benediktus, Chotěboř 128
Chráněné bydlení Matky Boží, Jihlava 128
Denní centrum Barevný svět, Třebíč 129
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, Jaroměřice nad Rokytnou 129
Domov Černovice – Lidmaň, Černovice u Tábora 130
Domov Háj, Golčův Jeníkov 130
Domov Jeřabina, Pelhřimov 131
Domov Kamélie Křižanov, Nové Město na Moravě 131

Podpora samostatného bydlení

Domov bez zámku, Náměšť nad Oslavou 132
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Centrum Kociánka – Březejc, Velké Meziříčí

Adresa Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí

Zřizovatel Centrum Kociánka

Web www.centrumkocianka.cz

Kontakt ivana.cerna@kocianka.cz, 
marie.dolezalova@kocianka.cz

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Denní a týdenní stacionář, Jihlava

Adresa Královský vršek 1106/9, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel Denní a týdenní stacionář Jihlava, p.o.

Web www.stacionar-jihlava.cz

Kontakt reditel@stacionar-jihlava.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

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

Domov Černovice – Lidmaň, Černovice u Tábora

Adresa Dobešovská 1, Černovice, 
394 94 Černovice u Tábora

Zřizovatel Domov Černovice – Lidmaň, p.o.

Web www.domovkopretina.cz

Kontakt reditel@domcl.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Diakonie ČCE, Myslibořice

Adresa Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

Web www.domovmysliborice.cz

Kontakt diakonie@domovmysliborice.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 45+

Forma služby pobytová

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, Velká Bíteš

Adresa Na Výsluní 678, 595 01 Velká Bíteš

Zřizovatel Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o.

Web www.domovbezzamku.cz

Kontakt reditelka@domovbz.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Domov Černovice – Lidmaň, Pacov

Adresa Lidmaň 91, 395 01 Pacov

Zřizovatel Domov Černovice – Lidmaň, p.o.

Web www.domovkopretina.cz

Kontakt reditel@domcl.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Domov důchodců Proseč u Pošné, Pacov

Adresa Proseč 1, Pošná, 395 01 Pacov

Zřizovatel Domov důchodců Proseč u Pošné, p.o.

Web www.ddprosecposna.cz

Kontakt info@ddprosecposna.cz

Druh postižení jiné zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Domov Háj, Světlá nad Sázavou

Adresa Pplk. Hradeckého 1067, 582 91  
Světlá nad Sázavou

Zřizovatel Domov Háj, p.o.

Web www.domovhaj.cz

Kontakt kbsvetla@domovhaj.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domov Jeřabina Pelhřimov, Počátky

Adresa Žižkova 395, 394 64 Počátky

Zřizovatel Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o.

Web www.domovjerabina.cz

Kontakt info@domovjerabina.cz

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Domov Kamélie Křižanov, Žďár nad Sázavou

Adresa U Křížku 510/2, 591 02 Žďár nad Sázavou 2

Zřizovatel Domov Kamélie Křižanov, p.o.

Web www.domovkamelie.cz

Kontakt info@domovkamelie.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domov ve Zboží, Světlá nad Sázavou

Adresa Zboží 3, Habry, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zřizovatel Domov ve Zboží, p.o.

Web www.domovvezbozi.cz

Kontakt info@domovvezbozi.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Benediktus, Chotěboř

Adresa Modletín 7, Rušinov, 583 01 Chotěboř

Zřizovatel Benediktus, z.s.

Web www.benediktus.org

Kontakt benediktus@centrum.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Chráněné bydlení Matky Boží, Jihlava

Adresa Matky Boží 1023/36, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel Denní a týdenní stacionář Jihlava, p.o.

Web www.stacionar-jihlava.cz

Kontakt reditel@stacionar-jihlava.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Denní centrum Barevný svět, Třebíč

Adresa Demlova 1031/39, Horka-Domky, 
674 01 Třebíč 1

Zřizovatel Denní centrum Barevný svět, o. p. s.

Web www.barevny-svet.eu

Kontakt barevny.svet@centrum.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, 
Jaroměřice nad Rokytnou

Adresa Cigánkova 1114,  
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Zřizovatel Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o.

Web www.domovbezzamku.cz

Kontakt reditelka@domovbz.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Domov Černovice – Lidmaň, Černovice u Tábora

Adresa Svatava 70, 394 94 Černovice u Tábora

Zřizovatel Domov Černovice – Lidmaň, p.o.

Web www.domovkopretina.cz

Kontakt reditel@domcl.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov Háj, Golčův Jeníkov

Adresa Havlíčkovo náměstí 128, 582 82 Golčův Jeníkov

Zřizovatel Domov Háj, p.o.

Web www.domovhaj.cz

Kontakt info@domovhaj.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Domov Jeřabina, Pelhřimov

Adresa Březová 2343, 393 01 Pelhřimov

Zřizovatel Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o.

Web www.domovjerabina.cz

Kontakt info@domovjerabina.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domov Kamélie Křižanov, Nové Město na Moravě

Adresa Malá 1546, 592 31 Nové Město na Moravě

Zřizovatel Domov Kamélie Křižanov, p.o.

Web www.domovkamelie.cz

Kontakt info@domovkamelie.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Domov bez zámku, Náměšť nad Oslavou

Adresa V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Zřizovatel Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o.

Web www.domovbezzamku.cz

Kontakt reditelka@domovbz.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní



133

3.4 Odlehčovací služby, osobní asistence

Odlehčovací služby

Centrum Kociánka pracoviště Březejc, Velké Meziříčí 134
Centrum sociálních služeb, Lukavec u Pacova 134
Adapta Jihlava – Diecézní charita, Jihlava 135
Středisko hospicové péče, Nové Město na Moravě 135
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, Okříšky 136
Domov Černovice – Lidmaň, Černovice u Tábora 136
Integrované centrum sociálních služeb, Jihlava 137
Pečovatelská služba, Třešť 137
Sociální služby města, Havlíčkův Brod 138

Osobní asistence

Centrum LADA, Pacov 139
Diecézní charita, Velké Meziříčí 139
Bludiště, Chotěboř 140
Centrum osobní asistence – Oblastní charita, Havlíčkův Brod 140
Oblastní charita, Pelhřimov 141
Organizace nevidomých, Jihlava 141
Portimo, Nové Město na Moravě 142
ŽIVOT 99, Jihlava 142
Sociální služby města, Havlíčkův Brod 143
Sociální služby města, Velké Meziříčí 143
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Centrum Kociánka pracoviště Březejc, Velké Meziříčí

Adresa Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí

Zřizovatel Centrum Kociánka

Web www.centrumkocianka.cz

Kontakt magdalena.pospisilova@kocianka.cz 
marie.dolezalova@kocianka.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby pobytová

Centrum sociálních služeb, Lukavec u Pacova

Adresa V Chaloupkách 196, Lukavec, 
394 26 Lukavec u Pacova

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Lukavec

Web www.centrumlukavec.cz

Kontakt centrumlukavec@centrum.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adapta Jihlava – Diecézní charita, Jihlava

Adresa Mahenova 4686/16, Jihlava, 
586 01 Jihlava 1

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.jihlava.charita.cz

Kontakt adapta.jihlava@jihlava.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní, pobytová, ambulantní

Středisko hospicové péče, Nové Město na Moravě

Adresa Vratislavovo náměstí 115, 
592 31 Nové Město na Moravě

Zřizovatel Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Web www.hospicvysocina.cz

Kontakt blanka.netolicka@hospicvysocina.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, Okříšky

Adresa Na Vyhlídce 5, 675 21 Okříšky

Zřizovatel Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o.

Web www.domovbezzamku.cz

Kontakt reditelka@domovbz.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domov Černovice – Lidmaň, Černovice u Tábora

Adresa Dobešovská 1, Černovice, 
394 94 Černovice u Tábora

Zřizovatel Domov Černovice – Lidmaň, p.o.

Web www.domovkopretina.cz

Kontakt reditel@domcl.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová
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Integrované centrum sociálních služeb, Jihlava

Adresa Žižkova 2075/106, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, 
p.o.

Web www.icss.cz

Kontakt reditel@icss.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová

Pečovatelská služba, Třešť

Adresa Palackého 943/21, 589 01 Třešť

Zřizovatel Město Třešť

Web www.trest.cz

Kontakt dps@trest.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby terénní
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Sociální služby města, Havlíčkův Brod

Adresa Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, 
580 01 Havlíčkův Brod 1

Zřizovatel Sociální služby města Havlíčkův Brod

Web www.ssmhb.cz

Kontakt kufrova@ssmhb.cz

Druh postižení tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby města, Velké Meziříčí

Adresa Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí

Zřizovatel Sociální služby města Velké Meziříčí

Web www.ssmvm.cz

Kontakt ssm.vm@outlook.cz

Druh postižení jiné zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Centrum LADA, Pacov

Adresa Nádražní 362, 395 01 Pacov

Zřizovatel Centrum LADA, z.s.

Web www.centrumlada.cz

Kontakt lada@centrumlada.cz

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

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní

Diecézní charita, Velké Meziříčí

Adresa Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.zdar.charita.cz

Kontakt oa.velmez@zdar.charita.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, kombinované, mentál-
ní, tělesné, zdravotní, sluchové, zrakové

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Bludiště, Chotěboř

Adresa Kosmonautů 262, 583 01 Chotěboř

Zřizovatel FOKUS Vysočina, z.ú.

Web www.fokusvysocina.cz

Kontakt chotebor@fokusvysocina.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní

Centrum osobní asistence – Oblastní charita, 
Havlíčkův Brod

Adresa Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův Brod

Zřizovatel Oblastní charita Havlíčkův Brod

Web www.hb.charita.cz

Kontakt asistence@charitahb.cz

Druh postižení tělesné

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby terénní
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Oblastní charita, Pelhřimov

Adresa Solní 1814, 393 01 Pelhřimov

Zřizovatel Oblastní charita Pelhřimov

Web www.pelhrimov.charita.cz

Kontakt vedouci.oa.ps@pelhrimov.charita.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Organizace nevidomých, Jihlava

Adresa Jiráskova 3960/32, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel Organizace nevidomých, z.s.

Web www.organizacenevidomych.cz

Kontakt on.jihlava@seznam.cz

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Portimo, Nové Město na Moravě

Adresa Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě

Zřizovatel Portimo, o.p.s.

Web www.portimo.cz

Kontakt oa@portimo.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

ŽIVOT 99, Jihlava

Adresa Žižkova 4897/98, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Web www.zivot99-jihlava.cz

Kontakt info@zivot99-jihlava.cz

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

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Sociální služby města, Havlíčkův Brod

Adresa Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, 
580 01 Havlíčkův Brod 1

Zřizovatel Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Web www.ssmhb.cz

Kontakt kufrova@ssmhb.cz

Druh postižení tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby města, Velké Meziříčí

Adresa Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí

Zřizovatel Sociální služby města Velké Meziříčí

Web www.ssmvm.cz

Kontakt ssm.vm@outlook.cz

Druh postižení jiné zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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3.5 Služby mimo cílovou skupinu

Služby mimo cílovou skupinu

Sociální rehabilitace – Paprsek naděje – Diecézní charita, Třebíč 145
Sociální rehabilitace – VOR, Jihlava 145
Sociální rehabilitace – FOKUS Vysočina, Pelhřimov 146
Sociální rehabilitace – Komunitní tým – FOKUS Vysočina, Pelhřimov 146
Sociální rehabilitace – Komunitní tým – FOKUS Vysočina, Havlíčkův Brod, Chotěboř 147
Chráněné bydlení – VOR, Jihlava 147
Chráněné bydlení – FOKUS Vysočina, Pelhřimov 148
Chráněné bydlení – FOKUS Vysočina, Havlíčkův Brod 148
Odlehčovací služby – Bárka – Diecézní charita, Jihlava 149
Odlehčovací služby – Domov pro seniory Humpolec, p. o. 149
Odlehčovací služby – IGF Alzheimer centrum, Třebíč 150
Odlehčovací služby – Novoměstské sociální služby, Nové Město na Moravě 150
Odlehčovací služby – Sdílení, Telč 151
Odlehčovací služby – SeneCura SeniorCentrum, Telč 151
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Sociální rehabilitace – Paprsek naděje –  
Diecézní charita, Třebíč

Adresa Gen. Sochora 705, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.trebic.charita.cz

Kontakt tomas.barak@charita.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Sociální rehabilitace – VOR, Jihlava

Adresa Komenského 5264/36a, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel VOR Jihlava, z.ú.

Web www.vorjihlava.cz

Kontakt e.kantorova@vorjihlava.cz, info@vorjihlava.cz

Druh postižení duševní, lidé bez přístřeší

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Sociální rehabilitace – FOKUS Vysočina, Pelhřimov

Adresa Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov

Zřizovatel FOKUS Vysočina, z.ú.

Web www.fokusvysocina.cz

Kontakt agenturape@fokusvysocina.cz

Druh postižení zdravotní, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Sociální rehabilitace – Komunitní tým – 
FOKUS Vysočina, Pelhřimov

Adresa Pražská 1947, 393 01 Pelhřimov

Zřizovatel FOKUS Vysočina, z.ú.

Web www.fokusvysocina.cz

Kontakt komunitni.tym.pe@fokusvysocina.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Sociální rehabilitace – Komunitní tým – 
FOKUS Vysočina, Havlíčkův Brod, Chotěboř

Adresa Na Valech 290, 583 01 Chotěboř  
Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod

Zřizovatel FOKUS Vysočina, z.ú.

Web www.fokusvysocina.cz

Kontakt komunitni.tym.hb@fokusvysocina.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Chráněné bydlení – VOR, Jihlava

Adresa Brněnská 626/8, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel VOR Jihlava, z.ú.

Web www.vorjihlava.cz

Kontakt info@vorjihlava.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Chráněné bydlení – FOKUS Vysočina, Pelhřimov

Adresa Humpolecká 736, 393 01 Pelhřimov

Zřizovatel FOKUS Vysočina, z.ú.

Web www.fokusvysocina.cz

Kontakt stredisko.pelhrimov@fokusvysocina.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Chráněné bydlení – FOKUS Vysočina, Havlíčkův Brod

Adresa 5. května 311, Havlíčkův Brod, 
580 01 Havlíčkův Brod 1

Zřizovatel FOKUS Vysočina, z.ú.

Web www.fokusvysocina.cz

Kontakt fokus.vysocina@fokusvysocina.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služby – Bárka – Diecézní charita, Jihlava

Adresa Mahenova 4686/16, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zřizovatel Diecézní charita Brno

Web www.jihlava.charita.cz

Kontakt dhp.jihlava@jihlava.charita.cz

Druh postižení chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

Odlehčovací služby – Domov pro seniory Humpolec, p. o.

Adresa Máchova 210, 396 01 Humpolec

Zřizovatel Domov pro seniory Humpolec, p.o.

Web www.ddhum.cz

Kontakt dduchhumpolec@email.cz

Druh postižení senioři

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služby – IGF Alzheimer centrum, Třebíč

Adresa Družstevní 1320, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

Zřizovatel IGF Alzheimer centrum Třebíč, s.r.o.

Web www.igfalzheimercentrum.cz

Kontakt marek.bilik@igfalzheimercentrum.cz

Druh postižení Alzheimerova choroba, jiné zdravotní, 
chronické, tělesné, senioři

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová

Odlehčovací služby – Novoměstské sociální služby, 
Nové Město na Moravě

Adresa Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě

Zřizovatel Novoměstské sociální služby

Web www.nss.nmnm.cz

Kontakt janu.h@nss.nmnm.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služby – Sdílení, Telč

Adresa Masarykova 330, Telč-Podolí, 588 56 Telč

Zřizovatel Sdílení, o.p.s.

Web www.sdileni-telc.cz

Kontakt sdileni.telc@gmail.com

Druh postižení jiné zdravotní, chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

Odlehčovací služby – SeneCura SeniorCentrum, Telč

Adresa Batelovská 272, Telč-Štěpnice, 588 56 Telč

Zřizovatel SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o.

Web www.senecura.cz

Kontakt m.krejci@senecura.cz

Druh postižení jiné zdravotní, chronické, Alzheimerova choro-
ba, senioři

Věková kategorie není uvedeno

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

Jedná se o velmi širokou oblast, ve které se zaměřujeme na instituce přímo poskytující informace a podporu 
z oblasti pracovního trhu a zaměstnanosti – zde zastoupeno Úřadem práce ČR či možnostmi, které nabízejí 
informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání. Dále pak představíme podnikatelské a pra-
covní možnosti, které nabízí oblast společensky prospěšného podnikání, úlohu a význam místních akčních 
skupin či hospodářské komory Kraje Vysočina. Dále budou uvedeny ilustrativní příklady dodavatelů/posky-
tovatelů 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 zaměře-
né na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, praktické školy jednoleté a dvouleté, odborná 
učiliště), které jsou do projektu zapojené. Zde jsme oslovili metodiky tranzitní podpory (pedagogy) z každé 
školy a požádali je, aby danou školu v krátkosti „představili“ a popsali, jakým způsobem se jim daří naplňovat 
myšlenku přípravy žáků na co nejvíce samostatný život právě v oblasti tranzitního programu. Vybraní peda-
gogové také sdíleli své postřehy a zkušenosti (většina z nich optikou mnohaleté pedagogické praxe) v oblasti  
(ne)zaměstnavatelnosti jejich žáků, potažmo absolventů, s možností k tomuto uvést příklady dobré či špatné 
praxe. Zde jsme je požádali, aby skutečně popsali věci tak, jak jsou, jak je sami jako speciální pedagogové vní-
mají, „bez obalu“. Závěrem pedagogové předkládají, pro případnou inspiraci, seznam těch zaměstnavatelů (po-
kud jsou), se kterými má škola dobré zkušenosti ve smyslu možností umístění svých žáků na praxe či pracovní 
stáže, popř. zaměstnavatelů, u nichž je reálná šance takového žáka (absolventa) zaměstnat. 

Podpora v oblasti pracovního trhu a zaměstnanosti

4.1 Úřady práce, informační a poradenská střediska

V rámci Kraje Vysočina podporu nabízí jednak krajská pobočka Úřadu práce ČR (ÚP ČR) se sídlem v Jihlavě, 
případně na jednotlivých kontaktních pracovištích (tabulka níže). V této oblasti je rovněž důležité připo-
menout 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 nápomoc-
na a úzce spolupracovat se základními, středními školami a školami vzdělávajícími žáky se speciálními vzdělá-

Informační a poradenská střediska

Firmy poskytující náhradní plnění

Hospodářská komora

Sociální podniky

Úřady práce

Místní akční skupiny

Zpět na obsah
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vacími potřebami. 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

Jihlava (krajská pobočka) Brtnická 2531/21, 
586 01 Jihlava 1

www.uradprace.cz/web/cz/
jihlava 950 123 111

Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. 15, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem

www.uradprace.cz/web/cz/
bystrice-nad-pernstejnem

950 177 205-
206

Havlíčkův Brod Jihlavská 42, 5
80 01 Havlíčkův Brod 1

www.uradprace.cz/web/cz/
havlickuv-brod 950 114 316

Humpolec Příčná 1525, 
396 01 Humpolec

www.uradprace.cz/web/cz/
humpolec 950 145 201

Chotěboř Krále Jana 259, 
583 01 Chotěboř

www.uradprace.cz/web/cz/
chotebor 950 114 200

Moravské Budějovice Husova 375, 676 02 
Moravské Budějovice 2

www.uradprace.cz/web/cz/
moravske-budejovice 950 169 601

Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 12, 592 31 
Nové Město na Moravě

www.uradprace.cz/web/cz/
nove-mesto-na-morave

950 177 231-
235

Pelhřimov Pražská 2461, 
393 01 Pelhřimov

www.uradprace.cz/web/cz/
pelhrimov 950 145 414

Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 
582 91 Světlá nad Sázavou

www.uradprace.cz/web/cz/
svetla-nad-sazavou

950 114 211-
212

Telč Slavatovská 98, Telč-Štěpnice, 
588 56 Telč

www.uradprace.cz/web/cz/
telc 950 123 211

Třebíč
Komenského nám. 1189/8, 
Horka-Domky, 
674 01 Třebíč 1

www.uradprace.cz/web/cz/
trebic 950 169 611

Velké Meziříčí Hornoměstská 864/39, 
594 01 Velké Meziříčí

www.uradprace.cz/web/cz/
velke-mezirici

950 177 251-
257

Žďár nad Sázavou Strojírenská 2210/28, 
591 01 Žďár nad Sázavou 1

www.uradprace.cz/web/cz/
zdar-nad-sazavou 950 177 111



154
Zpět na kapitolu

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

Pracoviště IPS Adresa E-mail Telefon

Žďár nad Sázavou Strojírenská 2210/28, 
591 01 Žďár nad Sázavou ips.zr@uradprace.cz 950 177 452

Havlíčkův Brod Jihlavská 42, 
580 01 Havlíčkův Brod 1 ips.hb@uradprace.cz 950 114 471

Jihlava Brtnická 2531/21, 
586 01 Jihlava 1 ips.ji@uradprace.cz 950 123 443

Třebíč Komenského náměstí 1189/8, 
674 01 Třebíč ips.tr@uradprace.cz 950 169 630

Pelhřimov Pražská 2461, 
393 01 Pelhřimov ips.pe@uradprace.cz 950 145 319

4.2 Sociální podniky

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

V rámci dalšího potvrzování (formou telefonického kontaktování) každého námi dohledaného sociálního 
podniku v kraji bylo zjištěno celkem 10 sociálních podniků, které aktuálně v Kraji Vysočina zaměstnávají 
či nabízejí pracovní možnosti naší cílové skupině. Bližší informace a seznam těchto podniků najdete níže.

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

Sociální podniky

Kavárna Vrátka, Třebíč 156
Coworkingové družstvo Spolu, Humpolec 157
Hana Nováková, Maleč 158
Háta – Údržba zeleně a technické služby, Ledeč nad Sázavou 159
Posázavský Pacifik Café, Ledeč nad Sázavou 160
Prádelna Barborka, Ledeč nad Sázavou 161
PTL, s.r.o., Senožaty 162
EKOVYSOČINA s.r.o., Baliny 163
SEMITAM s.r.o. 164
FOVY s.r.o., Havlíčkův Brod 165
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Kavárna Vrátka, Třebíč
L. Pokorného 42, 674 01 Třebíč

Provozovatel Vrátka, z.s.

Web www.vratka.cz 

Kontakt 776 840 468, kavarna@vratka.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen osoby na vozíčku

Maximální kapacita 70 osob

Aktuální naplněnost 90 %  

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti kavárna

Délka poskytované podpory 3měsíční zkušební doba, poté smlouva na dobu určitou a následně na 
dobu neurčitou

Další informace
Možnost podporovaného/otevře-
ného trhu práce

ano, máme zkušenost, že zaměstnanci následně přešli na otevřený trh 
práce

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ne

Poznámka Krámek pod Věží, Kavárna Moravia, Pekárna Vrátka, Trafika Bráfova 
plus, Trafika Nádražní, Bazárek u Zebry
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Coworkingové družstvo Spolu, Humpolec
Hradská 280, Humpolec 

Provozovatel Coworkingové družstvo Spolu

Web www.coworking-humpolec.cz

Kontakt 603 584 550, info@coworking-humpolec.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním a tělesným postižením

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 7 osob

Aktuální naplněnost 5 osob

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti kavárna, vzdělávání, občerstvení a propagace akce

Délka poskytované podpory smlouva na jeden rok, poté smlouva na neurčito

Další informace
Možnost podporovaného/otevře-
ného trhu práce

spolupráce s ÚP (podporovaná pracovní místa), ano, máme zkušenost, 
že zaměstnanci následně přešli na otevřený trh práce

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP Střední odborné učiliště v Humpolci, obor Kuchař-číšník
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Hana Nováková, Maleč
Maleč 18, 582 76 Maleč 

Provozovatel Hana Nováková

Web www.krameksdobrotami.cz

Kontakt 777 001 409, bac@email.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním a tělesným postižením

Pro koho není podnik určen osoby na vozíku, osoby se zrakovým, sluchovým a mentálním 
postižením

Maximální kapacita 2 osoby

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti bezobalový obchod, kavárna s vlastní produkcí kváskového chleba 
a cukroví

Délka poskytované podpory dle zdravotních možností zaměstnance

Další informace
Možnost podporovaného/otevře-
ného trhu práce dle naší zkušenosti závisí na osobnosti zaměstnance

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ne
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Háta – Údržba zeleně a technické služby, Ledeč nad Sázavou
Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Provozovatel Háta, o.p.s.

Web www.hata-ops.cz

Kontakt 737 034 558, hata.ops@seznam.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 3 osoby

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti úklidy, šicí dílna, kompenzační dílna, údržba zeleně

Délka poskytované podpory dle zdravotních možností zaměstnance

Další informace
Možnost podporovaného/otevře-
ného trhu práce

dle naší zkušenosti je možný přechod na otevřený trh práce ve velkém 
městě, na malých městech je tato možnost velmi omezená

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ZŠ Ledeč nad Sázavou
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Posázavský Pacifik Café, Ledeč nad Sázavou
Lipová 269, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Provozovatel AKROBRAB s.r.o.

Web www.posazavskypacifik.com

Kontakt 737 034 558, ppcafe@akrobrab.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 3 osoby

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti kavárna s cukrárenskou výrobnou a studenou kuchyní

Délka poskytované podpory dle zdravotních možností zaměstnance

Další informace
Možnost podporovaného/otevře-
ného trhu práce

dle naší zkušenosti je možný přechod na otevřený trh práce ve velkém 
městě, na malých městech je tato možnost velmi omezená

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ZŠ Ledeč nad Sázavou
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Prádelna Barborka, Ledeč nad Sázavou
28. října 465, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Provozovatel AKROBRAB s.r.o.

Web www.pradlenkabarborka.cz

Kontakt 737 034 558, info@pradlenkabarborka.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním a tělesným postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 15 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti prádelna

Délka poskytované podpory dle zdravotních možností zaměstnance

Další informace
Možnost podporovaného/otevře-
ného trhu práce

dle naší zkušenosti je možný přechod na otevřený trh práce ve velkém 
městě, na malých městech je tato možnost velmi omezená

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ZŠ Ledeč nad Sázavou
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PTL, s.r.o., Senožaty
Senožaty 75, 394 56 Senožaty

Provozovatel PTL, s.r.o.

Web www.ptl.cz

Kontakt 603 584 550, skala@ptl.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným postižením a duševní nemocí

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým a mentálním postižením

Maximální kapacita 5 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti grafické a tiskové práce, call centrum, telemarketing, direct marketing, 
propagační a dárkové předměty

Délka poskytované podpory dle zdravotních možností zaměstnance, máme částečné i plné úvazky, 
pracovní smlouva na dobu neurčitou

Další informace
Možnost podporovaného/otevře-
ného trhu práce dle naší zkušenosti závisí na osobnosti zaměstnance

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ne
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EKOVYSOČINA s.r.o., Baliny
Baliny 1, 594 01 Baliny

Provozovatel EKOVYSOČINA s.r.o.

Web www.ekovysocina.cz

Kontakt 736 523 681, info@ekovysocina.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen snažíme se pro každého práci najít

Maximální kapacita 8 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti dřevovýroba, krajinářský management, zakázková výroba (tabule, 
chodníky)

Délka poskytované podpory dle zdravotních možností zaměstnance, máme částečné (4, 6 hodin)  
i plné úvazky, pracovní smlouva na dobu neurčitou

Další informace
Možnost podporovaného/otevře-
ného trhu práce zaměstnanci u nás zůstávají, neodcházejí na otevřený trh práce

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ne

Poznámka provozovny: Radonín, Kněžice, Brtnice
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SEMITAM s.r.o.
Na Valech 114, 580 01 Havlíčkův Brod 

Provozovatel SEMITAM s.r.o.

Web www.semitam.cz

Kontakt 602 560 255, martina.kadlecova@semitam.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným postižením a duševní nemocí

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 9 osob

Aktuální naplněnost 90 %  

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti grafické a tiskové práce, propagační a dárkové předměty, textil – výro-
ba, recyklace, re-use, úklidové služby a potřeby

Délka poskytované podpory dle zdravotních možností zaměstnance, máme částečné úvazky  
(4, 6 hodin)

Další informace
Možnost podporovaného/otevře-
ného trhu práce

máme minimální zkušenost, že by zaměstnanci přešli na otevřený trh 
práce

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP ne
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FOVY s.r.o., Havlíčkův Brod
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod

Provozovatel FOVY s.r.o.

Web www.fovy.cz

Kontakt 778 787 298, fovy@fokusvysocina.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným, mentálním postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 160 osob

Aktuální naplněnost 90 %  

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti gastronomické provozy, šicí dílna, prádelna, keramická dílna, práce 
v lese

Délka poskytované podpory dle zdravotních možností zaměstnance, máme částečné  
(4, 6 hodin) i plné úvazky, pracovní smlouva na dobu neurčitou

Další informace
Možnost podporovaného/otevře-
ného trhu práce snažíme se, aby zaměstnanci u nás zůstávali na dobu neurčitou

Spolupráce se školami vzděláva-
jícími žáky se SVP máme do budoucna v plánu

Poznámka provozovny: Krámek Čistá duše, Bistro Čistá duše, Bufet Čistá duše
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4.3 Místní akční skupiny a hospodářská komora

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

Seznam místních akčních skupin 

Název MAS Adresa Webové stránky Telefon

MAS Rokytná, o. p. s. Srázná 444,
Moravské Budějovice www.masrokytna.cz 608 750 076

MAS Zubří země, o. p. s. Příční 405, 
Bystřice nad Pernštejnem www.zubrizeme.cz 731 575 342

Místní akční skupina 
Jemnicko

Husova 103,
Jemnice www.jemnicko.cz 602 779 923

Havlíčkův kraj, o.p.s. Školní 500, 
Ždírec na Doubravou www.havlickuvkraj.cz 774 420 913

Královská stezka o.p.s. Žižkovské nám. 66,
Habry www.kralovska-stezka.cz 774 489 322

MAS Českomoravské 
pomezí o.p.s.

Husovo nám. 39,
Polná www.mascmp.cz 608 640 399

MAS LEADER 
- Loucko, z.s.

Nám. 9. května 357,
Luka nad Jihlavou www.leader-loucko.cz 702 174 930

Místní akční skupina  
Mikroregionu Telčsko, 
z.s.

nám. Zachariáše z Hradce 4,
Telč www.mastelcsko.cz 778 412 690

Místní akční skupina 
Šipka, z.s

Myslotínská 1786,
Pelhřimov www.massipka.cz 723 902 099

Místní akční skupina 
Třešťsko, o.p.s.

Revoluční 20/1,
Třešť www.mas-trestsko.cz 725 774 709

MOST Vysočiny, o.p.s. Náměstí 17/19,
Velké Meziříčí www.masmost.cz 774 493 522

OSLAVKA o.p.s. Masarykovo nám. 104,
Náměšť nad Oslavou www.oslavka.cz 724 540 779

Podhorácko, o.p.s. J. A. Komenského 87,
Okříšky www.podhorácko.eu 775 999 980
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Název MAS Adresa Webové stránky Telefon

Podhůří Železných hor 
o.p.s.

Maleč 48,
Maleč www.podhurizeleznychhor.cz 603 708 286

Společnost pro rozvoj 
Humpolecka, z.s.

Horní náměstí 300,
Humpolec www.humpolecko.cz 607 690 513

Via rustica o.s. nám. Svobody 320,
Pacov www.viarustica.cz 731 112 560

Seznam hospodářské komory 

 

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

Adresa Webové stránky E-mail Telefon

Jihlava, Benešova 1256/13 www.hkjihlava.cz podatelna@hkjihlava.cz  567 309 320

Pelhřimov, Dr. Tyrše 2176 www.hkpe.cz info@hkpe.cz 565 322 004

Třebíč, Karlovo nám 53/42 www.ohktrebic.cz info@ohktrebic.cz, 
reditel@ohktrebic.cz

561 200 427 
(426)

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

Adresa IČO dodavatele Web

Nádražní 397, 
580 01 Havlíčkův Brod 9757660

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

193 822 193 822 0,2

Zaměření

podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti, pronájem a správa vlastních nebo pronajatých 
nemovitostí

ELUMIT s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Masarykovo náměstí 1102/37, 
586 01 Jihlava 7087233

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

78 040 319 806 0,33

Zaměření

architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství, reklamní činnosti

Benediktus z.s.

Adresa IČO dodavatele Web

Klášterní 60, 583 01 Chotěboř 70868832 www.benediktus.org

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

337 188 339 188 0,35

Zaměření

výrobky z keramiky, z ovčí vlny, svíce a umělecká díla

Zbyněk Wasserbauer

Adresa IČO dodavatele Web

Alej svobody 944, 588 13 Polná 75272237

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

232 536 484 554 0,5

Zaměření

výuka cizích jazyků, publikace, e-shop
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LC – rosa, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Suky 15, 591 01 
Ostrov nad Oslavou 5571308 www.lc-rosa.cz

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

416 202 571 774 0,59

Zaměření

e-shop s čaji

KNIHKUPECTVÍ JAKUBA DEMLA s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Karlovo nám. 49/38, 
Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 60733918

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

1 398 356 1 938 216 2

Zaměření

knihy, e-shop

Vzdělávací středisko Vysočina s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 121,580 01 Horní Krupá 4734203

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

1 805 066 1 938 216 2

Zaměření

vzdělávací středisko

RENADA s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Brněnská 1146/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou 1 5968666 www.reklamanavysocine.cz

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

1 829 022 2 384 006 2,46

Zaměření

reklamní předměty, velkoplošný tisk, maloplošný tisk, reklamní textil, letáky
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ČESKÝ PRODUKT s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 157, 675 71 Vícenice 
u Náměště nad Oslavou 5748232

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

2 130 141 2 461 534 2,54

Zaměření

loupání a následný prodej oloupaných brambor

SHIRIO, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Jar. Ježka 196/11, Týn, 
674 01 Třebíč 28316118

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

1 989 950 2 461 534 2,54

Zaměření

výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků

JIPOSTAV, spol. s r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Vilémov 97, 396 01 Humpolec 26035359 www.jipostav.cz

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

5 620 759 24 062 952 24,83

Zaměření

stavební firma, pracovní pomůcky

DaKtex s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Zámecká 853/20, Podklášteří, 
674 01 Třebíč 26949032

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

9 061 584 25 807 346 26,63

Zaměření

výrobce a dodavatel pracovních oděvů, pracovní pomůcky
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Blesk, společnost s ručením omezeným

Adresa IČO dodavatele Web

Vnitřní 1199/13, 
591 01 Žďár nad Sázavou 5 46992405 www.blesk-uklid.cz

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

25 167 088 27 367 610 28,24

Zaměření

profesionální úklid, čištění automobilů

glue+more s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 42, 393 01 Ústrašín 48203963 www.gluemore.com

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

55 524 094 59 619 524 61,52

Zaměření

mailing, prodejní stojany, kompletace, montáž, balení a distribuce

FOVY s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

5. května 356, 
580 01 Havlíčkův Brod 2268248 www.fovy.cz

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

65 295 505 92 065 260 95

Zaměření

práce v lese, úklid, kompletace, výroba keramiky, šití, prádelna
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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 Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace1

5.1.1 Informace o škole a žácích

Základní škola a  Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace, se zaměřuje na vzdělávání žáků 
a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Této oblasti vzdělávání se věnuje již více než 40 let. Ško-
la nabízí přípravný stupeň základní školy speciální, tři třídy základní školy s minimálními výstupy, tři třídy 
pro žáky základní školy speciální a  praktickou školu jednoletou. Pedagogové poskytují vzdělávání žákům 
s lékařskou diagnózou autismus, pro které je zřízena samostatná třída se speciálněpedagogickou péčí. Dále 
se učitelé zaměřují na vzdělávání žáků s různými stupni mentálního postižení a kombinovanými vadami.

Pedagogičtí pracovníci respektují schopnosti, možnosti, dovednosti a individuální potřeby dětí. Sna-
ží se pro ně vytvořit pohodové vztahové a pracovní prostředí s odbornou speciálněpedagogickou péčí. Cí-
lem je umožnit jim dosáhnout osobního maxima v osvojování základních vědomostí, dovedností a návyků 
potřebných ke zvládnutí přechodu do praktického života.

Od roku 2001 je škola zařazena v programu „Škola podporující zdraví“. Snahou je naplňovat jeho zásady 
a vytvořit optimální podmínky pro vzdělávání se spoluúčastí pedagogů, dětí i rodičů.

V říjnu 2011 na základě inspekční činnosti ČŠI je organizace hodnocena jako „Příklad dobré praxe“. 
Součástí školy se stává environmentální výchova a její propojení se vzdělávacím procesem. Ke škole patří také 
školní zahrada, která je od roku 2014 certifikována jako „Přírodní ukázková zahrada“.

Praktická škola jednoletá byla zřízena v roce 2017, je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním posti-
žením, nebo ukončili povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání, anebo se 
nemohou vzdělávat na jiném typu školy ze zdravotních či jiných závažných důvodů. Praktická škola umožňuje 
střední vzdělávání žákům se zdravotním postižením a je součástí systému vzdělávání žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. Cílem vzdělávání je doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání získaného 
v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávání v praktické škole jednoleté umožňuje rozvíjet základní doved-
nosti a návyky pro vykonávání jednoduchých činností v praktickém životě i v dalším vzdělávání v rámci celo-
životního učení. Vzdělávání je realizováno formou denního studia, výuka je přizpůsobena speciálním vzdělá-
vacím potřebám žáků tak, aby respektovala psychické, fyzické a sociální možnosti studentů s ohledem na jejich 
individuální zvláštnosti a schopnosti. Délka vzdělávání je jeden rok, ve výjimečných případech může ředitel 
školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky. Vzdělávání v praktické škole jednoleté se ukončuje 
závěrečnou zkouškou, která se skládá z ústní teoretické zkoušky a praktické zkoušky. Studenti získají vysvěd-
čení o závěrečné zkoušce. Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit 
přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.

1 Zdroj fotografií: Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace.

Zpět na obsah
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5.1.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

V rámci Kraje Vysočina mohou studenti najít uplatnění v sociální rehabilitaci nebo sociálně terapeutických 
dílnách. Cílem poskytování sociální rehabilitace je pomoci lidem dosáhnout většího životního komfortu ve 
smyslu větší míry samostatnosti, nezávislosti na okolí a  soběstačnosti v běžném životě. Poskytovatelé služ-
by sociální rehabilitace nabízejí klientům celou řadu možností, prostřednictvím kterých dochází k rozvíjení, 
upevňování či osvojování základních činností. Služba napomáhá lidem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, 
posilovat pozitivní návyky a nacvičovat každodenní úkony, které jsou nezbytné pro samostatný život a vedení 
domácnosti. Sociální rehabilitaci v kraji největší měrou poskytují Diecézní Charita Brno, FOKUS Vysočina, 
TyfloCentrum Jihlava a Denní centrum Barevný svět. Je zde 25 zařízení poskytujících sociální rehabilitaci.

Sociálně terapeutické dílny jsou určeny lidem k rozvoji potenciálu v pracovní oblasti. Představují další 
stupeň přechodu člověka směrem ke chráněnému nebo otevřenému trhu práce. Pro klienty, kteří nemohou 
z různých důvodu pracovat na chráněném či otevřeném trhu práce, představují sociálně terapeutické dílny 
prostor, kde lze smysluplně naplňovat pracovní činnosti a umožňovat jejich možnou seberealizaci. Sociálně 
terapeutické dílny poskytuje Domov Kopretina Černovice, Benediktus, FOKUS Vysočina, Oblastní charita 
Havlíčkův Brod, Tyflo ČR, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, Domov Jeřabina Pelhřimov, Centrum 
Kociánka. Tito poskytovatelé provozují devět zařízení v Kraji Vysočina. Největším úskalím v tomto kraji je 
obtížná dopravní dostupnost. Střediska sociální rehabilitace i sociálně terapeutické dílny jsou především sou-
částí větších měst, někteří klienti mohou mít zařízení i více než 20 kilometrů daleko. Zajištění dopravy na delší 
vzdálenosti není často v možnostech ani schopnostech rodiny či blízkých osob. 

V současnosti je na Vysočině realizován projekt Úřadu práce ČR a Evropské unie „Práce bez bariér na 
Vysočině“, který řeší nezaměstnanost osob se zdravotním omezením. Zabývá se osobami zdravotně znevý-
hodněnými nebo osobami v prvním, druhém či třetím invalidním stupni, které jsou ohroženy dlouhodobou 
nezaměstnaností nebo jsou již dlouhodobě nezaměstnané. U této cílové skupiny osob často dochází k obtížné-
mu začlenění na trh práce s ohledem na zdravotní znevýhodnění. Tyto osoby dosahují nižšího vzdělání, mají 
zdravotní omezení, která se s přibývajícím věkem obvykle zhoršují. Projekt si klade za cíl podpořit minimálně  
260 osob se zdravotním omezením. Aktivity projektu jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti klientů formou další-
ho vzdělávání a mají pomoci těmto osobám s umístěním na otevřený trh práce. Neopomenutelným cílem pro-
jektu je zvýšení informovanosti zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním omezením a také 
zlepšení povědomí osob se zdravotním znevýhodněním o možnostech uplatnění na trhu práce. Projekt před-
pokládá, že se u části klientů posílí dovednosti potřebné pro hledání zaměstnání, zlepší se jejich orientace na 
trhu práce a někteří získají dotované pracovní místo. 

Další možností uplatnění absolventů praktické školy na trhu práce je chráněné pracovní místo, které 
je součástí chráněné dílny. Zajišťují je různá občanská sdružení a  jiné neziskové organizace, případně obce. 
Nejčastější náplní chráněných dílen je výroba a prodej různých předmětů. V Kraji Vysočina je pouze několik 
dílen, které zaměstnávají osoby se zdravotním omezením. 

V součinnosti starosty obce mohou probíhat veřejně prospěšné práce pro obec. Jedná se o časově ome-
zené pracovní činnosti pro nekvalifikované osoby spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě 
veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo jiných obecně pro-
spěšných institucí. Žadatel o veřejně prospěšné práce musí být registrován na ÚP a smlouvy jsou sjednávány 
na dobu maximálně 12 měsíců, ve výjimečných případech až na 24 měsíců. Tyto práce bývají často realizovány 
v menších obcích či vesnicích, v regionech s obtížnější dopravní dostupností.

Během let se i na Vysočině budují nové pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním omezením a práce 
se tak stává dostupnější než dříve. Největší podíl mají realizované dotační projekty v součinnosti s podporou 
zaměstnavatelů Ministerstvem práce a sociálních věcí a ÚP.

Velký podíl na uplatnění osob se zdravotním postižením na chráněném i otevřeném trhu práce má zá-
zemí a vliv rodiny. Vzhledem k faktu, že absolventi praktických škol mají rozpory mezi biologickou a sociální 
zralostí jedince, kdy biologická zralost předbíhá zralost sociální, a v neposlední řadě také rozpor mezi ideálem 
a realitou, je volba dalšího uplatnění neúměrně složitou záležitostí. Téměř všechny studenty je třeba ve spolu-
práci s rodinou, pedagogy, třídním učitelem, výchovným poradcem a pracovníky ÚP nasměrovat k dalšímu 
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uplatnění. Absolventi praktických škol jednoletých se mohou dále vzdělávat v praktických školách dvouletých, 
které jsou zaměřeny na upevnění a  rozvoj dosud nabytých vědomostí a dovedností, anebo si mohou zvolit 
pracovní uplatnění. Ve většině případů je nutné studentům, kteří ukončují vzdělání, pomoci s výběrem pracov-
ního místa. Je třeba jim vyplnit požadovanou agendu, žádosti o práci, dokumenty a další náležitosti týkající se 
přechodu ze školního do pracovního prostředí. 

Zaměstnávání osob se zdravotním omezením je vždy náročnější, o to více, jedná-li se o mentální handicap 
středně těžkého stupně mentální retardace. V takovém případě je třeba, aby žáci s návyky ze školního prostředí 
přešli plynule do prostředí pracovního. Toho dosáhneme pouze za součinnosti školy, rodiny a potenciálního 
zaměstnavatele, ideálně za pomoci pracovního asistenta, který uchazeči o pracovní místo pomůže s plynulej-
ším přechodem, adaptací na nové prostředí i podmínky, eventuálně vyřídí formality týkající se zaměstnání.

5.1.3 Konkrétní příklad z praxe – Barbora

Barbora (23 let) je dívka se středně těžkým mentálním postižením. Omezena je pozornost, krátkodobá paměť, 
porozumění sociálním situacím a praktické myšlení. Nízká je úroveň fonematického uvědomování – význam-
ný dopad má tato oblast na možnost zvládnutí psané formy řeči. Opis i přepis textu zvládá bez výraznějších 
obtíží, diktát slov s pomocí, větu nenapíše. Silnější stránkou je vizuální percepce a vizuomotorika. Barunka má 
i přes svůj handicap rozsáhlý společensko-kulturní přehled. Její osobnost je výrazně nevyzrálá. 

V praktické škole jednoleté se vzdělává čtvrtým rokem dle individuálního vzdělávacího plánu. Vzdělávání 
je zajištěno tak, aby bylo dosaženo zdárného průběhu výuky a maximalizovaly se vzdělávací pokroky žákyně 
i její sociální rozvoj. Rodina je nakloněna dalšímu vzdělávání, společně podali přihlášku na praktickou školu 
dvouletou, kam bude Barunka od září denně dojíždět. Je spokojená, ráda chodí do  školy. Pracuje vytrvale 
s krátkými přestávkami, sama aktivně nabízí pomoc. 

   

Dívka od září 2021 pravidelně každý pátek dochází do kuchyně s  jídelnou Technických služeb Velká Bíteš, 
s.r.o., spolu s asistentem. Jedná se o kuchyň, která vaří obědy pro veřejnost, domov pro seniory, domov s pečo-
vatelskou službou a rozváží obědy v rámci města i nedalekých obcí. Během praxe je nutná průběžná motivace 
asistentem z důvodu pomalého pracovního tempa. Na pracovišti se Barbora dobře orientuje. Komunikuje za 
podpory druhých. Podílí se na přípravě úklidu jídelny, otírá stoly, doplňuje slánky. V kuchyni myje nádobí, 
podílí se na přípravě pomazánek i hlavních jídel. Na praxe se těší, chodí na ně moc ráda.
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5.1.4 Konkrétní příklad z praxe – Libor

Libor (22 let) je chlapec se značně nevyrovnaným profilem dílčích kognitivních funkcí, vyznačující se pomalým 
pracovním tempem, konkrétním myšlením a potřebou delší časové dotace na reakci. Většinu zadaných úloh 
zvládá pouze s dopomocí, má sníženou frustrační toleranci a emoční kontrolu, neadekvátně reaguje na neú-
spěch. Aktuální úroveň nadání odpovídá pásmu středně těžkého stupně mentálního postižení. Obtíže mu činí 
oblast řešení problémů obsahující iniciativu, organizaci, plánování a schopnosti udržet informace v paměti. Je 
schopen osvojit si pouze jednoduché úkony, mechanicky zafixované, nově získané dovednosti není schopen 
přenášet na obdobnou situaci. Sociální úsudek a úroveň sociálního porozumění je pod věkovou úrovní. Libor 
je převážně pozitivně laděný, nezralý, nesamostatný, efektivně spolupracuje pouze pod dohledem s vedením. 

Chlapec se vzdělává v praktické škole jednoleté čtvrtým rokem, kam denně samostatně dojíždí více než  
20 kilometrů. Do školy chodí pozitivně naladěný. Ve výuce je zapotřebí uplatňovat zvýšený individuální pří-
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stup, nezbytná je také zvýšená časová dotace na veškeré činnosti spojené s výukou, je nutné uplatňovat různé 
metody práce dle jeho potřeb. Vzdělává se dle školního vzdělávacího programu pro střední vzdělávání Prak-
tická škola jednoletá, bez individuálního vzdělávacího plánu. Žák dokáže číst delší texty s porozuměním. Opis, 
přepis i diktát vět zvládá bez potíží. Je zapotřebí vést Libora k co možná nejvyšší míře samostatnosti. Žák po-
třebuje na zvládnutí učiva a upevnění praktických dovedností vyšší časovou dotaci. Tento čas mu však pravdě-
podobně nepomůže k jeho celkovému rozvoji, ke zvýšení samostatnosti a lepší socializaci. Rodina se rozhodla 
pro další vzdělávání a společně podali přihlášku na nedalekou praktickou školu dvouletou, kam bude Libor od 
září dojíždět. V zimě, kdy je doprava obtížnější, je nakloněn internátnímu bydlení.

Libor pravidelně navštěvuje praxe ve škole. Na pracovišti se dobře orientuje, pracuje s pomocí asistenta. Na 
pracovišti provádí drobné údržbářské práce, úklid a údržbu prostor. Pomáhal při zimní údržbě, pečoval o zeleň 
i komunikace v okolí školy. Pracoval se dřevem, kovem i keramikou, vytvářel jednoduché krmítko pro ptáčky, 
stojánek na tužky aj.
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5.1.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů 

Sociální rehabilitace

• Integrační centrum Sasov z.ú. – sociální rehabilitace
• Denní centrum Barevný svět, o.p.s., Třebíč
• Tréninková kavárna Splněný sen, Jaroměřice nad Rokytnou
• Textilní a reklamní dílna, Jaroměřice nad Rokytnou
• Diecézní charita Brno – Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví, Bystřice nad Pernštej-

nem, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí
• Paprsek naděje – Centrum služeb pro podporu duševního zdraví, Třebíč
• TaxiS sociální rehabilitace, Třebíč
• FOKUS Vysočina, z.ú., Tým podpory v zaměstnávání – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod, Pelhřimov
• Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a  další vzdělávání – Klub Lebeda, Baliny u  Velkého 

Meziříčí
• Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav
• STŘED, z.ú. – Šance ve STŘEDu, Mladé Dvory
• Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Jihlava
• VRÁTKA, z.s. – Chráněná kavárna, Třebíč
• VRÁTKA, z.s. – Volnočasové a rukodělné aktivity, Třebíč
• VRÁTKA, z.s. – Bazárek u Zebry, Třebíč
• F POINT, z.s., Jihlava
• Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
• TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.

Sociálně terapeutické dílny

• Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace
• Fokus Vysočina, z.ú. – Sociálně terapeutická dílna Bludiště, Chotěboř
• Benediktus z.s., Rušinov, Chotěboř
• Oblastní charita Havlíčkův Brod – Sociálně terapeutická dílna, Ledeč nad Sázavou
• Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
• Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace
• Centrum Kociánka, pracoviště Březejc – sociálně terapeutické dílny

Chráněná pracovní místa, chráněné dílny

• Chráněná dílna Denního centra Barevný svět, o.p.s. – textilní a oděvní výroba, výroba dárkových před-
mětů

• Kavárna Splněný sen, Jaroměřice nad Rokytnou – příprava nápojů, zákusků a chlebíčků, obsluha zákazníků
• A.G.J. – Chráněná dílna s.r.o. – balení, kompletace a kontrola výrobků, úklid a údržba
• RENADA s.r.o. – reklamní společnost, tisk letáků, vizitek, reklamních předmětů, výroba dárkových před-

mětů
• Chráněná dílna Třebíčsko, s.r.o. – velkoobchod nápojů, štítkování lahví, kompletace a balení výrobků
• Chráněná dílna FOKUS Vysočina, Pelhřimov – výroba keramických postav
• Chráněná dílna FOKUS Vysočina, Havlíčkův Brod – keramická výroba
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Soukromé firmy

• Technické služby Velké Meziříčí – jednoduché manuální práce ve sběrném dvoře, péče o sportoviště, péče 
o veřejnou zeleň, parky, komunikace a čistotu města

• Technické služby Velká Bíteš – třídění odpadu ve sběrném dvoře, péče o veřejnou zeleň, parky, komunikace 
a čistotu města

• Kuchyň s jídelnou, Technické služby Velká Bíteš – úklid a údržba jídelny, příprava pomazánek a jednodu-
chých pokrmů, přípravné práce pro přípravu hlavních jídel

• NUMEX, s.r.o., Velké Meziříčí – výroba pomůcek pro nevidomé a slabozraké osoby
• Služby města Náměšť nad Oslavou – údržba zeleně, zimní údržba komunikací, péče o parky a hřiště
• Řeznictví a uzenářství Milan Sláma, Velká Bíteš – jednoduché přípravné práce pro výrobu lahůdkářských 

výrobků, úklidové práce
• Restaurace U Raušů, Velká Bíteš – přípravné práce pro studenou kuchyni, příprava příloh, úklidové práce

5.2 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí2

5.2.1 Informace o škole a žácích

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí je jedním z nejstarších vzdělávacích zařízení pro žáky se spe-
ciálními potřebami na Vysočině. Byla založena výnosem zemské školní rady v Brně 23. 8. 1946. Za dobu své 
existence se škola několikrát stěhovala a měnila název i zřizovatele. V současné době má škola právní subjekti-
vitu, jejím zřizovatelem je Kraj Vysočina a sídlí na ulici Poštovní.

Budova školy prošla rozsáhlou rekonstrukcí učeben i sociálního zázemí, byly vybudovány odborné učeb-
ny (pro informatiku, školní dílnu a cvičnou kuchyni, snoezelen), byl vybudován bezbariérový přístup, opra-
vena střecha a vyměněna okna, provedeno zateplení a fasáda. Nový, větší prostor umožnil rozšíření nabídky 
vzdělávacích aktivit pro handicapované žáky. 

Pracoviště v současné podobě plně vyhovuje moderním požadavkům na školní vybavenost a poskytuje 
příjemné prostředí pro výuku. Budova školy je umístěna v klidové oblasti města. Jedná se o  jednopodlažní 
objekt, v jehož přízemí se nachází školní jídelna, v prvním patře jsou učebny naší školy. Spádová oblast školy 
je poměrně obsáhlá, zahrnuje mikroregiony Měřínsko, Křižanovsko, obce na hranici s okresem Třebíč a na 
východě od obce Ruda přebírají klienty speciální školy v Třebíči a ve Velké Bíteši.

Do vzdělávání na naší škole jsou žáci zařazováni na základě doporučení dětského psychologa (PPP, SPC) 
a na žádost rodičů. Škola poskytuje základy vzdělání, základní a střední vzdělání žákům s mentálním handica-
pem v celé škále – tedy od nejlehčích forem až po formy těžké, případně kombinace postižení. Předností školy 
je plně aprobovaný a erudovaný pedagogický sbor.

Škola poskytuje vzdělání žákům v těchto vzdělávacích programech: 
• A/ Základní škola 

1. 79-01-B/01 ŠVP Mozaika (dle RVP ZŠS) 
2. 79-01-C/01 ŠVP Harmonie (dle RVP ZV – minimální výstupy) 

• B/ Střední škola 
1. 78-62-C/01 ŠVP Spektrum (dle RVP Praktická škola jednoletá) 

2 Zdroj fotografií: Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí. 
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Pokud bychom chtěli blíže představit naši školu, pak se jedná o školu přívětivou, která se snaží s žáky pracovat 
tak, aby byli dobře připraveni pro budoucí život. Můžeme zde citovat charakteristiku jednoho z našich školních 
vzdělávacích programů Mozaika:

MOZAIKA = motivující, objektivní, zdravý, alternativní, individuální, kreativní, adaptabilní školní 
vzdělávací program, který by měl plně vystihovat jedinečnost naší školy. 

Prioritou pro nás bylo, aby školní vzdělávací program podchytil a respektoval osobnostní i mentální od-
lišnost a osobitost každého dítěte a plně se mu přizpůsobil. 

Tomuto požadavku pak odpovídají zvolené výchovně-vzdělávací strategie, kterými chceme dosáhnout 
získání klíčových kompetencí u našich žáků. Naším cílem je, aby absolvent naší školy odcházel vybaven tako-
vými schopnostmi a kompetencemi, které mu umožní pokračovat ve studiu zvoleného oboru na střední škole 
a posléze se zapojit do života ve společnosti. 

O tom, že se nám tato strategie daří, svědčí spokojenost rodičů (kteří školu dále doporučují) i žáků, kteří 
se k nám rádi vracejí a informují nás o svých aktivitách, zaměstnání a životě.

Většina z našich absolventů ZŠS dále studuje na praktické škole jednoleté, případně dvouleté nebo obor 
Tkalcovské práce. Další se pak zapojili do běžného života, samostatně bydlí a pracují. Část žáků s větším zdra-
votním postižením je v péči rodiny a pobírá invalidní důchod, případně i příspěvek na péči.

5.2.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

V  průběhu let se mírně mění možnosti zaměstnávání absolventů se středně těžkým handicapem. Bohužel 
v našem kraji je stále málo chráněných dílen a chráněných pracovních míst. Pokud jsou vytvářeny, tak spíše ve 
větších městech – Jihlava, Třebíč. Ve Velkém Meziříčí a okolí jsou možnosti zaměstnání opravdu mizivé. Jedná 
se spíše o ojedinělé možnosti díky oslovení známých, zaměstnání na obecním úřadě, v rodinné firmě apod.

Daří se nám v průběhu školní docházky a studia žáků zařazovat předprofesní přípravu, exkurze do firem 
(Poex, Lacrum, keramická dílna, zahradnictví…). Dle možností a schopností žáka trénovat činnosti potřeb-
né pro další samostatný život (sebeobsluha, komunikace, obsluha PC, návštěva zdravotního střediska, pošty, 
městského úřadu, finančního úřadu, vyplňování tiskopisů apod.) a rozvíjet manuální dovednosti dle možností 
a zájmu žáků (keramika, tkaní na stavech, pletení košíků z pedigu, vaření a pečení, úklidové a sebeobslužné 
práce).

Více příležitostí je samozřejmě pro žáky s lehčím handicapem, kteří všichni odcházejí na SOU, kde studují 
většinou na oborech kategorie H, případně kategorie E. Chlapci volí obory Opravář zemědělských strojů, 
Zedník, Elektrikář, Truhlář, Instalatér, Zámečník. U děvčat jsou oblíbené obory Kuchařka, Cukrářka, Za-
hradnice, Kadeřnice, Prodavačka. 

Většina z nich po získání výučního listu pracuje v provozovnách a firmách jako zaměstnanci, někteří však 
mají i vlastní živnostenský list a podnikají. Bohužel část žáků studium na SŠ nedokončí.

V současné době se stále častěji setkáváme s tím, že rodiče i žáci mají zkreslené představy o možnostech 
studia, neakceptují doporučení školy ani poradenského pracoviště a podávají přihlášky i na těžší obory (Elek-
trikář apod.), či dokonce obory maturitní (Zdravotní sestra). Bohužel střední školy většinou upouštějí od 
přijímacích zkoušek, a tak se žáci na vybraný obor dostanou. Záhy však přichází selhání, zklamání a rezignace 
na další studium.

U žáků s  větším zdravotním znevýhodněním pak je velmi často pro rodinu jednodušší nehledat další 
uplatnění, vyřídit invalidní důchod a příspěvek na péči a ponechat „dítě“ doma. 

Jako velký úkol do budoucna vidím ve vzdělávací i sociální sféře systematickou práci s rodinou od zjiš-
tění handicapu dítěte až do dospělosti, mapování možností a rizik. Cíleně pracovat na tom, aby byly splněny 
podmínky pro samostatný život (bydlení, celoživotní vzdělávání, chráněná pracovní místa, asistence, mož-
nosti trávení volného času, hospodaření s penězi, navazování kontaktů a komunikace) tak, aby dítě jednou 
mohlo být nezávislé na rodičích, ale přesto mělo potřebnou podporu. Po dobu školní docházky by tuto úlohu 
mohl plně převzít výchovný poradce za předpokladu snížení přímé vyučovací povinnosti o další 2–3 hodiny 
týdně tak, aby mohl s každým žákem systematicky individuálně pracovat. 
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Je nutné, aby se tímto problémem zabývaly i místní samosprávy, podpořily vznik chráněného bydlení, 
výstavbu komunitních center a aktivizačních skupin. Nutné je vytvoření pracovních pozic pro odborníky, 
kteří budou s lidmi s postižením pracovat, zabývat se jejich dalším uplatněním a potřebami po ukončení školní 
docházky. Nejlépe při ÚP, kdy by tuto agendu mohl pověřený odborný pracovník vykonávat na plný úvazek, 
který by zahrnul práci s klientem, rodinou, školou, potenciálními zaměstnavateli i obecní samosprávou. Navá-
zat by tak mohl na systém tranzitních center, která v rámci projektu vznikla na školách.

Pomohla by také větší podpora škol, které nabízejí obory kategorie E tak, aby mohly otevřít obor i s nižším 
počtem žáků. Například místní Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel sice nabízí dva obory, které by byly vhod-
né i pro žáky s větším zdravotním omezením (Zemědělec-farmář, Stravovací a ubytovací služby), zatím však 
nikdy obory pro malý počet zájemců neotevřela. Pokud by se podařilo získat dobrou propagací potřebný počet 
přihlášených (případně by bylo dotováno i otevření oboru při nižším počtu žáků), vyřešil by se častý argument 
rodičů, kteří nechtějí nechat žáka samotného na internátě ani nechtějí dojíždění.

Další pomocí pro naše absolventy by bylo, kdyby mohly být na internátech středních škol, které nabízejí 
studium v oborech kategorie E, vytvořeny samostatné skupiny vedené speciálním pedagogem či vychovatelem. 
Zabránilo by se tak častým obavám žáků i rodičů z možné šikany a nezvládnutí některých sebeobslužných 
činností (budík, hygiena, včasný odchod do školy, příprava na výuku, doprovod k autobusu apod.).

5.2.3 Konkrétní příklad z praxe – Michal

V průběhu své pedagogické praxe se setkávám s různými životními příběhy žáků, které jsou často velmi spleti-
té, jedinečné, zajímavé i emotivní. Pro představu jsem vybrala kazuistiky dvou našich bývalých žáků, které by 
mohly sloužit jako ukázka typické profesní dráhy našich absolventů.

Michal (26 let) žije od svých devíti měsíců v adoptivní rodině. Rodiče se mu od dětství maximálně věnují 
a snaží se ho podpořit ve všech jeho aktivitách. Rodina žije v rodinném domě na malé vesnici na Vysočině.

Chlapec je od narození v péči SPC i klinické psycholožky. Byla mu diagnostikována středně těžká men-
tální retardace. Michal je dále od raného dětství v péči ortopedické ambulance – v roce 2010 podstoupil váž-
nější operaci kyčle, po které byl delší dobu hospitalizován a poté v domácím léčení. Má zkrácenou končetinu  
o 2,5 cm a na nohu napadá. Byl mu přiznán invalidní důchod 3. stupně. 

Byl integrován v mateřské škole v místě bydliště a tam také začal chodit do první třídy. Odklad školní 
docházky neměl, na základní škole byl integrován (vzdělával se dle programu Zvláštní škola č. j. 22 980/97-22) 
a měl individuální plán a asistentku. První třídu opakoval a od třetí třídy byl přeřazen do vzdělávacího progra-
mu Pomocná škola č. j. 24 035/97-22. 

Na naši školu přestoupil Michal do 6. ročníku. Přestup byl obtížný zejména pro komplikace s hospitalizací 
a delší rehabilitací po operaci kyčle. Po nástupu do školy bylo však již vše v pořádku a Michal se velmi dobře 
zapojil do třídního kolektivu. Díky své klidné a přátelské povaze si hned našel kamarády a ve třídě byl oblíbe-
ný. Od školních let se vyžíval v komunikaci s dospělými, kdy se stylizoval do polohy „dospělý řeší problémy 
dospělých“.

Velmi rád měl pracovní vyučování, kde se mohl realizovat. Oblíbené měl zejména činnosti venku, na škol-
ním pozemku, při úklidu prostranství kolem školy, stříhání a ošetřování stromů a keřů.

Toto jeho nadšení pro zahradnické a údržbové práce vyústilo v podání přihlášky na praktickou školu jed-
noletou na naší škole. Zde Michal opět předvedl své směřování k úklidovým a údržbovým pracím, méně ho 
bavily práce vyžadující jemnou motoriku a už vůbec ne teoretické předměty. Při odborném výcviku se naučil 
ovládat jednoduché nástroje i složitější stroje na údržbu trávníku, prořezávku stromů a keřů. Studium zakončil 
závěrečnou zkouškou s výborným výsledkem jak v teoretické, tak v praktické zkoušce.

Prakticky hned po ukončení studia začal pracovat formou DPP u obecního úřadu. Náplní jeho práce je 
sezonní údržba obce – odklízení sněhu, úklid kolem kontejnerů na tříděný a komunální odpad, sekání trávy, 
úklid dětského hřiště, úklid okolí autobusové zastávky. Michal umí řídit malý traktůrek se sekačkou, motoro-
vou sekačku, ovládá i práci s motorovou pilou.
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Typickým obrázkem je, že posečenou trávu či spadané listí odváží na ručním vozíku do obecní kompostárny 
a přitom komunikuje se sousedy, informuje je o změnách v místní dopravě, situaci na silnicích, kulturních ak-
cích a podobně. Místní s ním rádi pohovoří a dozvědí se od něj všechny klípky i důležité informace, které jim 
třeba ušetří zbytečnou cestu do zavřeného obchodu. 

Při obecních akcích (typu ostatky, pouť, karneval či tancovačka) Michal hraje na bubny a za doprovodu 
devadesátiletého harmonikáře otevírá zábavu pro celou vesnici. Michal je prostě plnohodnotným občanem, 
který jde po práci s chlapy „na jedno“ a pomůže, kde je třeba.

 

5.2.4 Konkrétní příklad z praxe – Lenka

Lenka (22 let) se narodila do neúplné rodiny se dvěma dětmi. Matka se o dcery stará sama, často se v domác-
nosti objeví a zase odchází nový přítel matky, rodina se často se stěhuje. Lenka zahájila svoji školní dráhu po 
ročním odkladu. Vzhledem k diagnostikované středně těžké mentální retardaci je od dětství v péči SPC (kvůli 
stěhování rodiny se mění i SPC a škola).

Nastoupila do prvního ročníku v roce 2007 ve Žďáru nad Sázavou, vzdělávací program Pomocná škola  
č. j. 24 035/97-22, hned v první třídě se však stěhovala do Velkého Meziříčí a přestoupila na naši školu. Od dal-
šího školního roku stěhování a přestup do Jihlavy a v 7. třídě opět stěhování a přestup na naši školu. V té době 
měla matka asi 4 roky stálého partnera a Lenka tak relativně v klidu dokončila 10. ročník a podala si přihlášku 
na praktickou školu jednoletou na naší škole. Docházka se jí na základě doporučení SPC postupně prodlužo-
vala vždy o rok, takže nakonec absolvovala po třech letech.
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Studium v praktické škole jednoleté bylo pro Lenku „za odměnu“. Užívala si každého dne, těšila se na 
veškeré činnosti a je nutné říct, že zejména v oblasti péče o domácnost, přípravy pokrmů, nakupování a péče 
o druhé opravdu vynikala. Horší výsledky měla pouze ve výukových předmětech, kde bylo nutné učivo rozklá-
dat do delších časových úseků. Byl tedy jasný předpoklad pro pokračování studia na praktické škole dvouleté 
nebo na jednodušším oboru kategorie E. Přicházelo by v úvahu i zapojení do pracovního procesu, např. jako 
pomocná kuchařka či pomocný personál v nemocnici (přítel, se kterým v té době matka žila, byl na vozíku 
a Lenka opravdu projevila pečovatelské schopnosti a velkou empatii). 

Lenka poměrně bouřlivě prožívala dospívání, dle vzoru matky chtěla mít co nejdříve partnera a někdy 
byla svým chováním chlapcům až nepříjemná. Doma byla hodně vedená k práci, často při vaření, nákupech 
a péči o domácnost suplovala úlohu matky. 

V 18 letech byl Lence přiznán invalidní důchod 3. stupně, ale tím se bohužel naprosto zvrátil její život. 
Matka zjistila, že příjem dcery jí postačí k tomu, aby mohla přítele opustit a s Lenkou a její sestrou se přestěhovat 
do samostatného bytu. Začal opět kolotoč střídání partnerů a vrcholem bylo, že matka Lence nedovolila podat 
přihlášku na praktickou školu dvouletou. Důvodem byla obava ze ztráty invalidního důchodu. Lenka je své-
právná, právně zodpovědná, vše se děje s jejím souhlasem. 

 

Praktickou školu jednoletou ukončila v roce 2020 s výborným prospěchem v části praktické i teoretické.
V současné době se rodina opět přestěhovala do Jihlavy, Lenka je doma, pobírá důchod a již neuvažuje 

o tom, že by tento způsob života nějak měnila.
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Bohužel v tomto případě se přes vynaložené úsilí i počáteční snahu dívky nepodařilo nastartovat její pro-
fesní dráhu tak, aby byla nezávislá na matce a využila své schopnosti a dovednosti v dalším životě.

5.2.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů 

Přímo ve Velkém Meziříčí není žádná chráněná dílna ani provoz s vytvořenými chráněnými místy. Naši absol-
venti si práci hledají individuálně, buď v rámci zaměstnání při obecním úřadu, nebo ve službách – úklidové 
práce, pomocné práce v kuchyni, stavební firmy, vrátnice. V širším okolí je Chráněná dílna Třebíčsko s.r.o. 
(dojezdová vzdálenost 18 km), která zaměstnává 80 OZP. 

Žáci s těžším postižením využívají služeb Sociálně terapeutické dílny – Březejc (základní sociální pora-
denství, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, úkony 
péče, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k soci-
álnímu začleňování, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, nácvik 
a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností, pomoc při obnove-
ní nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím). 

Oblíbený je také Klub Lebeda – Baliny, jehož cílem je zvyšovat samostatnost a soběstačnost uživatele 
podle jeho potřeb a  možností. Služba je poskytována aplikací sociálně terapeutických programů za využití 
metod zahradní terapie, pomáhá chápat uživatele služby jako „celek“ a rozvíjet jeho dovednosti a schopnosti 
komplexně dle jeho potřeb. V současné době je při klubu Lebeda zřízeno několik chráněných pracovních míst. 

V průběhu projektu se nám podařilo navázat spolupráci s firmou Draka Kabely, která umožnila vyko-
nání praxe na vrátnici pro jednoho z našich žáků. Další žák si vyzkoušel práci v Zahradnictví Flouma. Jako 
potenciální zaměstnavatele, které by stálo za to oslovit, vidím firmu Bioprodukt Trutna Velké Meziříčí, která 
se zabývá sušením jablek a výrobky z nich, a firmu Acti Bois v Dobré Vodě, jejíž náplní je výroba dřevěných 
hraček. Dalším zajímavým subjektem je firma A-DRO Spojovací materiál, která již nyní zaměstnává napří-
klad maminky na MD – zde se jedná o montáž a kontrolu drobných výlisků, je tedy zapotřebí výborná jemná 
motorika a zrak. 

Dobrou dlouhodobou spolupráci má naše škola navázanou také s firmami Protisk Prchal (tiskárna), Poex 
(extrudované cukrovinky, sušené ovoce a ořechy) a  Lacrum (mlékárna) Velké Meziříčí. Spolupráce dosud 
probíhala na úrovni umožnění exkurzí a poskytování sponzorských darů, ale vzhledem k našim zkušenostem 
by stálo za to se pokusit rozšířit ji i o praxi studentů z praktické školy jednoleté. 

Celkově je nabídka pracovního uplatnění v oblasti Velkého Meziříčí a okolí velmi slabá a bylo by vhodné 
se touto problematikou intenzivněji zabývat.
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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 Kraje Vysočina. Školy sdílejí vlastní zkušenosti s oblastí tranzitního pro-
gramu 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:

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. 

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. 

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.

Zpět na obsah
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