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ÚVOD

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

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

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

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

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

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

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

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

Poznámky

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

Poděkování:

Mgr. Martin Sadílek, Mgr. Soňa Holá

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

 
Královéhradecký kraj má rozlohu 4 759,06 km² a je 9. největším krajem v ČR. Má 550 803 obyvatel, a je tedy 
10. nejlidnatějším krajem v ČR. Hustota zalidnění činí 115 obyvatel na km², což znamená průměrné zalidnění  
v rámci krajů ČR. Nejvyšším bodem v Královéhradeckém kraji je Sněžka (1 603 m. n. m.). Kraj má 5 okresů 
a 448 obcí. Sousedními kraji jsou: Středočeský kraj, Pardubický kraj a Liberecký kraj. Krajským městem je 
Hradec Králové, který leží v jižní části kraje. Královéhradecký kraj vznikl 1. 1. 2000.

Zpět na obsah



Systém školských poradenských služeb v kraji – 
PPP

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

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

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

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

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

Školy a třídy základní školy speciální v kraji

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

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

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

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

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

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

praktických).

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

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. 21
PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. 22
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové 23
Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240 25
Základní škola a Praktická škola, Jičín 26
Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice 29
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 30
Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 31
Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov 32
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov 33
Speciální základní škola Augustina Bartoše 34
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí 35
Základní škola a Mateřská škola, Vrchlabí, Krkonošská 230 36
Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240 37
Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné 38
Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 39
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Choustníkovo Hradiště 161 40
Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod 41
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 42
Základní škola a Praktická škola, Broumov 44
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2.2 Školy a třídy základní školy speciální v kraji

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

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

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

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

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. 21
PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. 22
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové 23
Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240 25
Základní škola a Praktická škola, Jičín 26
Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice 29
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 30
Základní škola, Dobruška, Opočenská 115 31
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov 33
Speciální základní škola Augustina Bartoše 34
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí 35
Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné 38
Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 39
Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod 41
Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s. 43
Základní škola a Praktická škola, Broumov 44
Základní škola speciální Neratov 45
Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř 46
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2.3 Praktické školy

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

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

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

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

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř 47
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně 48
Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. 49
PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. 50
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové 51
Základní škola a Praktická škola, Jičín 53
Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice 54
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 55
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov 56
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí 57
Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 58
Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod 59
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 60
Základní škola a Praktická škola, Broumov 61
Výchovný ústav, střední škola  a středisko výchovné péče 62
Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné 64
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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

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně 48
Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. 49
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 52
Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice 54
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 60
Výchovný ústav, střední škola  a středisko výchovné péče 62
Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné 64
Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 65
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 66
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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

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně 48
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 52
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 66
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Mezi školská poradenská zařízení patří speciálněpedagogická centra (SPC) a  pedagogicko-psychologické 
poradny (PPP). Jedním z  jejich hlavních cílů je nastavovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žákům nadaným taková podpůrná opatření, která jim zajistí rovný přístup ke vzdělávání a podpoří využití 
jejich potenciálu tak, aby jejich vzdělávání bylo nejen efektivní, ale aby podporovalo i osobnostní růst každého 
jedince.

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

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

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

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

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

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje 68
Detašované pracoviště Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové 68
Detašované pracoviště Pedagogicko-psychologická poradna Jičín 69
Detašované pracoviště Pedagogicko-psychologická poradna Náchod 69
Detašované pracoviště Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou 69
Detašované pracoviště Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov 69
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 Systém školských poradenských služeb v kraji – SPC

Speciálně pedagogické centrum Rukavička při Mateřské škole, Speciální základní škole a Praktické škole 70
Speciálně pedagogické centrum Trutnov 71
Speciálně pedagogické centrum Náchod 72
Speciálně pedagogické centrum při Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové,  
Janské Lázně 73
Speciálně pedagogické centrum PROINTEPO 74
Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené děti Hradec Králové 75
SPC Logáček 76
Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením – Raná péče SPC Duháček 77
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje 78

Detašované pracoviště Speciálně pedagogické centrum Jičín 79
Detašované pracoviště Speciálně pedagigické centrum Rychnov nad Kněžnou 79
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Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola  
a střední škola Daneta, s.r.o.

Nerudova 1180/28, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

RED-IZO 600023940 KONTAKT ŠKOLA

IZO 48162485 495 535 955
info@daneta.czIČO 25262165

ZŘIZOVATEL Věra Kosinová
KONTAKT ŘEDITEL

495 530 549
monika.bourova@daneta.czŘEDITEL/KA Mgr. Monika Bourová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Hradec Králové, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Habrmanova

Školní svoz NE

Stacionář ANO – denní

CHPM ANO

Další doprovodné služby
školní družina, školní klub, školní jídelna, 
snoezelen, fyzioterapie, ergoterapie, AAK, 
sociální služby

WEB www.daneta.cz

FACEBOOK Základní škola a střední škola Daneta



22
Zpět na kategorie

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola  
a Mateřská škola s.r.o.

Hrubínova 1458/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

RED-IZO 600023958 KONTAKT ŠKOLA

IZO 61223174 495 538 989
prointepo@prointepo.orgIČO 25263633

ZŘIZOVATEL PhDr. Jarmila Karpašová
KONTAKT ŘEDITEL

777 127 239
urbanova@prointepo.orgŘEDITEL/KA Mgr. Miriam Urbanová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Hradec Králové, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Metuje

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
SPC pro TP a KP, osobní asistence, komplexní 
rehabilitace, středisko volného času, školní dru-
žina + jídelna

WEB www.prointepo.org

FACEBOOK Prointepo – Střední škola, Základní škola a Ma-
teřská škola
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Zpět na kategorie

Mateřská škola, Speciální základní škola  
a Praktická škola, Hradec Králové

Hradecká 1231/11b, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové

RED-IZO 600023974 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102078327 495 514 814
info@specialnihk.czIČO 62693514

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA PaedDr. Pavel Svoboda

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Hradec Králové, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Heyrovského

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby SPC pro MP a PAS, kroužky, školní jídelna

WEB www.specialnihk.cz

FACEBOOK Mateřská škola, Speciální základní škola  
a Praktická škola, Hradec Králové
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Zpět na kategorie

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola  
a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549

Štefánikova 549/27, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové

RED-IZO 600024016 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110013417 495 272 394
info@neslhk.comIČO 62690361

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

495 272 398
ŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Iva Rindová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Hradec Králové, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Hvězda

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
SPC pro SP, vady řeči a ZP, raná péče pro SP, 
Divadlo beze slov, školní jídelna, spolek ABC 
o sluchu

WEB www.neslhk.com

FACEBOOK Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola
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Zpět na kategorie

Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

F. Palackého 1240, Nový Bydžov, 504 01 Nový Bydžov

RED-IZO 600023982 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102078378 495 490 318
info@zspbydzov.czIČO 70837538

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

495 490 318
ŘEDITEL/KA Mgr. Lenka Lusková, DiS.

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Nový Bydžov

Spojení do místa školy autobusem Nový Bydžov, Hvězda

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby kroužky, školní jídelna, školní družina

WEB www.zspbydzov.cz

FACEBOOK Speciální třída Nový Bydžov
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Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, Soudná, 506 01 Jičín

RED-IZO 650067487 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102206503 493 532 835
skola@soudna.czIČO 71197281

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Petr Novotný

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Jičín, zastávka

Spojení do místa školy autobusem Jičín, Soudná

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, kroužky (doučování, deskové 
hry), školní jídelna

WEB www.zssoudna-jicin.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola Libáň
Školní 11, Libáň, 507 23 Libáň

RED-IZO 650063929 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102206317 493 598 626
reditel@zs-liban.czIČO 70982635

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

reditel@zs-liban.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Ladislava Hazdrová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Kopidlno

Spojení do místa školy autobusem Libáň

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.zs-liban.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola Nová Paka, Komenského 555
Komenského 555, Nová Paka, 509 01 Nová Paka

RED-IZO 600092127 KONTAKT ŠKOLA

IZO 49305620 493 722 420
skola@zsnovapaka.czIČO 49305620

ZŘIZOVATEL Město Nová Paka
KONTAKT ŘEDITEL

604 364 247
milan.schlogl@zsnovapaka.czŘEDITEL/KA Mgr. Milan Schlogl

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Nová Paka

Spojení do místa školy autobusem Nová Paka, autobusové nádraží

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.zsnovapaka.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice

Havlíčkova 54, Hořice, 508 01 Hořice

RED-IZO 600024113 KONTAKT ŠKOLA

IZO 87998 493 623 121
info@ouhorice.czIČO 87998

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

720 998 485
zshusova@ouhorice.czŘEDITEL/KA Mgr. Jiří Kopecký

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Hořice v Podkrkonoší

Spojení do místa školy autobusem Hořice, aut. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní klub, sauna, posilovna

WEB www.ouhorice.cz

FACEBOOK Střední škola řemesel a Základní škola Hořice
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Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola,  
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

Kolowratská 485, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

RED-IZO 600024300 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110003501 494 534 203
kolowratska@seznam.czIČO 70152497

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

494 534 203
stancekova.m@zskolowratska.czŘEDITEL/KA Mgr. Monika Stančeková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Rychnov nad Kněžnou, zastávka

Spojení do místa školy autobusem Rychnov nad Kněžnou, tiskárna

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, kroužky, služby klinického 
logopeda, rehabilitace

WEB www.zskolowratska.cz

FACEBOOK Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad 
Kněžnou, Kolowratská 485
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Zpět na kategorie

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115

Opočenská 115, Dobruška, 518 01 Dobruška

RED-IZO 600024334 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110003519 494 623 196, 602 266 986
zsopocenska@dkanet.czIČO 70152501

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Andrea Stonjeková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Dobruška

Spojení do místa školy autobusem Dobruška, aut. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, kroužky

WEB www.zvlastniskola.dobruska.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, Trutnov

Mentzlova 1, Voletiny, 541 01 Trutnov

RED-IZO 600102572 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108026485 499 841 562
zs@zsvoletiny.czIČO 70886598

ZŘIZOVATEL Město Trutnov
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Stanislava Tejchmanová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Trutnov-střed

Spojení do místa školy autobusem Trutnov, Voletiny, točna

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina

WEB www.zsvoletiny.cz

FACEBOOK NE



33
Zpět na kategorie

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, 
Trutnov

Horská 160, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov

RED-IZO 600024610 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102590346 732 457 024
mzps.trutnov@volny.czIČO 70841179

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

499 733 386
vasicek@mzpstrutnov.czŘEDITEL/KA Mgr. Jaromír Vašíček

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Trutnov – Staré město

Spojení do místa školy autobusem Trutnov, Hor. Staré Město, kostel

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
posouzení školní zralosti, školní jídelna + dru-
žina, muzikoterapie, canisterapie, snoezelen, 
knihovna, kroužky

WEB www.mzpstrutnov.cz

FACEBOOK Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, 
Trutnov



34
Zpět na kategorie

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, Úpice, 542 32 Úpice

RED-IZO 600024628 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102590257
499 881 436

IČO 70841144

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

724 163 777
zvs.kulhankova@centrum.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Kulhánková

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 Úpice, most II. odboje

Školní svoz ANO – odloučené pracoviště Červený Kostelec

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
kroužky, školní družina + jídelna, snoezelen, 
cvičná kuchyňka, odloučené pracoviště Červený 
Kostelec

WEB www.spzsabartose.cz

FACEBOOK NE



35
Zpět na kategorie

Základní škola speciální a praktická škola 
Diakonie ČCE Vrchlabí

Komenského 616, Vrchlabí, 543 01 Vrchlabí

RED-IZO 600024636 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110011791
491 617 716

IČO 71197621

ZŘIZOVATEL Diakonie Českobratrské církve 
evangelické

KONTAKT ŘEDITEL

739 379 290
kumprechtovam@specialniskolavrchlabi.czŘEDITEL/KA Mgr. Magda Kumprechtová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vrchlabí

Spojení do místa školy autobusem Vrchlabí, pivovar

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby spolupráce s Denním centrem Světlo, družina, 
jídelna, přípravný stupeň

WEB www.specialniskolavrchlabi.cz

FACEBOOK Základní škola speciální a praktická škola  
Diakonie ČCE Vrchlabí



36
Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola, Vrchlabí, 
Krkonošská 230

Krkonošská 230, Vrchlabí, 543 01 Vrchlabí

RED-IZO 600024652 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102590176
499 421 127

IČO 70842116

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

601 583 099
reditel@zsamsvrchlabi.czŘEDITEL/KA Mgr. Renata Šimůnková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vrchlabí

Spojení do místa školy autobusem Vrchlabí, Krkonošská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, kroužky, cvičná 
kuchyně, dílny

WEB www.zsamsvrchlabi.wbs.cz

FACEBOOK NE



37
Zpět na kategorie

Dětský domov, základní škola a školní jídelna,  
Dolní Lánov 240

Dolní Lánov 240, Dolní Lánov, 543 41 Dolní Lánov

RED-IZO 600029913 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102590222 499 522 209, 499 522 206
ddzvsdl@volny.czIČO 60153270

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

725 399 243
ŘEDITEL/KA Mgr. Karel Kraus

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Dolní Lánov, prodejna

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.ddlanov.cz

FACEBOOK NE



38
Zpět na kategorie

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné

Mládežnická 329, Hostinné, 543 71 Hostinné

RED-IZO 600024679 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60154021 499 524 139
ou.hostinne@worldonline.czIČO 60154021

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

499 405 422
rek.zbynek@ouhostinne.czŘEDITEL/KA Mgr. Zbyněk Rek

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Hostinné město

Spojení do místa školy autobusem Hostinné, aut. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.zs-slunecni.cz

FACEBOOK Střední a Základní škola Sluneční, Hostinné



39
Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola,  
Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Přemyslova 479, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

RED-IZO 600024695 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60153351 499 320 751
info@zs-dk.czIČO 60153351

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

499 622 476, 606 144 327
info@zs-dk.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Vojtěchová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Dvůr Králové nad Labem

Spojení do místa školy autobusem Dvůr Králové n. Labem, aut. st. nebo pošta

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, cvičná kuchyně, 
dílny

WEB www.zs-dk.cz

FACEBOOK Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové 
nad Labem



40
Zpět na kategorie

Základní škola logopedická a Mateřská škola 
logopedická, Choustníkovo Hradiště 161

Choustníkovo Hradiště 161, Choustníkovo Hradiště, 544 42 Choustníkovo Hradiště

RED-IZO 600024237 KONTAKT ŠKOLA

IZO 103378031
zslogo@specskola.cz

IČO 48623091

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

499 392 806, 777 005 791
ŘEDITEL/KA Mgr. Helena Durstová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Choustníkovo Hradiště

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, individuální 
logopedie, plavání, keramika

WEB www.specskola.cz

FACEBOOK NE



41
Zpět na kategorie

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola 
Josefa Zemana, Náchod

Raisova 677, Náchod, 547 01 Náchod

RED-IZO 600024245 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102266131
491 422 910

IČO 70836418

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

491 422 910
Ivo.Feistauer@zsjzemana.czŘEDITEL/KA Ing. Ivo Feistauer

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Náchod

Spojení do místa školy autobusem Náchod, okresní soud

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby SPC pro vady řeči a MP, družina, školní jídelna

WEB www.zsjzemana.cz

FACEBOOK NE



42
Zpět na kategorie

Střední průmyslová škola, Odborná škola  
a Základní škola, Nové Město nad Metují

Československé armády 376, Nové Město nad Metují, 549 01 Nové Město nad Metují

RED-IZO 600024211 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102730148 491 474 022
sekretariat@skolynome.czIČO 48623725

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

736 771 386
ŘEDITEL/KA Mgr. Klára Barešová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Nové Město nad Metují

Spojení do místa školy autobusem Nové Město nad Metují, sokolovna

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby domov mládeže, školní jídelna, školní družina

WEB www.skolynome.cz

FACEBOOK Střední průmyslová škola, Odborná škola  
a Základní škola, Nové Město nad Metují



43
Zpět na kategorie

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, 
o.p.s.

Rašínova 313, Nové Město nad Metují, 549 01 Nové Město nad Metují

RED-IZO 600024261 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110000021 491 474 299
zsnona@zsnonanmnm.czIČO 25299140

ZŘIZOVATEL Mgr. Jana Potočková
KONTAKT ŘEDITEL

734 377 154
ŘEDITEL/KA Mgr. Milena Liskovská Turková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Nové Město nad Metují

Spojení do místa školy autobusem Nové Město nad Metují, slévárna

Školní svoz ANO

Stacionář ANO

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.zsnonanmnm.cz

FACEBOOK NE



44
Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola, Broumov

Kladská 164, Velká Ves, 550 01 Broumov

RED-IZO 600024121 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102266069 491 522 194
skola@skolabroumov.czIČO 70836469

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Petra Pancnerová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Broumov, žel. st.

Spojení do místa školy autobusem Broumov, žel. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, občanské sdružení 
SEN

WEB www.zssbroumov.cz

FACEBOOK NE



45
Zpět na kategorie

Základní škola speciální Neratov

Bartošovice v Orlických horách 119, Bartošovice v Orlických horách,  
517 61 Bartošovice v Orlických horách

RED-IZO 691006377 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181054655 733 146 672
skola@neratov.czIČO  02693542

ZŘIZOVATEL Sdružení Neratov, z. s.
KONTAKT ŘEDITEL

733 146 672
ŘEDITEL/KA Mgr. Bronislava Havlíková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Bartošovice v Orlických horách, obecní úřad

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, cvičná kuchyňka, 
keramická dílna

WEB www.zakladniskolaspecialnineratov.cz

FACEBOOK NE



46
Zpět na kategorie

Dětský domov, Základní škola speciální  
a Praktická škola, Jaroměř

Palackého 142, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř

RED-IZO 600024164 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102718563
491 421 784

IČO 48623733

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

491 421 784
reditelka@zsspecaddjaromer.czŘEDITEL/KA Mgr. Taťána Kánská

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Jaroměř, zastávka

Spojení do místa školy autobusem Jaroměř, Jakubské předm.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.zsspecaddjaromer.cz

FACEBOOK Dětský domov, Základní škola speciální  
a Praktická škola, Jaroměř



47
Zpět na kategorie

Dětský domov, Základní škola speciální  
a Praktická škola, Jaroměř

Palackého 142, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř

RED-IZO 600024164 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181064197
491 421 784

IČO 48623733

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

491 421 784
reditelka@zsspecaddjaromer.czŘEDITEL/KA Mgr. Taťána Kánská

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Jaroměř, zastávka

Spojení do místa školy autobusem Jaroměř, Jakubské předm.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.zsspecaddjaromer.cz

FACEBOOK Dětský domov, Základní škola speciální 
a Praktická škola, Jaroměř



48
Zpět na kategorie

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola 
Olgy Havlové, Janské Lázně

Obchodní 282, Janské Lázně, 542 25 Janské Lázně

RED-IZO 600024687 KONTAKT ŠKOLA

IZO 049290274 499 862 111
info@oajl.czIČO 49290274

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

honzikova@oajl.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Jana Honzíková

Obor C Praktická škola dvouletá, Obchodní škola (obor J)

Obor E Provozní služby

Obor H NE

Obor L NE

Obor M Sociální činnost, Obchodní akademie

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Janské Lázně, Lesní dům

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby bazén, posilovna, tělocvična, jazykové projekty, 
středisko volného času

WEB www.oajl.cz

FACEBOOK Obchodní akademie, odborná škola a praktická 
škola Olgy Havlové



49
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola  
a střední škola Daneta, s.r.o.

Nerudova 1180/28, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

RED-IZO 600023940 KONTAKT ŠKOLA

IZO 48162485 495 535 955
info@daneta.czIČO 25262165

ZŘIZOVATEL Věra Kosinová
KONTAKT ŘEDITEL

495 530 549
monika.bourova@daneta.czŘEDITEL/KA Mgr. Monika Bourová

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E Provozní služby

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Hradec Králové, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Habrmanova

Školní svoz NE

Stacionář ANO – denní

CHPM ANO

Další doprovodné služby
školní družina, školní klub, školní jídelna, 
snoezelen, fyzioterapie, ergoterapie, AAK, 
sociální služby

WEB www.daneta.cz

FACEBOOK Základní škola a střední škola Daneta



50
Zpět na kategorie

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola  
a Mateřská škola s.r.o.

Hrubínova 1458/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

RED-IZO 600023958 KONTAKT ŠKOLA

IZO 61223174 495 538 989
prointepo@prointepo.orgIČO 25263633

ZŘIZOVATEL PhDr. Jarmila Karpašová
KONTAKT ŘEDITEL

777 127 239
urbanova@prointepo.orgŘEDITEL/KA Mgr. Miriam Urbanová

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Hradec Králové, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Metuje

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
SPC pro tělesné a kombinované postižení, osobní 
asistence, komplexní rehabilitace, středisko 
volného času, školní družina, školní jídelna

WEB www.prointepo.org

FACEBOOK Prointepo – Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola



51
Zpět na kategorie

Mateřská škola, Speciální základní škola  
a Praktická škola, Hradec Králové

Hradecká 1231/11b, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové

RED-IZO 600023974 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102078327 495 514 814
info@specialnihk.czIČO 62693514

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA PaedDr. Pavel Svoboda

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 Hradec Králové, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Heyrovského

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby SPC pro MP a PAS, kroužky, školní jídelna

WEB www.specialnihk.cz

FACEBOOK Mateřská škola, Speciální základní škola  
a Praktická škola, Hradec Králové



52
Zpět na kategorie

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola  
a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549

Štefánikova 549/27, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové

RED-IZO 600024016 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110013417 495 272 394
info@neslhk.comIČO 62690361

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

495 272 398
ŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Iva Rindová

Obor C NE

Obor E Potravinářská výroba, Stravovací a ubyt. služby, Truhlářská a čalounická výroba

Obor H Cukrář, Kuchař-Číšník, Umělecký truhlář a řezbář, Truhlář

Obor L Podnikání, Nábytkářská a dřevařská výroba

Obor M Reprodukční grafik pro média, Předškolní a mimoškolní pedagogika

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Hradec Králové, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Hvězda

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
SPC pro SP, vady řeči a ZP, raná péče pro SP, 
Divadlo beze slov, školní jídelna, spolek ABC 
o sluchu

WEB www.neslhk.com

FACEBOOK Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola
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Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, Soudná, 506 01 Jičín

RED-IZO 650067487 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102206503 493 532 835
skola@soudna.czIČO 71197281

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Petr Novotný

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 Jičín, zastávka

Spojení do místa školy autobusem Jičín, Soudná

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, kroužky (doučování, deskové 
hry), školní jídelna

WEB www.zssoudna-jicin.cz

FACEBOOK NE
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Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice

Havlíčkova 54, Hořice, 508 01 Hořice

RED-IZO 600024113 KONTAKT ŠKOLA

IZO 87998 493 623 121
info@ouhorice.czIČO 87998

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

720 998 485
zshusova@ouhorice.czŘEDITEL/KA Mgr. Jiří Kopecký

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E Brašnářská a sedlářská výroba, Čalounická výroba, Malířské a natěračské práce, 
Pečovatelské služby, Zednické práce, Zemědělské práce (Farmářské práce)

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Hořice v Podkrkonoší

Spojení do místa školy autobusem Hořice, aut. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní klub, sauna, posilovna

WEB www.ouhorice.cz

FACEBOOK Střední škola řemesel a Základní škola Hořice
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Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola,  
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

Kolowratská 485, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

RED-IZO 600024300 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110003501 494 534 203
kolowratska@seznam.czIČO 70152497

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

494 534 203
stancekova.m@zskolowratska.czŘEDITEL/KA Mgr. Monika Stančeková

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 Rychnov nad Kněžnou, zastávka

Spojení do místa školy autobusem Rychnov nad Kněžnou, tiskárna

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, kroužky, služby klinického 
logopeda, rehabilitace

WEB www.zskolowratska.cz

FACEBOOK Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad 
Kněžnou, Kolowratská 485
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Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, 
Trutnov

Horská 160, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov

RED-IZO 600024610 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102590346 732 457 024
mzps.trutnov@volny.czIČO 70841179

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

499 733 386
vasicek@mzpstrutnov.czŘEDITEL/KA Mgr. Jaromír Vašíček

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 Trutnov – Staré město

Spojení do místa školy autobusem Trutnov, Hor. Staré Město, kostel

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
posouzení školní zralosti, školní jídelna, školní 
družina, muzikoterapie, canisterapie, snoezelen, 
knihovna, kroužky

WEB www.mzpstrutnov.cz

FACEBOOK Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, 
Trutnov
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Základní škola speciální a praktická škola  
Diakonie ČCE Vrchlabí

Komenského 616, Vrchlabí, 543 01 Vrchlabí

RED-IZO 600024636 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110011791
491 617 716

IČO 71197621

ZŘIZOVATEL Diakonie Českobratrské církve 
evangelické

KONTAKT ŘEDITEL

739 379 290
kumprechtovam@specialniskolavrchlabi.czŘEDITEL/KA Mgr. Magda Kumprechtová

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vrchlabí

Spojení do místa školy autobusem Vrchlabí, pivovar

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby spolupráce s Denním centrem Světlo, školní dru-
žina, školní jídelna, přípravný stupeň

WEB www.specialniskolavrchlabi.cz

FACEBOOK Základní škola speciální a praktická škola 
Diakonie ČCE Vrchlabí
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Základní škola a Praktická škola,  
Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Přemyslova 479, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

RED-IZO 600024695 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60153351 499 320 751
info@zs-dk.czIČO 60153351

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

499 622 476, 606 144 327
info@zs-dk.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Vojtěchová

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Dvůr Králové nad Labem

Spojení do místa školy autobusem Dvůr Králové n. Labem, aut. st. nebo pošta

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, cvičná kuchyně, 
dílny

WEB www.zs-dk.cz

FACEBOOK Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové 
nad Labem
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Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola 
Josefa Zemana, Náchod

Raisova 677, Náchod, 547 01 Náchod

RED-IZO 600024245 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102266131 491 422 910
IČO 70836418

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

491 422 910
Ivo.Feistauer@zsjzemana.czŘEDITEL/KA Ing. Ivo Feistauer

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 Náchod

Spojení do místa školy autobusem Náchod, okresní soud

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby SPC pro vady řeči a MP, školní družina, školní 
jídelna

WEB www.zsjzemana.cz

FACEBOOK NE
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Střední průmyslová škola, Odborná škola  
a Základní škola, Nové Město nad Metují

Československé armády 376, Nové Město nad Metují, 549 01 Nové Město nad Metují

RED-IZO 600024211 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102730148 491 474 022
sekretariat@skolynome.czIČO 48623725

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

736 771 386
ŘEDITEL/KA Mgr. Klára Barešová

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E
Nové Město nad Metují: Rodinka, Pekař, Cukrář, Kuchař-číšník, Pečovatel; Opočno: 
Prodavač, Květinář-aranžér, Autoopravář, Opravář zemědělských strojů, Zámečník- 
-údržbář, Kuchař-číšník; Broumov: Kuchař-číšník, Prodavač

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Nové Město nad Metují

Spojení do místa školy autobusem Nové Město nad Metují, sokolovna

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby domov mládeže, školní jídelna, školní družina

WEB www.skolynome.cz

FACEBOOK Střední průmyslová škola, Odborná škola 
a Základní škola, Nové Město nad Metují
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Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola, Broumov

Kladská 164 ,Velká Ves, 550 01 Broumov

RED-IZO 600024121 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102266069 491 522 194
skola@skolabroumov.czIČO 70836469

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Petra Pancnerová

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 Broumov, žel. st.

Spojení do místa školy autobusem Broumov, žel.st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, občanské sdružení 
SEN

WEB www.zssbroumov.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Výchovný ústav, střední škola 
a středisko výchovné péče

B. Smetany 474, Hostinné, 543 71 Hostinné

RED-IZO 600029867 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110013638 499 441 778
vum.hostinne@worldonline.czIČO 60153385

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

499 441 420
ŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Petr Chlumák

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E Stavební práce

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Hostinné-město

Spojení do místa školy autobusem Hostinné, aut. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.vuhostinne.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Praktická škola, Základní škola 
a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod

Jiráskova 461, Náchod, 547 01 Náchod

RED-IZO 600024245 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181083787
491 422 910

IČO 70836418

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

491 422 910
Ivo.Feistauer@zsjzemana.czŘEDITEL/KA Ing. Ivo Feistauer

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 Náchod

Spojení do místa školy autobusem Náchod, sokolovna

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní výdejna, SPC, školní družina

WEB www.zsjzemana.cz

FACEBOOK PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zemana, Náchod
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Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné

Mládežnická  329, Hostinné, 543 71 Hostinné

RED-IZO 600024679 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60154021 499 524 139
ou.hostinne@worldonline.czIČO 60154021

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

499 405 422, 499 524 139
rek.zbynek@ouhostinne.czŘEDITEL/KA Mgr. Zbyněk Rek

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E Truhlářská a čalounická výroba, Dřevařská výroba, Knihařské práce, Zednické 
práce, Stravovací a ubytovací služby, Provozní služby

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Hostinné-město

Spojení do místa školy autobusem Hostinné, aut. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní výdejna, školní družina

WEB www.ouhostinne.cz

FACEBOOK Střední a Základní škola Sluneční Hostinné
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Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové

17. listopadu 1212, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové

RED-IZO 600024024 KONTAKT ŠKOLA

IZO 62690400 495 000 666
sekretariat@sspphk.czIČO 62690400

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

495 000 666
libor.mojzis@sspphk.czŘEDITEL/KA PaedDr. Libor Mojžíš

Obor C NE

Obor E
Strojírenské práce, Potravinářská výroba, Potravinářské práce, Tesařské práce, 
Zednické práce, Stravovací a ubytovací služby, Práce ve stravování, Prodavačské 
práce, Provozní služby, Pečovatelské služby

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Hradec Králové, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Heyrovského

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.sspphk.cz

FACEBOOK NE
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Střední škola zahradnická, 
Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1

náměstí Hilmarovo 1, Kopidlno, 507 32 Kopidlno

RED-IZO 600012018 KONTAKT ŠKOLA

IZO 87629 493 552 121
info@zahradnicka-skola-kopidlno.czIČO 64812201

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

493 551 421, 602 962 624
noskova@zahrskola.czŘEDITEL/KA Ing. Lenka Nosková

Obor C NE

Obor E Zahradnické práce

Obor H Zahradník

Obor L Zahradnictví

Obor M Rybářství, Zahradnictví

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Kopidlno

Spojení do místa školy autobusem Kopidlno, nám.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz

FACEBOOK Střední škola zahradnická, Kopidlno, 
náměstí Hilmarovo 1
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Zpět na kategorie

Obchodní akademie, odborná škola 
a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně 

Obchodní 282, Janské Lázně, 542 25 Janské Lázně

RED-IZO 600024687 KONTAKT ŠKOLA

IZO 49290274 499 862 111
info@oajl.czIČO 49290274

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

499 862 101
info@oajl.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Honzíková

Obor C Praktická škola dvouletá, Obchodní škola (obor J)

Obor E Provozní šlužby

Obor H NE

Obor L NE

Obor M Obchodní akademie, Sociální činnost

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Janské Lázně

Spojení do místa školy autobusem Janské Lázně

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby středisko volného času, SPC, školní jídelna

WEB www.oajl.cz

FACEBOOK Obchodní akademie, odborná škola a praktická 
škola Olgy Havlové
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Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně 
pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové

WEB www.poradenstvikhk.cz

FACEBOOK Pedagogicko-psychologická poradna 
a Speciálně pedagogické centrum KHK

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Soňa Holá

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 777 831 666, reditelka@ppphk.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 5

Detašované pracoviště 
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA HRADEC KRÁLOVÉ

Adresa Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové

Kontakt PPP 495 265 423, info@ppphk.cz

Kontakt vedoucí pracovník PhDr. Kristýna Červená
k.cervena@ppphk.cz

Další služby www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-hradec-kralove
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Zpět na kategorie

Detašované pracoviště 
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA NÁCHOD

Adresa Smiřických 1237, 547 01 Náchod

Kontakt PPP 491 426 036, 491 427 418, info@pppnachod.cz

Kontakt vedoucí pracovník PaedDr. Hana Plachtová
h.plachtova@pppnachod.cz

Další služby www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-nachod

Detašované pracoviště 
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Adresa Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kontakt PPP 494 535 476, 775 235 476, info@ppprychnov.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Markéta Pražáková
m.prazakova@ppprychnov.cz

Další služby www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-rychnov-nad-k-
neznou

Detašované pracoviště 
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA TRUTNOV

Adresa Lippová 223, 541 01 Trutnov

Kontakt PPP 499 813 080, info@ppptrutnov.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Ivana Skalková
605 814 887, i.skalkova@ppptrutnov.cz

Další služby www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-trutnov

Detašované pracoviště 
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA JIČÍN

Adresa 17. listopadu 861, 506 01 Jičín

Kontakt PPP 493 533 505, 733 544 134, info@pppjicin.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Alena Chudobová
725 129 946, a.chudobova@pppjicin.cz

Další služby www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-jicin
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Zpět na kategorie

WEB www.spchk.cz

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PaedDr. Pavel Svoboda

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 495 514 681
specialnicentrum@seznam.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum Rukavička 
při Mateřské škole, Speciální základní škole 

a Praktické škole
Hradecká 1231/11b, 500 03 Hradec Králové
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Zpět na kategorie

WEB www.msspctu.cz/spc

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Michaela Novotná

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 499 941 053
spc.tu@centrum.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 601 090 599
novotna@msspctu.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum Trutnov
Lípová 223, 541 01 Trutnov



72
Zpět na kategorie

WEB www.zsjzemana.cz/specialne-pedagogicke-cent-
rum

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Iva Langová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 491 420 946
spc.nachod@worldonline.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 601 088 702

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum Náchod
Smiřických 1237, Náchod, 547 01 Náchod
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Zpět na kategorie

WEB www.oajl.cz/spc

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Veronika Kulhavá Páslerová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 499 862 133
spc@oajl.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 770 187 130
kulhava@oajl.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum při Obchodní 
akademii, odborné škole a praktické škole 

Olgy Havlové, Janské Lázně
Obchodní 282, 542 25 Janské lázně
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Zpět na kategorie

WEB www.prointepo.org/spc-i

FACEBOOK Centrum Prointepo

ZŘIZOVATEL soukromník – PhDr. Jarmila Karpašová 
(zřizovatel a jednatel) 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PhDr. Jarmila Karpašová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC
777 112 476
sodomkova@prointepo.org,
saurova@prointepo.org

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 777 112 871
karpasova@prointepo.org

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum PROINTEPO
Hrubínova 1458/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
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Zpět na kategorie

WEB www.spczphk.cz

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK vedoucí není

SOUČÁST ŠKOLY NE

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT SPC 495 518 261
sms.spc.hk@gmail.com

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové ANO

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum 
pro zrakově postižené děti Hradec Králové

Šimkova 879/11, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové
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Zpět na kategorie

WEB www.spclogacek.cz

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Ivana Přívratská

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 774 333 795
martina.hudcova@spclogacek.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 606 776 422
ivana.privratska@neslhk.com

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC Logáček
Štefánikova 549/27, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové
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Zpět na kategorie

WEB www.neslhk.com/specialne-pedagogicke-centrum

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 606 716 320
info@ckop.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové ANO

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty 
se sluchovým postižením – Raná péče SPC Duháček

Štefánikova 549/27, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové
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WEB www.poradenstvikhk.cz/reditelstvi/kontakty-a-
-zakladni-informace

FACEBOOK Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně 
pedagogické centrum KHK

ZŘIZOVATEL Královéhradecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Soňa Holá

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT SPC reditelka@ppphk.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 777831666
reditelka@ppphk.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 2

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně 
pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové



79
Zpět na kategorie

Adresa 17. listopadu 861, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

Kontakt 
Mgr. Veronika Brychtová
739 293 882, v.brychtova@spcjicin.cz
491 533 595, info@spcjicin.cz

Další služby www.poradenstvikhk.cz/spc/spc-jicin

Detašované pracoviště 
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM JIČÍN

Adresa Javornická, 1501, Rychnov nad Kněžnou, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kontakt 
Mgr. Ing. Ladislav Martinek
491 421 813, 606 729 574 
l.martinek@spcrychnov.cz, info@spcrychnov.cz

Další služby www.poradenstvikhk.cz/spc/spc-rychnov-nad-kne-
znou

Detašované pracoviště 
SPECIÁLNĚ PEDAGIGICKÉ CENTRUM RYCHNOV NAD KNĚŽNOU



80

3 Sociální služby zaměřené na podporu osob se zdravotním 
postižením 

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

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

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

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

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

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

Níže bude představen detailní seznam vybraných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, které jsou 
primárně zaměřené na cílovou skupinu projektu – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdra-
votního 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

Aspekt, Broumov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou 83
Barevné domky Hajnice, Trutnov 85
SPIRÁLA – Diakonice ČCE, Vrchlabí 87
KŘESADLO HK – Centrum pomoci lidem s PAS, Hradec Králové 89
NONA 92, Nové Město nad Metují 91
Pferdí trénink, Náchod 93
Pferdí trénink, Rychnov nad Kněžnou 95
Tyfloservis, Hradec Králové 97
Život bez bariér, Nová Paka 99
TyfloCentrum, Hradec Králové 101
Apropo, Jičín 101
SKOK do života, Hradec Králové 102
HANDIC-UP, Jaroměř 102

Sociálně aktivizační služby

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 103
TyfloCentrum, Hradec Králové 105

Sociálně terapeutické dílny

AJdeTo, Jičín 107
Stříbrná dílna, Dvůr Králové nad Labem 109
Slunečnice – Charita, Dvůr Králové nad Labem 111
Tréninková pekárna Láry Fáry, Kvasiny 113
LAFARMA, Hradec Králové 115
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Adresa
Lidická 174, Broumov, 550 01 Broumov 1
Strnadova 48, 547 01 Náchod
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zřizovatel Aspekt, z.s.

Web www.aspektzs.cz

Kontakt
lenka.cole@aspektzs.cz
lucie.sedlackova@aspektzs.cz
martina.safarova@aspektzs.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 40

Aktuální naplněnost 38

Délka poskytované služby standardní limit je stanoven na 2 roky podpory, ojediněle na max. 3 roky

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena bez dlouhodobých zdravotních potíží, bez SVP

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

obsluha zařízení a spotřebičů, cesty do zaměstnání nebo do kanceláře 
služby, dojíždění autobusem/vlakem, doprovod k lékaři na vstupní 
lékařskou prohlídku, doprovody do různých institucí v souvislosti 
s prací

Zvýšení pracovního uplatnění rozvíjíme motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti 
související s pracovním uplatněním

Aspekt, Broumov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zpravidla získají pracovní uplatnění a  dál nás nepotřebuji, případně 
končí využití služby nejčastěji kvůli zdravotním důvodům

Podpora na trhu práce zaměřujeme se na otevřený trh práce, klienty podporujeme, když 
odcházejí na chráněný trh práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

spolupracujeme se SPŠ, OU a ZŠ Nové Město nad Metují, skupinové či 
individuální schůzky s žáky, podpora při hledání pracovního uplatnění, 
oslovujeme studenty z  posledních ročníků a  nově i  jejich rodiče 
s  informací o  službě, další školy z  regionu Rychnovska a  Náchodska 
jsme o naší službě informovali

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života obdobně jako v rámci zařízení

Zvýšení pracovního uplatnění

podpora při jednání se zaměstnavateli, vyřizování v  souvislosti 
s pracovním uplatněním, podpora při zapracování přímo na pracovišti 
a ve vytváření přirozených vazeb zejména na pracovišti a podpůrných 
pro výkon práce, službu podobnou tranzitnímu programu poskytujeme 
studentům se SVP v posledním či předposledním ročníku školy

Exkurze, praxe, placená práce
jako klasické pracovní poměry – na pracovní smlouvu, dohodu 
o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce, dále domlouváme 
návštěvy přímo u zaměstnvatelů
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Adresa Žižkova 277, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Zřizovatel Barevné domky Hajnice

Web www.barevnedomky.cz

Kontakt zapletalova@barevnedomky.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 10

Aktuální naplněnost 24

Délka poskytované služby dokud přetrvává nepříznivá sociální situace a s tím související zakázka 
klienta

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena děti, není dominující mentální postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života úklid, obsluha pračky + žehličky, vaření, orientace ve financích a vlastní 
finanční situace

Zvýšení pracovního uplatnění

sestavování životopisu, získání orientace při hledání práce v prostředí 
internetu, seznámení se s podobou nabízených volných pracovních 
míst, k dispozici nácviková kavárna, kde klienti zvyšují své 
kompetence: příprava nápojů / drobných pokrmů, komunikace se 
zákazníky, úklid prostor, příjem objednávek

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
nákupy potravin, orientace v obchodech, komunikace na úřadech  
a v ostatních veřejně dostupných službách, nácviky péče o domácnost 
přímo v domácnosti klienta

Zvýšení pracovního uplatnění
návštěvy ÚP, docházení na pracovní pohovory, schopnost komunikace 
s neznámými lidmi, nácviky chování v různých společenských 
situacích

Exkurze, praxe, placená práce ne

Barevné domky Hajnice, Trutnov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory někteří setrvávají v sociální službě (např. chráněné bydlení), ale jsou 
vybaveni potřebnými dovednostmi, případně mají zaměstnání

Podpora na trhu práce v posledních měsících se podařilo některým z našich klientů získat 
zaměstnání na trhu práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Komenského 616, Vrchlabí, 543 01 Vrchlabí 1

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí

Web www.vrchlabi.diakonie.cz

Kontakt spirala.svetlo@diakonievr.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 20 uzavřených smluv

Aktuální naplněnost 14

Délka poskytované služby smlouva se uzavírá na tři roky, s možností o tři roky prodloužit, pokud 
je potřeba

Možnost obědů ne

Cílová skupina

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

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena duševní onemocnění jako primární diagnóza

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
péče o sebe a svůj vzhled, péče o zdraví, hygiena, vztahy, bezpečnost – 
doma, venku, finance, rozpočet, komunikace – tykání, vykání, PC, péče 
o domácnost, vaření, život v domácnosti – návštěvy, stolování

Zvýšení pracovního uplatnění
témata pracovní poměr, nácviky pracovních dovedností, na farmě, 
na terapeutické zahradě, v prostorách služby (úklid), vyhledávání 
pracovního místa

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
orientace, vyřizování na úřadech, nakupování, cestování, komunikace 
v interakci ve společnosti, péče o domácnost (u klienta), vaření, trávení 
volného času, vybavení bytu

Zvýšení pracovního uplatnění kontakt s potenciálními zaměstnavateli, doprovod klienta na pohovor, 
možnost přítomnosti pracovníka v zaměstnání po dobu zapracování

Exkurze, praxe, placená práce vyzkouší si řemesla, která se na škole učí – truhlářská dílna, knihařská 
dílna a zednické práce

SPIRÁLA – Diakonice ČCE, Vrchlabí
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory chráněné bydlení, zůstávají v rodinách

Podpora na trhu práce v době covidu nyní hůře

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

viz popis exkurze výše, plus základní škola speciální – žáci k nám chodí 
na kreativní činnosti s možností navázat ve službě po ukončení školní 
docházky
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Adresa Okružní 1130/11, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3

Zřizovatel KŘESADLO HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú.

Web www.kresadlohk.cz

Kontakt info@kresadlohk.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 2

Aktuální naplněnost volná kapacita

Délka poskytované služby 1 hodina přímo s klientem, četnost dle potřeby

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení duševní, PAS

Věková kategorie 7+

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena pro ty, kteří nemají PAS nebo nejsou pečující osobou

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vše ohledně komunikace s okolím

Zvýšení pracovního uplatnění není jich mnoho vzhledem k cílové skupině, většinou nepracují

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, komunikace s okolím

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

KŘESADLO HK – Centrum pomoci 
lidem s PAS, Hradec Králové
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory většinou jsou ještě ve školním zařízení nebo doma

Podpora na trhu práce nedaří se – vzhledem k diagnóze

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP práce v multidisciplinárním týmu

Poznámka poskytujeme ambulantní a terénní službu
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Adresa Rašínova 313, Nové Město nad Metují, 
549 01 Nové Město nad Metují 1

Zřizovatel NONA 92, o.p.s.

Web www.nonanmnm.com

Kontakt stacionar@nonanmnm.com

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 4

Aktuální naplněnost služba je dostupná

Délka poskytované služby individuálně

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

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

Pro koho není služba určena pro ty, kteří naši službu nepotřebují

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života péče o domácnost ve cvičném bytě, zařizování osobních i úředních 
záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění práce v prádelně

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života zařizování osobních záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění úklid panelového domu

Exkurze, praxe, placená práce pouze exkurze na základě domluvy s konkrétním pracovištěm

NONA 92, Nové Město nad Metují
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory volný či chráněný trh práce

Podpora na trhu práce dle možností klientů

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Hurdálkova 371, Náchod, 547 01 Náchod 1

Zřizovatel PFERDA, z.ú.

Web www.pferda.cz

Kontakt pferditreninknachod@pferda.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 14

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena zrakové, sluchové

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života znát nouzové a havarijní situace, naučit se pečovat o domácnost, 
hospodařit s penězi

Zvýšení pracovního uplatnění hledání zaměstnání na chráněném trhu práce, zvýšení pracovního 
tempa, chodit do práce včas

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života orientovat se po městě, vyřizovat úřední záležitosti, nákupy, využívat 
volný čas

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod na pohovory, pomoc přímo v daném zaměstnání

Exkurze, praxe, placená práce ne

Pferdí trénink, Náchod



94
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory podporované bydlení, chráněné bydlení, chráněný trh práce

Podpora na trhu práce daří se zatím velmi dobře, je to i díky spolupráci s dalšími organizacemi, 
např. Aspekt z.s.

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zřizovatel PFERDA, z.ú.

Web www.pferda.cz

Kontakt pferditreninkrychnov@pferda.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 11

Délka poskytované služby přistupujeme individuálně, nemáme jasně stanovenou délku, záleží na 
zakázce klienta

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena sluchové, tělesné, zrakové

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
vaření, úklidy, praní a třídění prádla, žehlení, finanční gramotnost, 
nouzové a havarijní situace, orientace na trhu realit (všechny činnosti 
spojené s koupí/pronájmem bytu), plánování volného času

Zvýšení pracovního uplatnění
posilování pracovních dovedností a schopností, pracovní tempo, 
orientace na pracovním trhu, sepisování životopisu, komunikace se 
zákazníky a kolektivem

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nácviky již výše uvedené přímo v bytech uživatelů, vyřizování na úřadech 
a jiných veřejných službách

Zvýšení pracovního uplatnění stáže v podnicích, doprovody na úřady nebo pracovní pohovory

Exkurze, praxe, placená práce ne

Pferdí trénink, Rychnov nad Kněžnou
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory klienti odcházejí na chráněný trh práce nebo do vlastního bydlení

Podpora na trhu práce klienti velmi často jsou na chráněném trhu práce v  našich sociálních 
podnicích, což se zpravidla podaří min. v 90 % případů

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP možnost vykonání praxí s naší organizací těchto žáků
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Adresa Milady Horákové 549, Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6

Zřizovatel Tyfloservis, o.p.s.

Web www.tyfloservis.cz

Kontakt h.kralove@tyfloservis.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita denní 6

Aktuální naplněnost 20–25 klientů za týden

Délka poskytované služby individuální dle potřeb konkrétního klienta

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena mladší 15 let, mají jiný primární handicap než zrakové postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

prostorová orientace a samostatný pohybu, péče o sebe, domácnost 
a její členy, psaní všemi 10 na klávesnici počítače, psaní vlastnoručního 
podpisu, čtení a psaní Braillova bodového písma, orientace v sociálních 
situacích, odzkoušení a výběr kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek a zácvik s nimi, rehabilitace zraku, rozvoj kompenzačních 
smyslů, čtení reliéfních zobrazení, podpora v akceptaci zrakové vady

Zvýšení pracovního uplatnění poradenství ve vytváření bezbariérového prostředí, pracovní uplatnění, 
orientace a pohyb na pracovišti

Tyfloservis, Hradec Králové
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory ne

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

vzhledem k  tomu, že pracujeme s  dospívajícími od 15 let, blízkou 
spolupráci se školami v daném ohledu nemáme

Poznámka výše uvedené údaje platí pro středisko Tyfloservisu pro Královéhradecký 
i Pardubický kraj

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
všechny výše uvedené aktivity realizujeme v  zařízení i  mimo něj dle 
potřeb klienta, některé nácviky jsou přímo vázané na přirozené prostředí 
klienta

Zvýšení pracovního uplatnění
všechny výše uvedené aktivity realizujeme v  zařízení i  mimo něj dle 
potřeb klienta, některé nácviky jsou přímo vázané na přirozené prostředí 
klienta

Exkurze, praxe, placená práce ne
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Adresa Opolského 148, 509 01 Nová Paka

Zřizovatel Život bez bariér, z.ú.

Web www.zbb.cz

Kontakt vera.dejmkova@zbb.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 20

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena akutní psychické onemocněním

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vaření, úklid domácnosti, péče o domácí spotřebiče

Zvýšení pracovního uplatnění pohovory, doprovody k zaměstnavateli

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Život bez bariér, Nová Paka
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do zaměstnání, do PDZ

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony doprava

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe, brigáda
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Okružní 1135/15, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3

Zřizovatel TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.

Web www.tyflocentrum-hk.cz

Kontakt hradec.kralove@tyflocentrum.cz

Druh postižení zrakové

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

TyfloCentrum, Hradec Králové

Adresa Soudná 13, 506 01 Jičín 1

Zřizovatel Apropo Jičín, o.p.s.

Web www.apropojicin.cz

Kontakt penickova@apropojicin.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Apropo, Jičín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Akademika Heyrovského 1178/6, Hradec Králové, 500 03 Hradec 
Králové 3

Zřizovatel SKOK do života, o.p.s.

Web www.skokdozivota.cz

Kontakt monika.vrabcova@skokdozivota.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

SKOK do života, Hradec Králové

Adresa Nádražní 973, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1

Zřizovatel HANDIC-UP, z.ú.

Web není uvedeno

Kontakt vejpravami@seznam.cz

Druh postižení jiné zdravotní, zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby terénní

HANDIC-UP, Jaroměř
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Adresa Jana Černého 8/28, Věkoše, 503 41 Hradec Králové 7

Zřizovatel Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením 
Královéhradeckého kraje, o. p. s.

Web www.czphk.cz

Kontakt hkcpdz@seznam.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 15

Aktuální naplněnost 70 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované

Věková kategorie 27–64 let

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

Pro koho není služba určena poradny poskytují služby pro osoby se všemi druhy zdravotního 
postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením 
Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory řeší své problémy samostatně za naší podpory

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony psychorehabilitační pobyty

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Okružní 1135/15, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3

Zřizovatel TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.

Web www.tyflocentrum-hk.cz

Kontakt hradec.kralove@tyflocentrum.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita není uvedeno

Aktuální naplněnost 46

Délka poskytované služby není uvedeno

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zrakové

Věková kategorie 16–64 let

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

Pro koho není služba určena mentální, tělesné, PAS

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vaření, cvičení, výlety, besedy, sportovní aktivity

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života výlety

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ano

TyfloCentrum, Hradec Králové
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory ne

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony průvodcovská a předčitatelská služba

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Vrchlického 823/824, Jičín 506 01

Zřizovatel Apropo Jičín, o.p.s.

Web www.apropojicin.cz

Kontakt paulikova@apropojicin.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 15 smluv

Aktuální naplněnost 14

Délka poskytované služby děti a dospělí do 55 let

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 18–55 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena zrakové, sluchové

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

máme službu sociální rehabilitace, klienty vedeme k  největší míře 
samostatnosti, sociálně terapeutické dílny jsou tu od toho, aby lidé 
s  postižením nebyli sociálně vyloučeni, učili se pracovním návykům, 
pravidlům, trénují motoriku – šití, práce se dřevem

Zvýšení pracovního uplatnění ti, co mají zájem a potenciál, se mohou uplatnit v místní charitě, která 
nabízí chráněné pracovní místo

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nácvik samostatného života spadá pod sociální rehabilitaci, kde trénují 
ve městě nákup potravin, učí se vyřizovat běžné záležitosti – pošta, úřad

Zvýšení pracovního uplatnění mimo naše prostory také pracujeme na zahradě a máme stánek s výrobky 
na občasných akcích

Exkurze, praxe, placená práce ne

AJdeTo, Jičín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zpravidla domů, v pátek někteří na dramatický kroužek mimo organizaci

Podpora na trhu práce ne všichni mají zájem fungovat na trhu práce, ale ty, kteří opravdu chtějí 
a mají na to předpoklady, se daří umístit na pracovní trh

Fakultativní (placené) úkony masáže

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Krkonošská 2917, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zřizovatel Barevné domky Hajnice

Web www.barevnedomky.cz

Kontakt zapletalova@barevnedomky.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 3

Aktuální naplněnost 3

Délka poskytované služby dokud přetrvává nepříznivá sociální situace a s tím související zakázka 
klienta

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň

Pro koho není služba určena dětští klienti, u nichž není dominující mentální postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
pomoc a podpora při dodržování hygieny, příprava jídla, rozlišení 
pracovního oděvu od běžného, udržení oděvu v čistotě, vhodné 
estetické úpravy oděvů, ukládání oděvu

Zvýšení pracovního uplatnění

práce s nástroji, naplánovat a osvojit si pracovní postup, jemná i hrubá 
motorika, pravidelné pracovní docházky, dodržování smluvené 
„pracovní“ doby a pravidel, samostatnost při práci na zadaném úkolu, 
podpora trpělivosti, vytrvalosti, pečlivosti, vyjadřování svých potřeb, 
přání a cílů ve vztahu k zaměstnání, výběr a nakupování vhodných 
materiálů, produktů a pomůcek k práci

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života služba STD je poskytována pouze ambulantně – v rámci nácviků mimo 
službu se jedná o nácviky zvládání cesty do dílny

Zvýšení pracovního uplatnění
služba STD je poskytována pouze ambulantně – v rámci nácviků 
mimo prostory služby se jedná o nákup materiálů pro potřeby v rámci 
činností STD

Exkurze, praxe, placená práce ne

Stříbrná dílna, Dvůr Králové nad Labem
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory odcházejí buď zpět do pobytové sociální služby, případně do domácností 
mimo služby

Podpora na trhu práce v rámci služby STD se bohužel tato činnost nedaří, i z toho důvodu, že 
se jedná o klienty, kteří nejsou umístitelní na trhu práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa nám. T. G. Masaryka 40, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zřizovatel Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Web www.dk.charita.cz

Kontakt slunecnice@charitadk.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 20

Aktuální naplněnost 18

Délka poskytované služby limitem je věk klientů – dosažení věku 65 let, zhoršení zdravotního stavu

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena tělesné, zrakové, sluchové

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života praní a  žehlení prádla, úklid domácnosti, příprava pokrmů, finanční 
gramotnost

Zvýšení pracovního uplatnění práce na počítači, psaní a počítání, práce v tréninkovém obchodě

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, docházení na poštu či úřad

Zvýšení pracovního uplatnění práce na zahradě

Exkurze, praxe, placená práce exkurze v zařízeních pracujících se stejnou cílovou skupinou

Slunečnice – Charita, Dvůr Králové nad Labem
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory při zhoršení zdravotního stavu mohou odcházet do denního stacionáře

Podpora na trhu práce nedaří se nám umisťovat klienty na trhu práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP informování o akcích a naší činnosti, exkurze v naší službě
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Adresa Kvasiny 340, 517 02 Kvasiny

Zřizovatel PFERDA, z.ú.

Web www.pferda.cz

Kontakt pekarna@pferda.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 15

Aktuální naplněnost 13

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň

Pro koho není služba určena zrakové

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života oblékání a svlékání, základy osobní hygieny, umět si rozplánovat 
harmonogram dne, úklid zařízení, hlídání

Zvýšení pracovního uplatnění obsluha elektrospotřebičů, umět si rozplánovat harmonogram dne, 
soustředit se na činnost

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Tréninková pekárna Láry Fáry, Kvasiny
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Další informace

Možnosti následné podpory momentálně nejvíce odcházejí v rámci transformace ústavu do 
chráněného bydlení, ve většině případů však klienti zůstávají

Podpora na trhu práce v naší STD jsou zpravidla umístěni pouze klienti, kteří se neuplatnili na 
chráněném ani volném trhu práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Akademika Heyrovského 1178/16, Hradec Králové, 500 03 Hradec 
Králové 3

Zřizovatel SKOK do života, o.p.s.

Web www.skokdozivota.cz

Kontakt monika.vrabcova@skokdozivota.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 12

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena všechny mimo cílovou skupinu

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života ne 

Zvýšení pracovního uplatnění příprava pracovního místa, jednoduché manuální činnosti, „práce“ 
v ohraničených časových blocích

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

LAFARMA, Hradec Králové
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce
máme vlastní pracovní místa, ze sociálně terapeutické dílny klienti 
neodcházejí, spíše sem přicházejí, když už nezvládají pracovat ma svém 
pracovním místě, do práce odcházejí ze služby sociální rehabilitace

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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3.2  Centra denních služeb, denní stacionáře

Centra denních služeb

Centrum Orion, Dlouhá Ves 118
DUHA, Nový Bydžov 118
Pečovatelská služba, Kostelec nad Orlicí 119
Centrum denních služeb města, Úpice 119
Středisko sociálních služeb, Chlumec nad Cidlinou 120

Denní stacionáře

Apropo, Jičín 121
Domovinka, Hradec Králové 121
Denní stacionář Klokan, Hořice v Podkrkonoší 122
Domov Dědina, Opočno 122
Serafína – Farní charita, Dvůr Králové nad Labem 123
Stacionář sv. Františka – Farní charita, Rychnov nad Kněžnou 123
NONA 92, Nové Město nad Metují 124
Lávka, Bartošovice v Orlických horách 124
Stacionář Cesta, Náchod 125
Stacionář mezi mosty, Trutnov 125
Daneta, Třebeš 126
Život bez bariér, Nová Paka 126
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zřizovatel Centrum Orion, z. s.

Web www.centrum-orion.cz

Kontakt orion@centrum-orion.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Centrum Orion, Dlouhá Ves

Adresa Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov

Zřizovatel DUHA, o. p. s.

Web www.pomocseniorum.cz

Kontakt duha_nb@volny.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

DUHA, Nový Bydžov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Frošova 1414, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zřizovatel Město Kostelec nad Orlicí

Web www.ps.kostelecno.cz

Kontakt dps@kostelecno.cz

Druh postižení chronické, mentální, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Pečovatelská služba, Kostelec nad Orlicí

Adresa Národní 1109, 542 32 Úpice

Zřizovatel Město Úpice

Web www.upice.cz

Kontakt baudysova@upice.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Centrum denních služeb města, Úpice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Palackého 310, Chlumec nad Cidlinou III, 
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Zřizovatel Středisko sociálních služeb 
Chlumec nad Cidlinou, o.p.s.

Web www.chlumecnc.cz

Kontakt socialni.sluzby@seznam.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Středisko sociálních služeb, Chlumec nad Cidlinou
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Soudná 15, 506 01 Jičín 1

Zřizovatel Apropo Jičín, o.p.s.

Web www.apropojicin.cz

Kontakt socialnisluzby@apropojicin.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Apropo, Jičín

Adresa Harmonie II, Souběžná 1746, 
500 12 Hradec Králové

Zřizovatel Centrum sociální pomoci a služeb, o. p. s.

Web www.csps-hk.cz

Kontakt csps.hk@csps-hk.cz

Druh postižení tělesné, sluchové, zdravotní, zrakové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Domovinka, Hradec Králové
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Janderova 436, Hořice, 
508 01 Hořice v Podkrkonoší

Zřizovatel Denní stacionář Klokan, o. p. s.

Web www.klubklokanek.eu

Kontakt engova@klubklokanek.eu
ersilova@klubklokanek.eu

Druh postižení mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář Klokan, Hořice v Podkrkonoší

Adresa Nádražní 709, 517 73 Opočno

Zřizovatel Domov Dědina

Web www.domov-dedina.cz

Kontakt opocno@domov-dedina.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Domov Dědina, Opočno
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Erbenova 2355, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zřizovatel Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Web www.charitadk.cz

Kontakt asistence@charitadk.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Serafína – Farní charita, Dvůr Králové nad Labem

Adresa Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zřizovatel Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Web www.rychnov.charita.cz

Kontakt char.domov@tiscali.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Stacionář sv. Františka – Farní charita, Rychnov nad Kněžnou



124
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Rašínova 313, Nové Město nad Metují, 
549 01 Nové Město nad Metují 1

Zřizovatel NONA 92, o.p.s.

Web www.nonanmnm.com

Kontakt stacionar@nonanmnm.com

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

NONA 92, Nové Město nad Metují

Adresa Bartošovice v Orlických horách 23, 
517 61 Rokytnice v Orlických horách

Zřizovatel Sdružení Neratov, z.s.

Web www.neratov.cz

Kontakt olga.horakova@neratov.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Lávka, Bartošovice v Orlických horách
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Na Vyšehradě 67, Babí, 547 01 Náchod 1

Zřizovatel Stacionář Cesta Náchod, z.ú.

Web www.stacionarcesta.cz

Kontakt vlachova@stacionarcesta.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Stacionář Cesta, Náchod

Adresa Náchodská 359, Dolní Předměstí, 
541 01 Trutnov 1

Zřizovatel Stacionář mezi mosty Trutnov

Web www.stacionartrutnov.cz

Kontakt stacionar@trutnov.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Stacionář mezi mosty, Trutnov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6

Zřizovatel Věra Kosinová – Daneta, 
zařízení pro zdravotně postižené

Web www.daneta.cz

Kontakt info@daneta.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, sluchové, zdra-
votní, zrakové

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

Daneta, Třebeš

Adresa Opolského 148, 509 01 Nová Paka

Zřizovatel Život bez bariér, z.ú.

Web www.zbb.cz

Kontakt vera.dejmkova@zbb.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

Život bez bariér, Nová Paka
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3.3 Týdenní stacionáře, domovy pro lidi se zdravotním postižením, chráněná bydlení, 
podpora samostatného bydlení

Týdenní stacionáře

–

Domovy pro lidi se zdravotním postižením

Barevné domky, Hajnice 128
Domečky, Rychnov nad Kněžnou 128
Domov bez bariér, Hořice v Podkrkonoší 129
Domov Dědina, Klášter nad Dědinou 129
Domov na Stříbrném vrchu, Rokytnice v Orlických horách 130
Domov sociálních služeb, Chotělice 130
Domov sociálních služeb, Skřivany 131
Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice 131
Ústav sociální péče pro mládež, Kvasiny 132

Chráněná bydlení

Barevné domky, Hajnice 133
Domov Dědina, Třebechovice pod Orebem,  133
Nové Město nad Metují, Náchod, Jaroměř 133
Domov sociálních služeb, Skřivany 134
Domov V Podzámčí, Chlumec nad Cidlinou 134
Domov, Bartošovice v Orlických horách 135
Chráněné BYDLENÍ v síti, Hradec Králové 135
Sociální služby města, Jičín 136
Chráněné bydlení Cesta, Hradec Králové 136
Ústav sociální péče pro mládež, Kvasiny 137
Daneta, Hradec Králové 137

Podpora samostatného bydlení

Takový normální život, Rychnov nad Kněžnou 138
Podporované BYDLENÍ v síti, Hradec Králové 138
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Barevné domky, Hajnice

Adresa

Modrý domek – Hajnice 230, 544 66 Hajnice 
Zelený domek – Hajnice 231, 544 66 Hajnice
Žlutý domek – Hajnice 50, 544 66 Hajnice
Fialový domek – Hajnice 48, 544 66 Hajnice
Červený domek – Hajnice 252, 544 66 Hajnice 
Bílý domek – Hajnice 52, 544 66 Hajnice 
Slunečné oddělení – Hajnice 46, 544 66 Hajnice 
Duhové oddělení – Hajnice 46, 544 66 Hajnice 
Měsíční byt – Hajnice 46, 544 66 Hajnice

Zřizovatel Barevné domky Hajnice

Web www.barevnedomky.cz

Kontakt pfeifer@barevnedomky.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby pobytová

Domečky, Rychnov nad Kněžnou

Adresa Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zřizovatel Domečky Rychnov nad Kněžnou

Web www.sweb.cz

Kontakt uspdomecky@tiscali.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov bez bariér, Hořice v Podkrkonoší

Adresa Karla Kofránka 2264, Hořice, 
508 01 Hořice v Podkrkonoší

Zřizovatel Domov bez bariér

Web www.usphorice.cz

Kontakt info@usphorice.cz

Druh postižení chronické, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domov Dědina, Klášter nad Dědinou

Adresa Klášter nad Dědinou 23, Ledce, 
517 71 České Meziříčí

Zřizovatel Domov Dědina

Web www.domov-dedina.cz

Kontakt ceskemezirici@domov-dedina.cz
mcihak@domov-dedina.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov na Stříbrném vrchu, Rokytnice v Orlických horách

Adresa Stříbrný vrch 199, Rokytnice v Orlických horách, 
517 61 Rokytnice v Orlických horách

Zřizovatel Domov Na Stříbrném vrchu

Web www.uspro.cz

Kontakt reditel@uspro.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 26+

Forma služby pobytová

Domov sociálních služeb, Chotělice

Adresa Chotělice 89, 503 53 Smidary

Zřizovatel Domov sociálních služeb Chotělice

Web www.uspchotelice.cz

Kontakt info@uspchotelice.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov sociálních služeb, Skřivany

Adresa Dr. Vojtěcha 93, Skřivany, 
503 52 Skřivany u Nového Bydžova

Zřizovatel Domov sociálních služeb Skřivany

Web www.dssskrivany.cz

Kontakt reditel@dssskrivany.cz

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice

Adresa Riegrova 594, 552 03 Česká Skalice

Zřizovatel Domovy Na Třešňovce

Web www.domovynatresnovce.cz

Kontakt zholicka@domovynatresnovce.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 50+

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Ústav sociální péče pro mládež, Kvasiny

Adresa Kvasiny 340, 517 02 Kvasiny

Zřizovatel Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny

Web www.uspkvasiny.cz

Kontakt uspkvasiny@centrum.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Barevné domky, Hajnice

Adresa

Růžový dům – Vančurova 2714, 544 01 Dvůr Králové n. L. 
Stříbrný dům – Krkonošská 2917, 544 01 Dvůr Králové n. L.
Béžový byt – Dlouhá 576, 541 01 Trutnov
Oranžový byt – Fialková 452, 541 02 Trutnov
Šedý byt – Žižkova 348, 541 01 Trutnov
Zlatý dům – Novodvorská 698, 541 01 Trutnov
Azurový byt – Nerudova 1184, 543 01 Vrchlabí
Tyrkysový byt – Nerudova 1186, 543 01 Vrchlabí
Duhové byty – Žižkova 277, 541 01 Trutnov

Zřizovatel Barevné domky Hajnice

Web www.barevnedomky.cz

Kontakt kyselova@barevnedomky.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov Dědina, Třebechovice pod Orebem, 
Nové Město nad Metují, Náchod, Jaroměř

Adresa
Československých legií 125, 
503 46 Třebechovice pod Orebem
Pod Výrovem 1151, 549 01 Nové Město nad Metují
Dr. Paula, 551 01 Jaroměř, Příkopy 1107, 547 01 Náchod

Zřizovatel Domov Dědina

Web www.domov-dedina.cz

Kontakt opocno@domov-dedina.cz

Druh postižení duševní, mentální

Věková kategorie 18–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov sociálních služeb, Skřivany

Adresa Sloupenská 10, Skřivany, 
503 52 Skřivany u Nového Bydžova

Zřizovatel Domov sociálních služeb Skřivany

Web www.dssskrivany.cz

Kontakt reditel@dssskrivany.cz

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov V Podzámčí, Chlumec nad Cidlinou

Adresa Palackého 243, Chlumec nad Cidlinou III,
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Zřizovatel Domov V Podzámčí

Web www.domov-podzamci.cz

Kontakt reditel@domov-podzamci.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 20+

Forma služby pobytová



135
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov, Bartošovice v Orlických horách

Adresa Bartošovice v Orlických horách 84, 
517 61 Rokytnice v Orl. horách

Zřizovatel Sdružení Neratov, z.s.

Web www.neratov.cz

Kontakt domov@neratov.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Chráněné BYDLENÍ v síti, Hradec Králové

Adresa U Myslivny 1764/3a, Nový Hradec Králové, 
500 08 Hradec Králové 8

Zřizovatel SKOK do života, o.p.s.

Web www.skokdozivota.cz

Kontakt monika.vrabcova@skokdozivota.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Sociální služby města, Jičín

Adresa Židovská 256, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1

Zřizovatel Sociální služby města Jičína

Web www.ssmj.cz

Kontakt chbydleni@ssmj.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Chráněné bydlení Cesta, Hradec Králové

Adresa Jungmannova 1437/31, Pražské Předměstí, 
500 02 Hradec Králové 2

Zřizovatel Stacionář Cesta Náchod, z.ú.

Web www.stacionarcesta.cz

Kontakt chranenebydleni@stacionarcesta.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Ústav sociální péče pro mládež, Kvasiny

Adresa Kvasiny 340, 517 02 Kvasiny

Zřizovatel Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny

Web www.uspkvasiny.cz

Kontakt uspkvasiny@centrum.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Daneta, Hradec Králové

Adresa Sukovy sady 660/1, Pražské Předměstí, 
500 02 Hradec Králové 2

Zřizovatel Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně 
postižené

Web www.daneta.cz

Kontakt info@daneta.cz

Druh postižení kombinované, mentální, sluchové, zdravotní, 
zrakové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Takový normální život, Rychnov nad Kněžnou

Adresa Staré náměstí 53, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zřizovatel PFERDA, z.ú.

Web www.pferda.cz

Kontakt simona.jancikova@pferda.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

Podporované BYDLENÍ v síti, Hradec Králové

Adresa Akademika Heyrovského 1178/6,
Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3

Zřizovatel SKOK do života, o.p.s.

Web www.skokdozivota.cz

Kontakt monika.vrabcova@skokdozivota.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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3.4 Odlehčovací služby, osobní asistence

Odlehčovací služby

Diakonie ČCE – středisko BETANIE – evangelický domov, Náchod 140
Domečky, Rychnov nad Kněžnou 140
DUHA, Nový Bydžov 141
Obecný zájem, Smiřice 141
Stacionář Cesta, Náchod 142
Dům svaté Kláry – Charita, Žireč 142

Osobní asistence

Apropo, Jičín 143
Centrum Orion, Dlouhá Ves 143
Diakonie ČCE – středisko Světlo, Vrchlabí 144
Farní charita, Dobruška 144
Osobní asistence – Domácí péče – Farní charita, Dvůr Králové nad Labem 145
HEWER, Hradec Králové 145
PROINTEPO, Hradec Králové 146
Spokojený domov, Jičín 146
Daneta, Hradec Králové 147
Společné cesty, Náchod 147
Extrapéče, Týniště nad Orlicí 148
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Diakonie ČCE – středisko BETANIE – 
evangelický domov, Náchod

Adresa Špreňarova 1053, Náchod, 547 01 Náchod 1

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko BETANIE – 
evangelický domov v Náchodě

Web www.betanie.diakonie.cz

Kontakt reditel@betanie-na.cz

Druh postižení kombinované, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domečky, Rychnov nad Kněžnou

Adresa Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zřizovatel Domečky Rychnov nad Kněžnou

Web www.domecky-rk.cz

Kontakt uspdomecky@tiscali.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

DUHA, Nový Bydžov

Adresa Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov

Zřizovatel DUHA, o. p. s.

Web www.pomocseniorum.cz

Kontakt duha_nb@volny.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Obecný zájem, Smiřice

Adresa Gen. Govorova 575, 503 03 Smiřice

Zřizovatel Obecný zájem, z.ú.

Web www.pssmirice.cz

Kontakt iveta.brzkova@pssmirice.cz

Druh postižení jiné zdravotní, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Stacionář Cesta, Náchod

Adresa Vítkova 3, Běloves, 547 01 Náchod 1

Zřizovatel Stacionář Cesta Náchod, z.ú.

Web www.stacionarcesta.cz

Kontakt pecina@stacionarcesta.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní

Dům svaté Kláry – Charita, Žireč

Adresa Žireč 124, Dvůr Králové nad Labem, 
544 04 Žireč

Zřizovatel Oblastní charita Červený Kostelec

Web www.domovsvatehojosefy.cz

Kontakt sekretariat@dsj-zirec.cz

Druh postižení jiné zdravotní, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 18+

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Apropo, Jičín

Adresa Soudná 13, 506 01 Jičín 1

Zřizovatel Apropo Jičín, o.p.s.

Web www.apropojicin.cz

Kontakt velebna@apropojicin.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Centrum Orion, Dlouhá Ves

Adresa Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zřizovatel Centrum Orion, z. s.

Web www.centrum-orion.cz

Kontakt orion@centrum-orion.cz

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Diakonie ČCE – středisko Světlo, Vrchlabí

Adresa Lánovská 580, Vrchlabí, 543 01 Vrchlabí 1

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí

Web www.vrchlabi.diakonie.cz

Kontakt asistence.svetlo@diakonievr.cz

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní

Farní charita, Dobruška

Adresa Kostelní 259, 518 01 Dobruška

Zřizovatel Farní charita Dobruška

Web www.dobruska.charita.cz

Kontakt charita.dobruska@seznam.cz

Druh postižení chronické, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní



145
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Osobní asistence – Domácí péče – Farní charita, 
Dvůr Králové nad Labem

Adresa Erbenova 2355, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zřizovatel Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Web www.dk.charita.cz

Kontakt asistence@charitadk.cz

Druh postižení kombinované, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

HEWER, Hradec Králové

Adresa Akademika Heyrovského 1178/6, 
Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3

Zřizovatel HEWER, z.s.

Web www.osobniasistent.cz

Kontakt hradeckoB@hewer.cz

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

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

PROINTEPO, Hradec Králové

Adresa Hrubínova 1458/1, Pražské Předměstí, 
500 02 Hradec Králové 2

Zřizovatel PROINTEPO – Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola, s.r.o.

Web www.prointepo.org

Kontakt prointepo@prointepo.org

Druh postižení chronické, kombinované, mentální, tělesné, 
zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Spokojený domov, Jičín

Adresa Křižíkova 1099, Valdické Předměstí, 
506 01 Jičín 1

Zřizovatel Spokojený domov, o.p.s.

Web www.spokojeny-domov.cz

Kontakt koordinator.khk@spokojeny-domov.cz
sekretariat@spokojeny-domov.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Daneta, Hradec Králové

Adresa Nerudova 37/32, Pražské Předměstí, 500 02 Hra-
dec Králové 2

Zřizovatel Věra Kosinová – Daneta, zařízení pro zdravotně 
postižené

Web www.daneta.cz

Kontakt info@daneta.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, zrakové

Věková kategorie 1+

Forma služby terénní

Společné cesty, Náchod

Adresa Hurdálkova 147, 547 01 Náchod

Zřizovatel Společné cesty – z.s. Náchod

Web www.spolecnecesty.cz

Kontakt socialni@spolecnecesty.cz

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

Věková kategorie 4+

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Extrapéče, Týniště nad Orlicí

Adresa Lipská 251, 517 21 Týniště nad Orlicí

Zřizovatel Extrapéče, s.r.o.

Web www.custodium.cz

Kontakt veruna87@seznam.cz

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

Věková kategorie 19+

Forma služby terénní
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3.5 Služby mimo cílovou skupinu

Služby mimo cílovou skupinu

Sociálně aktivizační služby – DOMOV DOMA, Broumov 150
Sociální rehabilitace – Dům Matky Terezy – Charita, Hradec Králové 150
Sociální rehabilitace – Péče o duševní zdraví, Jičín 151
Sociální rehabilitace – Péče o duševní zdraví, Rychnov nad Kněžnou 151
Sociální rehabilitace – Péče o duševní zdraví, Hradec Králové 152
Sociální rehabilitace – RIAPS, Trutnov 152
Sociální rehabilitace – Tréninková kavárna ClubCafé Pessoa, Hradec Králové 153
Sociální rehabilitace – NAŠE ULITA, Hořice 153
Sociální rehabilitace – Domov Na Stříbrném vrchu, Rokytnice v Orlických horách 154
Centrum denních služeb – Městské středisko sociálních služeb Oáza, Nové Město nad Metují 154
Denní stacionář – Domovinka, Jičín 155
Denní stacionář – Oblastní charita, Červený Kostelec 155
Denní stacionář – PRO-SEN sociálně zdravotní služby, Rychnov nad Kněžnou 156
Týdenní stacionář – Stacionář sv. Františka – Farní charita, Rychnov nad Kněžnou 156
DOZP – Diakonie ČCE – středisko BETANIE – evangelický domov, Náchod 157
DOZP – Dům svatého Damiána – Oblastní charita, Žireč 157
Chráněné bydlení – Dům v zahradě – Oblastní charita, Žireč 158
Chráněné bydlení – Domov Na Stříbrném vrchu, Rokytnice v Orlických horách 158
Odlehčovací služby – Domov pro seniory Marie, Náchod 159
Odlehčovací služby – Městské středisko sociálních služeb Oáza, Nové Město nad Metují 159
Odlehčovací služby – Penzion Hedvika, Třebechovice pod Orebem 160
Odlehčovací služby – SENECURA SENIORCENTRUM, Hradec Králové 160
Odlehčovací služby – Domov Arreta, Hradec Králové 161
Osobní asistence – Sportem proti bariérám, Hořice v Podkrkonoší 161
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Sociálně aktivizační služby – DOMOV DOMA, Broumov

Adresa Stanislava Opočenského 60, Broumov, 
550 01 Broumov 1

Zřizovatel DOMOV DOMA, o.p.s.

Web www.domovdoma.cz

Kontakt sluzba@domovdoma.cz

Druh postižení zdravotní, Alzheimerova choroba, Parkinsonova 
nemoc, demence, duševní

Věková kategorie 27+

Forma služby terénní

Sociální rehabilitace – Dům Matky Terezy – 
Charita, Hradec Králové

Adresa U Mostku 472/5, Pouchov, 
503 41 Hradec Králové 7

Zřizovatel Oblastní charita Hradec Králové

Web www.charitahk.cz

Kontakt dmt@charitahk.cz

Druh postižení osoby bez přístřeší

Věková kategorie 27–64 let

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

Sociální rehabilitace – Péče o duševní zdraví, Jičín

Adresa 17. listopadu 861, Valdické Předměstí, 
506 01 Jičín 1

Zřizovatel Péče o duševní zdraví, z.s.

Web www.pdz.cz

Kontakt pdz-jc@pdz.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Sociální rehabilitace – Péče o duševní zdraví, 
Rychnov nad Kněžnou

Adresa Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zřizovatel Péče o duševní zdraví, z.s.

Web www.pdz.cz

Kontakt pdz-na@pdz.cz, pdz-rk@pdz.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

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

Sociální rehabilitace – Péče o duševní zdraví, 
Hradec Králové

Adresa Kavčí plácek 121/1, Hradec Králové, 
500 03 Hradec Králové 3

Zřizovatel Péče o duševní zdraví, z.s.

Web www.pdz.cz

Kontakt pdz-hk@pdz.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Sociální rehabilitace – RIAPS, Trutnov

Adresa Procházkova 818, Střední Předměstí, 
541 01 Trutnov 1

Zřizovatel Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Web www.riaps.cz

Kontakt stacionarriaps@seznam.cz

Druh postižení duševní, osoby v krizi

Věková kategorie 16+

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

Sociální rehabilitace – Tréninková kavárna 
ClubCafé Pessoa, Hradec Králové

Adresa Československé armády 543/29, Hradec Králové, 
500 03 Hradec Králové 3

Zřizovatel Občanské poradenské středisko, o.p.s.

Web www.ops.cz

Kontakt vzdelavani@ops.cz

Druh postižení chronické, duševní, sociální vyloučení

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Sociální rehabilitace – NAŠE ULITA, Hořice

Adresa Klicperova 6, Hořice, 
508 01 Hořice v Podkrkonoší

Zřizovatel NAŠE ULITA, z.s.

Web www.naseulita.cz

Kontakt naseulita@gmail.com

Druh postižení duševní, závislost na návykových látkách

Věková kategorie 19+

Forma služby ambulantní
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Sociální rehabilitace – Domov Na Stříbrném 
vrchu, Rokytnice v Orlických horách

Adresa Stříbrný vrch 199, 
517 61 Rokytnice v Orlických horách

Zřizovatel Domov Na Stříbrném vrchu

Web www.uspro.cz

Kontakt fremuthova@uspro.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 21+

Forma služby pobytová, ambulantní

Centrum denních služeb – Městské středisko 
sociálních služeb Oáza, Nové Město nad Metují

Adresa T. G. Masaryka 1424, Nové Město nad Metují, 
549 01 Nové Město nad Metují 1

Zřizovatel Městské středisko sociálních služeb Oáza

Web www.msss.cz

Kontakt reditel@msss.cz

Druh postižení chronické, zdravotní, senioři

Věková kategorie 60+

Forma služby ambulantní
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Denní stacionář – Domovinka, Jičín

Adresa Butovská 592, Nové Město, 506 01 Jičín 1

Zřizovatel Sociální služby města Jičína

Web www.ssmj.cz

Kontakt domovinka@ssmj.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 64+

Forma služby ambulantní

Denní stacionář – Oblastní charita, Červený Kostelec

Adresa Koubovka 716, 549 41 Červený Kostelec

Zřizovatel Oblastní charita Červený Kostelec

Web www.stacionar.ochck.cz

Kontakt stacionar@charitack.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 27+

Forma služby ambulantní
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Denní stacionář – PRO-SEN sociálně zdravotní 
služby, Rychnov nad Kněžnou

Adresa Na Drahách 1826, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zřizovatel PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o. p. s.

Web www.pro-sen.eu

Kontakt hana.skorepova@pro-sen.eu

Druh postižení zdravotní, senioři, duševní

Věková kategorie 18+

Forma služby ambulantní

Týdenní stacionář – Stacionář sv. Františka – 
Farní charita, Rychnov nad Kněžnou

Adresa Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zřizovatel Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Web www.rychnov.charita.cz

Kontakt char.domov@tiscali.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 50+

Forma služby pobytová
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DOZP – Diakonie ČCE – středisko BETANIE – 
evangelický domov, Náchod

Adresa Špreňarova 1053, Náchod, 547 01 Náchod 1

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko BETANIE – 
evangelický domov v Náchodě

Web www.betanie.diakonie.cz

Kontakt reditel@betanie-na.cz

Druh postižení kombinované, tělesné, onemocnění CNS

Věková kategorie 19+

Forma služby pobytová

DOZP – Dům svatého Damiána – Oblastní charita, Žireč

Adresa Žireč 3, Dvůr Králové nad Labem, 544 04 Žireč

Zřizovatel Oblastní charita Červený Kostelec

Web www.domovsvatehojosefa.cz

Kontakt sekretariat@dsj-zirec.cz

Druh postižení zdravotní, roztroušená skleróza

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Chráněné bydlení – Dům v zahradě – Oblastní charita, Žireč

Adresa Žireč 1, Dvůr Králové nad Labem, 544 04 Žireč

Zřizovatel Oblastní charita Červený Kostelec

Web www.ochck.cz

Kontakt sekretariat@zirec.hospic.cz

Druh postižení zdravotní, roztroušená skleróza

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Chráněné bydlení – Domov Na Stříbrném 
vrchu, Rokytnice v Orlických horách

Adresa Stříbrný vrch 199, Rokytnice v Orlických horách, 
517 61 Rokytnice v Orlických horách

Zřizovatel Domov Na Stříbrném vrchu

Web www.uspro.cz

Kontakt fremuthova@uspro.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 21+

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služby – Domov pro seniory Marie, Náchod

Adresa Bartoňova 1998, Náchod, 547 01 Náchod 1

Zřizovatel Městské středisko sociálních služeb MARIE

Web www.messs-na.cz

Kontakt stredisko.marie@messs-na.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 27+

Forma služby pobytová

Odlehčovací služby – Městské středisko sociálních 
služeb Oáza, Nové Město nad Metují

Adresa T. G. Masaryka 1424, Nové Město nad Metují, 
549 01 Nové Město nad Metují 1

Zřizovatel Městské středisko sociálních služeb Oáza

Web www.msss.cz

Kontakt reditel@msss.cz

Druh postižení chronické, zdravotní, senioři

Věková kategorie 57+

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služby – Penzion Hedvika, 
Třebechovice pod Orebem

Adresa Přemyslova 13, 
503 46 Třebechovice pod Orebem

Zřizovatel Profiruny, s.r.o.

Web www.penzionhedvika.cz

Kontakt profiruny@email.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Odlehčovací služby – SENECURA 
SENIORCENTRUM, Hradec Králové

Adresa Exnárova 453/7, Moravské Předměstí, 
500 11 Hradec Králové 11

Zřizovatel SeneCura SeniorCentrum HŠH, a.s.

Web www.hradeckralove.senecura.cz

Kontakt hradeckralove@senecura.cz
m.travnicek@senecura.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní

Věková kategorie 50+

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služby – Domov Arreta, Hradec Králové

Adresa Jungmannova 1437/31, Pražské Předměstí, 
500 02 Hradec Králové 2

Zřizovatel Domov Arreta, o.p.s.

Web www.arreta.cz

Kontakt domov@arreta.cz

Druh postižení chronické, zdravotní, senioři

Věková kategorie 19+

Forma služby pobytová

Osobní asistence – Sportem proti bariérám, 
Hořice v Podkrkonoší

Adresa Vrchlického 699, Hořice, 
508 01 Hořice v Podkrkonoší

Zřizovatel Sportem proti bariérám, z. s.

Web www.spb-cr.cz

Kontakt marcelasedlakova@email.cz, spb-cr@email.cz

Druh postižení duševní, zdravotní, senioři

Věková kategorie 3+

Forma služby terénní



162

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 Královéhradeckém kraji podporu nabízí jednak krajská pobočka Úřadu práce ČR (ÚP ČR) se sídlem v Hrad-
ci Králové, případně na jednotlivých kontaktních pracovištích (tabulka níže). V této oblasti je rovněž důleži-
té připomenout existenci informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS) coby 
nedílné součásti poradenství, kterou ÚP ČR poskytuje všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si 
ji nebo potřebují poradit při volbě či změně povolání. A právě IPS mohou být při poskytování svých služeb ná-
pomocna a úzce spolupracovat se základními, středními školami a školami vzdělávajícími žáky se speciálními 

Informační a poradenská střediska

Firmy poskytující náhradní plnění

Hospodářská komora

Sociální podniky

Úřady práce

Místní akční skupiny

Zpět na obsah
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vzdělávacími 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

Hradec Králové (krajská 
pobočka)

Wonkova 1142/1, 
500 02 Hradec Králové 2

www.uradprace.cz/web/cz/
kralovehradecky-kraj 950 116 111

Broumov Stanislava Opočenského 60, 
550 01 Broumov 1

www.uradprace.cz/web/cz/
broumov 950 138 631

Dobruška nám. F. L. Věka 26, 
518 01 Dobruška

www.uradprace.cz/web/cz/
dobruska 950 159 541

Dvůr Králové nad Labem 17. listopadu 2657, 544 01 
Dvůr Králové nad Labem

www.uradprace.cz/web/cz/
dvur-kralove-nad-labem 950 168 210

Jaroměř 5. května 121, 551 01 Jaroměř 1 www.uradprace.cz/web/cz/
jaromer 950 138 643

Jičín Havlíčkova 56, Valdické 
Předměstí, 506 01 Jičín 1

www.uradprace.cz/web/cz/
jicin 950 122 350

Kostelec nad Orlicí Komenského 583, 
517 41 Kostelec nad Orlicí

www.uradprace.cz/web/cz/
kostelec-nad-orlici 950 159 576

Náchod Kladská 1092, 547 01 Náchod 1 www.uradprace.cz/web/cz/
nachod 950 138 111

Nový Bydžov Jos. Jungmanna 1533, 
504 01 Nový Bydžov

www.uradprace.cz/web/cz/
novy-bydzov 950 116 645

Rxchnov nad Kněžnou Štemberkova 1433, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou

www.uradprace.cz/web/cz/
rychnov-nad-kneznou 950 159 316

Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 
541 01 Trutnov 1

www.uradprace.cz/web/cz/
trutnov 950 168 111

Vrchlabí Krkonošská 153, 
543 01 Vrchlabí 1

www.uradprace.cz/web/cz/
vrchlabi 950 168 242
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Seznam informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS)

Pracoviště IPS Adresa E-mail Telefon

Náchod Kladská 1092, 
547 01 Náchod 1 ips.na@uradprace.cz 950 138 322

Hradec Králové Wonkova 1142/1, 
500 02 Hradec Králové 2 ips.hk@uradprace.cz 950 116 414

Rychnov nad Kněžnou Štemberkova 1433, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou ips.rk@uradprace.cz 950 159 431

Jíčín Havlíčkova 56, Valdické 
Předměstí, 506 01 Jičín 1 ips.jc@uradprace.cz 950 122 367

Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 
541 01 Trutnov 1 ips.tu@uradprace.cz 950 168 459

4.2 Sociální podniky

Specifickou a v ČR poměrně novou oblast, jak lze cíleně nabídnout pracovní příležitosti osobám se zdravotním 
postižením, představuje tzv. sociální podnikání. Jedná se o podnikatelskou aktivitu, jejímž účelem je dosažení 
určitého zisku, kdy se větší část příjmů v daném podniku použije do jeho vybavení či rozvoje, dalšího vzdělávání 
zaměstnanců nebo k podpoře obecně prospěšných cílů. Dle serveru https://ceske-socialni-podnikani.cz/, který 
obsahuje databázi sociálních podniků v ČR, je patrné, že se Královéhradeckém kraji aktuálně nachází celkem  
29 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 sociál-
ního podniku v kraji bylo zjištěno celkem 26 sociálních podniků, které aktuálně v Královéhradeckém kraji 
zaměstnávají či nabízejí pracovní možnosti naší cílové skupině. Bližší informace a seznam těchto podniků 
najdete níže.

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

Sociální podniky

HANSA STAR, spol. s r.o., Studnice u Náchoda 166
Prádelna Veronika Libáň 167
Prádelna Veronika Jičín 168
Tréninková kavárna Láry Fáry 2 Náchod 169
Tréninková kavárna Láry Fáry Rychnov nad Kněžnou 170
MASTR s.r.o., Červený Kostelec 171
Linnet eu s.r.o., Náchod 172
ChariTEX, Červený Kostelec 173
Camellus, Červený Kostelec 174
LaDílna, Hradec Králové 175
Bistro u dvou přátel, Hradec Králové 176
Sdružení Neratov – Kuchyň, Chata Neratov, Bartošovice v Orlických horách 177
Sdružení Neratov – Naděje, Pradlenka, Bartošovice v Orlických horách 178
Sdružení Neratov – Hospoda, obchůdek, Bartošovice v Orlických horách 179
Sdružení Neratov – Zahradnictví, Bartošovice v Orlických horách 180
Sdružení Neratov – Chráněné dílny Kopeček, Bartošovice v Orlických horách 181
Centrum pracovní rehabilitace Jaroměř 182
Centrum pracovní rehabilitace Hradec Králové 183
Úklidová firma Láry Fáry, Rychnov nad Kněžnou 184
ISIS – M o.p.s., Markvartice 185
OK AQUALIGNUM s.r.o., Nový Bydžov 186
Pekárna Na Plechu, Kvasiny 187
Plastová výroba Hradec Králové 188
Propagační podnik Hradec Králové s.r.o. 189
Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik, Zdechovice 190
Prodejní centrum TESCOMA Hradec Králové 191
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HANSA STAR, spol. s r.o., Studnice u Náchoda
Studnice 134, Studnice u Náchoda

Provozovatel HANSA STAR, spol.s.r.o.

Web www.papirnachod.cz

Kontakt 725 888 688, 602 405 261, petr.pultar@tiscali.cz

Cílová skupina

Druh postižení
osoby se zdravotním a tělesným postižením, příslušníci národnostních 
menšin a marginalizovaných společenství, osoby pečující o malé děti do 
10 let

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 25

Aktuální naplněnost 25

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti výroba papírenské hygieny, roušek, ruční kompletování a balení

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP NE, uvítali by spolupráci

Poznámka součást Hansa Star Náchod
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Prádelna Veronika Libáň
T. G. Masaryka 96, Libáň

Provozovatel OCHJ Veronika s.r.o. – sociální podnik

Web www.pradelna-jicin.cz

Kontakt 730 174 475, pradelna@charitajicin.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním a duševním postižením

Pro koho není podnik určen osoby s tělesným postižením (lidé na vozíčku), plyne z oboru výroby

Maximální kapacita záleží na sezoně, budování nových podniků

Aktuální naplněnost 6 celkově ve všech provozovnách

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti praní, žehlední, mandlování, svoz, balení a třídění

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze, praxe
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Prádelna Veronika Jičín
Kosmonautů 833, Jičín

Provozovatel OCHJ Veronika s.r.o. – sociální podnik

Web www.pradelna-jicin.cz

Kontakt 730 174 475, pradelna@charitajicin.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním a duševním postižením

Pro koho není podnik určen osoby s tělesným postižením (lidé na vozíčku), plyne z oboru výroby

Maximální kapacita záleží na sezoně, budování nových podniků

Aktuální naplněnost 6 celkově ve všech provozovnách

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti praní, žehlední, mandlování, svoz, balení a třídění

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze, praxe
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Tréninková kavárna Láry Fáry 2 Náchod
Hurdálkova 371, Náchod

Provozovatel PFERDA z.ú.

Web www.pferda.cz/nase-projekty/treninkova-kavarna-lary-fary-2-nachod.
html

Kontakt 602 679 798, jitka.jebava@pferda.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením 
a duševním onemocněním

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 9

Aktuální naplněnost 6

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti kavárna, pekárna, úklidovka, asistence k samostatnému bydlení

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

více než 80 % podporovaná místa, cílem je směrovat klienta do budoucna 
na otevřený trh práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP program CIRI, praxe
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Tréninková kavárna Láry Fáry Rychnov nad Kněžnou
Panská 79, Rychnov nad Kněžnou

Provozovatel PFERDA z.ú.

Web www.pferda.cz/nase-projekty/treninkova-kavarna-lary-fary-rychnov-
-nad-kneznou.html

Kontakt 725 349 343, kamila.biedlova@pferda.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením a duševním 
onemocněním

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 11

Aktuální naplněnost 11

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti kavárna, pekárna, úklidovka, asistence k samostatnému bydlení

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

více než 80 % podporovaná místa, cílem je směrovat klienta do budoucna 
na otevřený trh práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP program CIRI, praxe
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MASTR s.r.o., Červený Kostelec
Horní Kostelec 91, Červený Kostelec

Provozovatel MASTR s.r.o.

Web www.mastr.cz

Kontakt 608 866 253, leos.mallat@mastr.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním, tělesným, smyslovým a  kombinovaným 
postižením, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, příslušníci 
národnostních menšin a  marginalizovaných společenství, mládež 
a mladí dospělí, absolventi, matky na RD, osoby před důchodem, osoby 
s  tělesným postižením, osoby se smyslovým (zrakovým, sluchovým) 
postižením, osoby s  kombinovaným postižením, osoby dlouhodobě 
či opakovaně nezaměstnané, příslušníci národnostních menšin 
a marginalizovaných společenství, mládež a mladí dospělí

Pro koho není podnik určen osoby na invalidním vozíčku, osoby bez osobní asistence

Maximální kapacita 45

Aktuální naplněnost 3 matky na RD

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
kovovýroba, CNC soustružení, svářecí práce, 100% vícestupňová kont-
rola a kompletace výrobků, opracování plastových a gumárenských vý-
robků

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

více než 80 % zdravotně omezených a osob, spolupráce s ÚP a se speciální 
školou v Náchodě

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze, možná praxe později
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Linnet eu s.r.o., Náchod
Karlovo náměstí 84, Náchod

Provozovatel Linnet eu s.r.o.

Web www.linnet-eu.cz

Kontakt 774 705 824, galbova@linnet-eu.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením, 
s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Pro koho není podnik určen osoby s mentálním postižením, bez znalosti PC, se špatnou komunikací

Maximální kapacita 65

Aktuální naplněnost aktuálně 65

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

sociální služby tísňové péče pro seniory Anděl na drátě; služby call cent-
ra (obsluha a provoz zákaznických center), prodej kancelářských potřeb, 
čisticích a úklidových prostředků, elektrospotřebičů a výpočetní tech-
niky

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace

Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

pracovní i osobní seberealizace OZP zaměstnanců při zajišťování pomoci 
a  asistence osaměle žijícím seniorům, handicapovaným a  potřebným 
spoluobčanům

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP NE

Poznámka dobré uplatnění pro klienty se ZP, kvalifikace
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ChariTEX, Červený Kostelec
17. listopadu 170, Červený Kostelec

Provozovatel Pro-Charitu s.r.o.

Web www.zdravotnickepomucky.eu

Kontakt 491 610 353, 739 507 799, kutakova@pro-charitu.cz, skalicky@pro-
charitu.cz

Cílová skupina

Druh postižení
osoby se zdravotním, tělesným a mentálním postižením, osoby 
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, mládež a mladí dospělí, 
osoby pečující o malé děti do 10 let

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita individuální

Aktuální naplněnost 20 osob

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

výroba a prodej zdravotnických pomůcek, oděvů a lůžkovin (antideku-
bitní, polohovací, rehabilitační, hygienické, manipulační, lůžkoviny, 
funkční oblečení pro ošetřující personál), šité hračky, kapsáře, tašky, 
zástěry, chňapky, polštáře; prádelna, kavárna

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe Bez bariér, exkurze
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Camellus, Červený Kostelec
17. listopadu 170, Červený Kostelec

Provozovatel Pro-Charitu s.r.o.

Web www.camellus.cz

Kontakt 733 741 990, 730 183 966, wagenknecht@camellus.cz

Cílová skupina

Druh postižení
osoby se zdravotním, tělesným a mentálním postižením, osoby 
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, mládež a mladí dospělí, 
osoby pečující o malé děti do 10 let

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita individuální

Aktuální naplněnost 16

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti výroba a prodej bylinných sirupů

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe Bez bariér, exkurze
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LaDílna, Hradec Králové
Kejzlarova 1679, Hradec Králové 

Provozovatel SKOK do života, o.p.s.

Web www.skokdozivota.cz

Kontakt 724461103, ilona.simkova@skokdozivota.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným 
postižením, osoby s duševní nemocí, především s mentálním postižením

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita záleží na zakázkách

Aktuální naplněnost 35

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

úklidy společných prostor bytových domů, tisk a vazba diplomových 
a jiných prací, výroba buttonů a dalších reklamních předmětů, textil-
ních výrobků – tašky, polštářky apod., jednoduché manuální práce – 
kompletace

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe – Univerzita HK, SŠ spolupráce, i ze zahraničí

Poznámka sociální rehabilitace – transformace, zaučí si lidi
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Bistro u dvou přátel, Hradec Králové
Soukenická 55, Hradec Králové 

Provozovatel SKOK do života, o.p.s.

Web www.bistroudvoupratel.cz

Kontakt 724461102, hana.simackova@skokdozivota.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným 
postižením, osoby s duševní nemocí, především s mentálním postižením

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita cílová skupina – 7 osob

Aktuální naplněnost 25

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

gastronomické služby – bistro, připravujeme a dovážíme svačinky do 
škol, realizujeme malé, střední i velké cateringové akce, realizace kul-
turních a společenských akcí: Hudební scéna SKOKu do života, letní 
kino

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe – Univerzita HK, SŠ spolupráce, i ze zahraničí

Poznámka sociální rehabilitace – transformace, zaučí si lidi
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Sdružení Neratov – Kuchyň, Chata Neratov, Bartošovice v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 84, Bartošovice v Orlických horách

Provozovatel Sdružení Neratov, z.s.

Web www.neratov.cz

Kontakt 733 740 389, 733 740 390, sdruzeni@neratov.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným 
postižením, osoby s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnané, příslušníci národnostních menšin a marginalizovaných 
společenství, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby v nebo po výkonu 
trestu, osoby ohrožené závislostmi či závislé na návykových látkách, 
osoby opouštějící institucionální zařízení (mimo vězení)

Pro koho není podnik určen

osobám s  přidruženou psychiatrickou diagnózou, které by svým 
chováním narušovaly společné soužití ostatních uživatelů, osobám se 
sníženou mobilitou, osobám s  PAS, osobám závislým na návykových 
látkách, osobám s projevy agresivity a jinými projevy, které by narušovaly 
kolektivní soužití

Maximální kapacita 25

Aktuální naplněnost 10

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti jídelna Kuchyň zajišťuje snídaně, obědy a večeře

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

učit znevýhodněné lidi samostatnosti, schopnost budovat mezilidské 
vztahy, zapojení se do pracovního procesu, nalézt následné bydlení

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe a exkurze ANO
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Sdružení Neratov – Naděje, Pradlenka, Bartošovice v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 84, Bartošovice v Orlických horách

Provozovatel Sdružení Neratov, z.s.

Web www.neratov.cz

Kontakt 605 949 842, 603 362 326, sdruzeni@neratov.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným 
postižením, osoby s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnané, příslušníci národnostních menšin a marginalizovaných 
společenství, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby v nebo po výkonu 
trestu, osoby ohrožené závislostmi či závislé na návykových látkách, 
osoby opouštějící institucionální zařízení (mimo vězení)

Pro koho není podnik určen

osobám s  přidruženou psychiatrickou diagnózou, které by svým 
chováním narušovaly společné soužití ostatních uživatelů, osobám se 
sníženou mobilitou, osobám s  PAS, osobám závislým na návykových 
látkách, osobám s projevy agresivity a jinými projevy, které by narušovaly 
kolektivní soužití

Maximální kapacita záleží na zakázkách

Aktuální naplněnost 5

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti úklid vnitřních a vnějších prostor, montážní práce, mytí aut, služby 
prádelny (praní, žehlení a mandlování prádla)

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

učí se samostatnému životu, příležitost pracovat, variabilní pracovní 
náplň, spolupráce s ÚP Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe a exkurze ANO
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Sdružení Neratov – Hospoda, obchůdek, Bartošovice v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 84, Bartošovice v Orlických horách

Provozovatel Sdružení Neratov, z.s.

Web www.neratov.cz

Kontakt 494 599 170, sdruzeni@neratov.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným 
postižením, osoby s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnané, příslušníci národnostních menšin a marginalizovaných 
společenství, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby v nebo po výkonu 
trestu, osoby ohrožené závislostmi či závislé na návykových látkách, 
osoby opouštějící institucionální zařízení (mimo vězení)

Pro koho není podnik určen

osobám s  přidruženou psychiatrickou diagnózou, které by svým 
chováním narušovaly společné soužití ostatních uživatelů, osobám se 
sníženou mobilitou, osobám s  PAS, osobám závislým na návykových 
látkách, osobám s projevy agresivity a jinými projevy, které by narušovaly 
kolektivní soužití

Maximální kapacita záleží na sezoně

Aktuální naplněnost hospoda 8, obchod 5

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

příprava stálého i denního menu, pořádání rodinných oslav a akcí, 
obchod nabízí kromě smíšeného zboží i neratovské suvenýry (pohledy, 
oplatky, turistické známky), výrobky chráněných dílen Kopeček a nera-
tovské pivo Prorok

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe a exkurze ANO
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Sdružení Neratov – Zahradnictví, Bartošovice v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 84, Bartošovice v Orlických horách

Provozovatel Sdružení Neratov, z.s.

Web www.neratov.cz

Kontakt 603 362 326, marie@neratov.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným 
postižením, osoby s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnané, příslušníci národnostních menšin a marginalizovaných 
společenství, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby v nebo po výkonu 
trestu, osoby ohrožené závislostmi či závislé na návykových látkách, 
osoby opouštějící institucionální zařízení (mimo vězení)

Pro koho není podnik určen

osobám s  přidruženou psychiatrickou diagnózou, které by svým 
chováním narušovaly společné soužití ostatních uživatelů, osobám se 
sníženou mobilitou, osobám s  PAS, osobám závislým na návykových 
látkách, osobám s projevy agresivity a jinými projevy, které by narušovaly 
kolektivní soužití

Maximální kapacita záleží na sezoně

Aktuální naplněnost 12

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti zahradnictví – údržba zeleně a technické služby, pěstování a prodej 
zeleniny, ovoce a bylinek

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe a exkurze ANO
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Sdružení Neratov – Chráněné dílny Kopeček, Bartošovice v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách 15, Bartošovice v Orlických horách

Provozovatel Sdružení Neratov, z.s.

Web www.kopecek.neratov.cz

Kontakt 731 604 084, kopecek@neratov.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným 
postižením, osoby s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnané, příslušníci národnostních menšin a marginalizovaných 
společenství, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby v nebo po výkonu 
trestu, osoby ohrožené závislostmi či závislé na návykových látkách, 
osoby opouštějící institucionální zařízení (mimo vězení)

Pro koho není podnik určen

osobám s  přidruženou psychiatrickou diagnózou, které by svým 
chováním narušovaly společné soužití ostatních uživatelů, osobám se 
sníženou mobilitou, osobám s  PAS, osobám závislým na návykových 
látkách, osobám s projevy agresivity a jinými projevy, které by narušovaly 
kolektivní soužití

Maximální kapacita více než 35

Aktuální naplněnost 27

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

Chráněné dílny Kopeček sdružují čtyři pracoviště – šicí ( látková zví-
řátka, tašky, kabelky, chňapky, zástěry či sáčky na pečivo), tkalcovské 
(tkané oblečení a koberce), keramické (nádobí – misky, formy, talíře, 
hrnky) a košíkářské (koše, ošatky, tácky, oplety na lahve)

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace

Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

poskytnutí ubytování v chráněném bydlení s pracovní možností 
v chráněných dílnách, rekreační pobyty pro děti s postižením, 
spolupráce s ÚP Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe a exkurze ANO
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Centrum pracovní rehabilitace Jaroměř
Nádražní 973, 551 01 Jaroměř

Provozovatel CPR HK s.r.o.

Web www.cprhk.cz

Kontakt 608 000 073, vejprava@cprhk.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným 
postižením, osoby s duševní nemocí

Pro koho není podnik určen osoby na invalidním vozíčku, osoby bez osobní asistence

Maximální kapacita záleží na zakázkách

Aktuální naplněnost 0

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti montážní a lakovací práce, úklid interiérů i exteriérů

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace

Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

pracujeme na vytvoření systému spolupráce s partnery v regionu, pro 
vytvoření prostupného systému podpory osob se zdravotním postižením 
(dále jen OZP) na volný trh (minimálně 30 %)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP prozatím ne
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Centrum pracovní rehabilitace Hradec Králové
Františka Halase 432, 500 09 Hradec Králové

Provozovatel CPR HK s.r.o.

Web www.cprhk.cz

Kontakt 608 000 073, vejprava@cprhk.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným 
postižením, osoby s duševní nemocí

Pro koho není podnik určen osoby na invalidním vozíčku, osoby bez osobní asistence

Maximální kapacita záleží na zakázkách

Aktuální naplněnost 20

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti montážní a lakovací práce, úklid interiérů i exteriérů

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace

Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

pracujeme na vytvoření systému spolupráce s partnery v regionu, pro 
vytvoření prostupného systému podpory osob se zdravotním postižením 
(dále jen OZP) na volný trh (minimálně 30 %)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe jsou možné, exkurze také
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Úklidová firma Láry Fáry, Rychnov nad Kněžnou
Panská 79, Rychnov nad Kněžnou 

Provozovatel PFERDA z.ú.

Web www.pferda.cz

Kontakt 733 659 067, iva@pferda.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením a duševním 
onemocněním

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita záleží na zakázkách

Aktuální naplněnost 45

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti úklid bytových domů, kanceláří i domácností

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

více než 80 % podporovaná místa, cílem je směřovat klienta do budoucna 
na otevřený trh práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP program CIRI, praxe
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ISIS – M o.p.s., Markvartice
Příchvoj 29, Markvartice

Provozovatel ISIS – M o.p.s.

Web www.isism.cz

Kontakt 602 277 773, info@isism.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s mentálním a zdravotním postižením a duševní nemocí, příslušníci 
národnostních menšin a marginalizovaných společenství

Pro koho není podnik určen osoby na vozíčku

Maximální kapacita zaleží na zakázkách

Aktuální naplněnost 12

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti prádelna – praní a pronájem prádla

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace

Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

spolupráce s ÚP v Jičíně, obecním úřadem obce Markvartice se 
starostou panem Františkem Šolcem a Stacionářem Kamarád v Jičíně 
(více než 74 %)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP jsou otevření exkurzím

Poznámka zkrácený úvazek – pracují jen několik dní v týdnu
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OK AQUALIGNUM s.r.o., Nový Bydžov
Jos. Jungmanna 1735, Nový Bydžov

Provozovatel OK AQUALIGNUM s.r.o.

Web www.aqualignum.cz/

Kontakt 731 220 154, aqualignum@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením a s duševní 
nemocí, osoby v nebo po výkonu trestu

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita otevřeno

Aktuální naplněnost 5

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti výroba drobné dřevěné zahradní architektury z masivního dřeva a vý-
roba produktů do vodních staveb

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe, exkurze
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Pekárna Na Plechu, Kvasiny
Kvasiny 340, Kvasiny 

Provozovatel PFERDA z.ú.

Web www.pferda.cz

Kontakt 725 554 702, michaela.holubova@pferda.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením a duševním 
onemocněním

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita 9

Aktuální naplněnost 9

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti výroba dortů, koláčů a drobného občerstvení (slaného i sladkého), 
kávový catering se studeným občerstvením

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

více než 80 % podporovaná místa, cílem je směřovat klienta do budoucna 
na otevřený trh práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP program CIRI, praxe
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Plastová výroba Hradec Králové
Vlčkovická 18/98, Hradec Králové – Plačice

Provozovatel Sociální družstvo Znojmo

Web www.invalidiznojmo.cz

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

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným 
postižením, osoby s duševní nemocí

Pro koho není podnik určen osoby na vozíčku

Maximální kapacita 8

Aktuální naplněnost 8

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti výroba retenčních nádrží na dešťovou vodu, jímek, šachet, septiků

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce minimálně 35 %

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe i exkurze možné
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Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.
Zemědělská 880, Hradec Králové 

Provozovatel Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.

Web www.pphk.eu

Kontakt 608 174 533, elisak@pphk.eu

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným 
postižením, osoby s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnané, mládež a mladí dospělí, osoby v nebo po výkonu trestu, 
osoby ohrožené závislostmi či závislé na návykových látkách, osoby bez 
přístřeší, osoby pečující o  malé děti do 10 let, uchazeči o  zaměstnání 
a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 55–64 let

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita zaleží na zakázkách

Aktuální naplněnost 60

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

čištění, kompletace a balení výrobků do automobilů, výstupní kontrola 
jakosti i váhovou kontrolní činnost, sekundární balení a značení léků, 
výroba reklamy, pronájem kancelářských prostor a skladů, služby virtu-
ální kanceláře a sídla společnosti

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce 96 % ZP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe možné, exkurze
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Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik, Zdechovice
Zdechovice 50, Zdechovice 

Provozovatel Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik

Web www.drevonb.cz

Kontakt 606 187 196, drugda@novybydzov.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním a  tělesným postižením, osoby dlouhodobě či 
opakovaně nezaměstnané, osoby po výkonu trestu, osoby pečující o osobu 
blízkou, osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách, osoby 
bez přístřeší, oběti domácího násilí a osoby komerčně zneužívané, mládež 
a mladí dospělí

Pro koho není podnik určen práce je fyzicky náročná

Maximální kapacita individuální (2)

Aktuální naplněnost 2

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti výroba štípaného dřeva, stavebního řeziva a zpracování surového dře-
va, služby v lesním a rybničním hospodářství

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP, návaznost na město Nový Bydžov

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP prozatím ne
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Prodejní centrum TESCOMA Hradec Králové
Puškinova 1215/11, Gočárova třída, Hradec Králové

Provozovatel ERGOTEP, družstvo invalidů

Web www.tescoma.cz/detail-prodejny/pc-tescoma-hradec-kralove-aupark

Kontakt 601 563 590, piskacova.a@ergotep.cz

Cílová skupina

Druh postižení
osoby se zdravotním, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením, 
osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, mládež a mladí dospělí, 
osoby v nebo po výkonu trestu, osoby s invalidním důchodem 1. stupně

Pro koho není podnik určen osoby na invalidním vozíku, osoby s mentálním postižením

Maximální kapacita 2 prodejny: 9 a 6 osob

Aktuální naplněnost 2 prodejny: 9 a 6 osob

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti prodej sortimentu TESCOMA

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe a exkurze jen v sídle firmy
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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

Hradecký venkov o.p.s. Husovo nám. 83, Nechanice www.mashradeckývenkov.cz 720 988 767

MAS Brána do Českého 
ráje, z.s. Libuň 27, Libuň www.masbcr.cz 737 943 980

MAS Broumovsko+, z.s. Kláštěrní 1, Broumov www.mas.broumovsko.cz 737 207 534

MAS Podchlumí, z.s. Holovousy 39, Holovousy www.maspodchlumi.cz 777 854 526

MAS Královédvorsko, z.s. náměstí T. G. Masaryka 38, 
Dvůr Králové nad Labem www.maskd.cz 734 392 180

Místní akční skupina 
Království – Jestřebí hory, 
o.p.s.

Pod Městem 624, Úpice www.kjh.cz 777 851 871

Místní akční skupina Kr-
konoše, z.s. Prostřední Lánov 39, Lánov www.mas-krkonose.cz 608 520 063

Místní akční skupina 
Mezi Úpou a Metují, z.s.

tř. T. G. Masaryka 80, 
Česká Skalice www.masmum.cz 606 636 640

Místní akční skupina PO-
HODA venkova, z.s. Solnická 57, Dobruška www.pohodavenkova.cz 731 554 495

Místní akční skupina Sto-
lové hory, z.s.

Masarykovo nám. 98,
Police nad Metují www.mas-stolovehory.cz 606 719 554

NAD ORLICÍ, o.p.s. Kostelecké Horky 57,
Kostelecké Horky www.nadorlici.cz 733 351 657

Obecně prospěšná společ-
nost pro Český ráj Předměstská 286, Sobotka www.craj-ops.cz 602 104 700
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Název MAS Adresa Webové stránky Telefon

Otevřené zahrady Jičín-
ska z.s. 17. listopadu 1074, Jičín www.otevřenézahrady.cz 602 420 396

Sdružení SPLAV, z.s. Skuhrov nad Bělou 84,
Skuhrov nad Bělou www.sdruzenisplav.cz 732 578 889

Společná CIDLINA, z.s. Nepolisy 75, Neposily www.spolecnacidlina.cz 739 065 778

Seznam hospodářské komory 

Adresa Webové stránky E-mail Telefon

Hradec Králové, 
Škroupova 957 www.komora-khk.cz/cs_CZ reditel@komora-khk.cz 495 521 603

606 631 915

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

https://www.uradprace.cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni
https://www.uradprace.cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni
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PAVEL FLORIÁN

Adresa IČO dodavatele Web

Pálenecká 462/3, Svobodné Dvory, 
503 11 Hradec Králové 16201701 www.flopa-hk.cz/katalog.php?sor-

ter=catalogue_path

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

2736 193821,6 0,2

Zaměření

velkoobchodní prodej pracovního oblečení a ochranných pomůcek

HOP SHOP – dobrý obchod s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Nádražní 380, 543 71 Hostinné 1919865 www.hop-shop.eu

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

58398,44 242277 0,25

Zaměření

velkoobchodní prodej pracovního oblečení a ochranných pomůcek

REGIA Borohrádek, spol. s r. o.

Adresa IČO dodavatele Web

5. května 25, 517 24 Borohrádek 48152846

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

616586,44 658993,44 0,68

Zaměření

velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel

ALEŠ OBST

Adresa IČO dodavatele Web

Fibichova 296, Střední Předměstí, 
541 01 Trutnov 65718143

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

329658 969108 1

Zaměření
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Apart design s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Bratří Štefanů 499/79, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec Králové 28783786

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

686158 969108 1

Zaměření

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

ZV Kuklenská energetická s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Pražská třída 155, Kukleny,
500 04 Hradec Králové 3080820 www.zvu.cz/zv-kuklenska-sro

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

5938435,6 7704408,6 7,95

Zaměření

opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení, shromažďování, úprava a rozvod vody, shromažďování, sběr 
a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití

TEMPO HOSTINNÉ – reklama, obchod, služby s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Nádražní 380, 543 71 Hostinné 28805160

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

61158,25 8702589,84 8,98

Zaměření

výroba upomínkových předmětů, drobná výroba, kompletace, zakázkové šítí, výroba dřevěných hraček, ra-
zítek TRODAT, kancelářské potřeby, kancelářská technika, kancelářský nábytek, čistící a úklidové prostřed-
ky, textil, oděvy a ochranné pracovní pomůcky, výroba reklamních předmětů, potisk reklamních triček, 
transferový tisk, sublimační tisk, výroba vizitek, náhradní plnění pro firmy a instituce
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Mepap s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

náměstí Odboje 307, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem 28821912 www.mepap.cz

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

7360232,44 9109615,2 9,4

Zaměření

prodej výpočetní techniky, náplní do tiskáren, papíru a kancelářských potřeb, drogerie, dále servis počítačů, 
notebooků, tiskáren a kopírek

RAXO, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Kollárova 909, 544 01 Dvůr Králo-
vé nad Labem 25264397 www.raxo.cz

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

8426561,36 9128997,36 9,42

Zaměření

bezpečnostní služba

Centrum služeb Broumov s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Klášterní 225, 550 01 Broumov 28796047 www.tiskarna-broumov.cz

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

7551063,98 9361583,28 9,66

Zaměření

propagační a dárkové předměty, umělecká a řemeslná tvorba, tiskařské a grafické služby

SW Assembly s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Tiskárenská 542, Poříčí, 
541 03 Trutnov 4263111

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

89244526,21 98248169,04 101,38

Zaměření

výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
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S.C.SERVIS Group, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Říční 433/6, 
500 02 Hradec Králové 28779568 www.scsgroup.cz

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

34669314,08 102706065,8 105,98

Zaměření

bezpečnostní služba

Sdružení Neratov, z.s.

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 84, 517 61 Bartošovice 
v Orlických horách 46456970 www.neratov.cz

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

156423256 167713830,5 173,06

Zaměření

prádelna, stravování, ubytování, úklid, obchod

FIDES Group a.s.

Adresa IČO dodavatele Web

Jugoslávská 15, Staré Město 
nad Metují, 547 01 Náchod 28822528 www.fides-group.cz

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

30585964,89 194141405,6 200,33

Zaměření

mytí přepravních obalů, výroba kartonových obalů, ruční montáž, kompletace součástí a výrobků, balení, 
měření, vstupní a výstupní kontrola kvality
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Filipa, a.s.

Adresa IČO dodavatele Web

Lázeňská 184, 
507 81 Lázně Bělohrad 25282875 www.filipa.cz

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

15335625,68 236520498,5 244,06

Zaměření

zajištění ekonomické a logistické podpory e-shopům, montáž a kompletace dílů, vstupní/výstupní kontrola 
kvality dílů, balení náhradních dílů, laserové gravírování (kovové předměty, nerezové plechy/štítky, hliník 
a eloxované materiály), šití ochranných pomůcek...
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5 Příklady z praxe partnerských či spolupracujících škol

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

5.1 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.1

5.1.1 Informace o škole a žácích

DANETA, s. r. o. Hradec Králové je organizace zaměřená na vzdělávání, péči, podporu, zaměstnávání a celý 
komplex dalších doprovodných služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Daneta tedy nabí-
zí provázení osob se ZP (primárně s mentálním postižením, kombinovaným postižením nebo autismem) od 
dětského věku přes oblast předškolního, základního a středního vzdělávání až k možnosti pracovního uplat-
nění v chráněné dílně nebo využití služeb v denním stacionáři či chráněném bydlení pro dospělé osoby se 
ZP. K tomu navíc přidružuje i další služby, např. osobní asistenci, odborné poradenství a terapie, aktivizaci ve 
volném čase atd. Rodiče zde pro své děti s mentálním postižením, kombinovaným postižením nebo autismem 
nacházejí kvalitní zázemí s vizí dlouhodobé perspektivy, což v praxi znamená, že Daneta může provázet osoby 
se ZP od věku přibližně tří let, kdy zahajují předškolní vzdělávání ve zdejší speciální mateřské škole, až do do-
spělosti, pokud mají zájem o služby denního stacionáře nebo zaměstnání v chráněné dílně. V širším náhledu je 
takový komplexní přístup k osobám se ZP jedinečný.

Součásti společnosti Daneta, s.r.o. tvoří:

• speciální mateřská škola,
• základní škola a základní škola speciální,
• praktická škola jednoletá,
• odborné učiliště Provozní služby,
• sociální služby: chráněné bydlení, osobní asistence, denní stacionář, 
• chráněná dílna,
• Centrum AAK – alternativní a augmentativní komunikace,
• Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta,
• nestátní zdravotnická zařízení (fyzioterapie, logopedie).

Speciální vzdělávání v MŠ, ZŠ a SŠ Daneta

Daneta pokrývá vzdělávání od stupně předškolního ve speciální mateřské škole až po stupeň středního vzdě-
lávání v praktické škole jednoleté a na odborném učilišti. Hlavní cílovou skupinou vzdělávání v Danetě jsou 

1 Zdroj fotografií: Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Zpět na obsah
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děti a mládež s mentálním postižením, kombinovaným postižením nebo autismem. K přednostem všech škol 
Danety patří rodinné prostředí, vzdělávání v malých skupinkách, otevřené, přátelské a vstřícné prostředí, důraz 
na úzkou spolupráci a dobré vztahy mezi školou a rodinou, kvalitní pedagogický sbor spolupracující s týmem 
odborníků a terapeutů, moderní technické vybavení a didaktické pomůcky, specializované prostory, např. sno-
ezelen, školní pozemky, cvičné kuchyňky, pracovní dílny, keramické dílny, zookoutek aj., a  široká nabídka 
doprovodných služeb, terapií a volnočasového vyžití.

Sociální služby Daneta

Kromě vzdělávání v MŠ, ZŠ a SŠ nabízí Daneta také komplex souvisejících sociálních služeb, zejména služby 
osobní asistence, denní stacionář a chráněné bydlení. Tyto služby jsou pro osoby se ZP a jejich rodiny velmi 
potřebné, v řadě případů skutečně nedocenitelné, neboť za ně přebírají řadu starostí, problémů, péče a zodpo-
vědnosti. Daneta se snaží cíleně reflektovat a pokrýt celou šíři skutečných potřeb osob se ZP. V praxi se totiž 
zřetelně ukazuje, jak je vše vzájemně propojené, např. chce-li dítě navštěvovat speciální SŠ mimo své bydliště, je 
pro jeho rodiče mnohem snazší zprostředkovat mu chráněné bydlení a doprovod do/ze školy prostřednictvím 
služby osobní asistence, nežli ho do školy a zpět každodenně dovážet. 

Centrum AAK

Cílovou skupinou Centra AAK jsou děti a mládež s narušenou komunikační schopností, doplňkově též jejich 
rodiče, pedagogové a asistenti z Hradce Králové a okolí. Centrum AAK nabízí diagnostiku a na míru sestavený 
logopedicko-terapeutický program s volbou vhodného komunikačního prostředku AAK. Podle potřeb klienta 
se tu volí a nacvičuje práce s vybraným komunikačním prostředkem. Tato individuálně cílená a systematická 
podpora pomůže klientům s narušenou komunikační schopností nalézt vhodný nástroj k dorozumění a ko-
munikaci. 

Chráněná dílna Daneta

Zdravotní postižení limituje možnosti pracovního uplatnění, a proto vznikají nejrůznější chráněná pracovní 
místa nebo pracoviště podporovaného zaměstnávání, jejichž posláním je aktivizovat a zaměstnat právě cílovou 
skupinu osob se ZP. Příkladem dobré praxe může být Chráněná dílna Daneta. Jde o rukodělnou dílnu zamě-
řenou převážně na práci s textilem (= šicí dílna) a s keramikou a doplňky (= keramická dílna). Dále je zde 
kompletační dílna, malá prodejna a zázemí pro e-shop. Je zde zaměstnáno asi 60 osob s mentálním, tělesným 
nebo jiným zdravotním postižením či znevýhodněním. Chráněná dílna Daneta si za dobu svého trvání získala 
velkou oblibu u místních obyvatel, kteří zde rádi nakupují věci do domácnosti i drobné dárky, a také u firem 
a podnikatelů, kteří přes chráněnou dílnu realizují tzv. náhradní plnění. Také e-shop dílny si vede velmi dobře 
a celkový počet zakázek a objednávek často převyšuje výrobní kapacitu dílny. V chráněné dílně probíhají pra-
videlné odborné praxe žáků OU Daneta, kteří zde tráví každé páteční dopoledne a připravují se v podmínkách 
chráněného pracoviště na své možné budoucí pracovní uplatnění.

Spolek Daneta

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta funguje již od roku 1993 a v současné době sdružuje 
přibližně 120 členů. Spolek se zaměřuje na osoby se ZP, pro něž organizuje zajímavé volnočasové aktivity, a za-
bývá se osvětou, tj. pořádá různé akce, přednášky, besedy, kurzy, semináře, workshopy či pomáhá při zajišťová-
ní služeb chráněného bydlení a denního stacionáře. Posláním spolku je všestranně přispívat ke zkvalitňování 
života osob se ZP.
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5.1.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Osoby se ZP mají ve srovnání s intaktní populací složitější situaci při hledání vhodného pracovního uplatnění. 
Absolventi OU Provozní služby Daneta získávají po složení závěrečných zkoušek výuční list, kvalifikující je 
k uplatnění na pomocných pracovních pozicích při úklidových pracích, při přípravě pokrmů, při praní a žeh-
lení prádla, při šití a opravách prádla, při zahradnických pracích, při drobných pracích se dřevem nebo při 
výrobě jednoduchých bytových doplňků. Součástí studia je vedle teoretické přípravy také praktické vyučování 
a souvislé bloky odborného výcviku, který je realizován na specializovaných pracovištích školy (např. cvičná 
školní kuchyň) nebo v Chráněné dílně Daneta. Žáci tak mají dostatek příležitostí vytvářet si potřebné pracov-
ní návyky a rozvíjet své pracovní dovednosti, zručnost a potřebné kompetence. Při pravidelných odborných 
praxích v chráněné dílně se seznámí s konkrétním pracovištěm podporovaného zaměstnávání a již v průběhu 
studia získávají reálnou představu o tom, co to obnáší chodit do zaměstnání. Navíc se účastní nejrůznějších 
exkurzí v místních firmách, úřadech a provozovnách, což jim rozšiřuje obzory a otevírá další možnosti poten-
ciálního pracovního uplatnění. 

V tomto ohledu považujeme projekt Systémová podpora kariérového vzdělávání a tranzitních programů 
žáků se SVP pro ČR za velmi užitečný a přínosný. Díky tomuto projektu dostali naši žáci příležitost po celý 
školní rok systematicky a pod vedením proškolených metodiků realizovat mnoho nejrůznějších technik zamě-
řených na sebepoznávání a mapujících jejich potenciál, sny, představy, cíle a plány. Každý žák si vytvořil vlastní 
portfolio, které mu pomůže v dalším směřování a ukáže mu jeho další perspektivy a možnosti. Také jsme často 
chodili na různé exkurze a poznávali nové příležitosti pracovního uplatnění žáků v naší obci. V rámci projek-
tu dostali žáci jedinečnou příležitost zapojit se do bloku odborných praxí na vybraných pracovních pozicích, 
které nejlépe vyhovovaly jejich představám a limitům. Za nejvíce přínosné považujeme možnost přiřadit ke 
každému žákovi na praxi stálého asistenta, který byl zaplacen z projektu. Vzhledem k personálním možnostem 
naší školy by nebylo jinak možné naše vlastní asistenty na praxe poskytnout a praxe v této míře a kvalitě reali-
zovat. Stálý asistent poskytoval našim žákům potřebnou oporu, zajistil jim bezpečné prostředí i poskytoval pří-
padnou dopomoc. Tato konkrétní pracovní zkušenost je pro naše žáky nedocenitelná. Upevnila a prohloubila 
se i spolupráce s rodiči, odezva z jejich strany byla velmi vstřícná a pozitivní.

Klíčovým faktorem, který se zásadně podílí na kvalitě života, aktivizaci a získání pracovního uplatnění 
u našich žáků, zůstává rodinné zázemí. Mnohaleté zkušenosti nám opakovaně ukazují, že má-li žák oporu ve 
stabilní rodině, kde se o něj rodiče zajímají, motivují ho, směrují a vedou, má nesrovnatelně větší šanci rozvíjet 
a naplno využít svůj potenciál a najít další uplatnění i po ukončení studia. Škola může vzdělávat, motivovat, 
nabízet a ukazovat možnosti, ale hlavní podíl na aktivizaci a kvalitě života žáka se zdravotním postižením 
má vždy rodina. V praxi jsme bohužel často svědky toho, že nadějný, schopný a perspektivní žák zůstává po 
ukončení studia již jen v domácím prostředí. Sám není schopen si poradit, vyhledat potřebné informace, něco 
si zařídit, potřebuje zkrátka dopomoc další osoby. A není-li v rodině nebo blízkém okolí člověk, kterému na 
jeho dalším osudu záleží a který se sám angažuje a nabídne pomoc, dochází většinou ke stagnaci a náš bývalý 
žák zůstává jen doma, nesoběstačný, závislý a odkázaný na péči ostatních. A naopak jiné příklady z praxe nám 
ukazují, že i  žáci s  těžším kombinovaným ZP, kteří mají mnohem složitější výchozí pozici a  limity, mohou 
s podporou své rodiny žít aktivní a naplněný život, v němž nechybí společenské, kulturní nebo sportovní vyžití 
a všestranné podněty pro další rozvoj. Za zcela zásadní tedy považujeme vliv rodiny.

Dalším důležitým aspektem je místní komunita a možnosti, které se v oblasti bydliště jedince se ZP nachá-
zejí. Například u nás v Hradci Králové je příležitostí opravdu hodně. Velmi dobře je tu pokrytá síť speciálního 
školství pro žáky s mentálním, tělesným i  smyslovým postižením, včetně služeb doprovodného odborného 
poradenství a nejrůznějších terapií. Navíc zde funguje řada různých neziskových organizací a svépomocných 
skupin, které nabízejí svým klientům široký výběr potřebných služeb, např. služby zdravotně-edukační, pora-
denské, sociálně terapeutické, sociálně aktivizační a další. Zásadní význam má také místní nabídka sociálních 
služeb, které podpoří klienty v jejich nezávislosti a snaze o důstojný, samostatný, aktivní a plnohodnotný život. 
Jiné sociální služby zase usnadňují život pečujícím osobám a  rodinným příslušníkům. Neméně důležitá je 
také kvalita občanské vybavenosti, veřejných služeb a systematická podpora života bez bariér. Tyto oblasti se 
v průběhu času výrazně vylepšily, nicméně jisté rezervy stále zůstávají, zejména v menších obcích a na venkově. 
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Máme-li být společnost založená na inkluzi, je nejprve nutné zajistit nezbytné podmínky a umožnit tak rovné 
příležitosti a širokou dostupnost možností a služeb pro všechny potřebné.

5.1.3 Konkrétní příklad z praxe – Lucka

Lucka oslavila v letošním roce 30 let. Bydlí se svou rodinou v malé vesnici vzdálené asi 20 km od Hradce Krá-
lové. Je to milá, tichá a dobrosrdečná dívka s diagnózou LMR a kombinovaného zdravotního postižení, má 
plný invalidní důchod. V roce 2020 Lucka ukončila studium na odborném učilišti Provozní služby a získala 
výuční list, který ji kvalifikuje pro výkon jednoduchých pomocných prací v různých provozech. Již během stu-
dia na OU se účastnila pravidelného odborného výcviku a praxí v Chráněné dílně Daneta, kde si vždy počínala 
velmi zručně a práce ji bavila. Lucka se na praxích osvědčila, takže hned po ukončení studia dostala pracovní 
nabídku a od 1. 9. 2020 nastoupila do svého prvního zaměstnání ve zmíněné chráněné dílně. S podporou ro-
diny a potřebnou dopomocí hlavně ze strany maminky zvládla Lucka přechod ze školy do praxe naprosto bez 
problémů. Postupně si osvojila potřebné pracovní návyky a přizpůsobila se novému režimu. V současné době 
pracuje na zkrácený úvazek, do práce chodí dva dny v týdnu, každá její směna trvá 5,5 hod. Střídavě pracuje 
v keramické dílně a v kompletační dílně, kde vykonává různé jednoduché manuální činnosti a pomocné prá-
ce, např. skládání prostěradel. V chráněné dílně Lucku chválí za její zodpovědný přístup, pracovní nasazení, 
pečlivost a samostatnost. Lucka je velmi ráda, že po ukončení školy našla vhodné zaměstnání. Je hrdá na to, že 
je schopná si přivydělat nějaké peníze, za které si občas může koupit drobný dárek pro sebe nebo své nejbližší.

5.1.4 Konkrétní příklad z praxe – Míša

Míše je 20 let a v současné době navštěvuje praktickou školu jednoletou. Míša má kombinované zdravotní po-
stižení: DMO, středně těžkou MR, lehké TP a těžkou vadu řeči. Je to usměvavá, přátelská a velmi hezká slečna. 
Má velké štěstí na výborné rodinné zázemí, žije v úplné a stabilní rodině, společně hodně sportují i chodí za 
kulturou. Míša ráda zpívá ve školním pěveckém sboru Daneťáček. Po skončení studia na praktické škole by 
Míša ráda přestoupila na OU Daneta. 

   

Poté by si chtěla najít nějaké vhodné zaměstnání. Míša měla trochu obavy, jak náročnější studium s převahou 
praktického vyučování a odborného výcviku zvládne. Díky zapojení do projektu Systémová podpora kariérové-
ho vzdělávání a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR dostala příležitost zapojit se do praxí v chráněné díl-
ně, kam také docházejí studenti učiliště. S podporou paní asistentky Míša absolvovala tříměsíční souvislý blok 
pravidelných odborných praxí, na nichž si mohla vyzkoušet mnoho nejrůznějších pracovních činností, které se 
v chráněné dílně běžně vykonávají. Míša si na praxích vedla výborně. Všichni ji chválili, že je pracovitá, šikov-
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ná a snaživá. Na začátku potřebovala dopomoc při většině činností, ke konci bloku praxí již pracovala většinou 
samostatně. Míše tak tyto praxe pomohly upevnit její sebevědomí a přinesly jí prožitek úspěchu. Přechodu na 
učiliště se Míša už nebojí, nyní ví, že to zvládne. Navíc doufá, že po skončení studia možná získá podobnou 
práci v chráněné dílně, která by ji bavila a naplňovala.

   

5.1.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů

• Chráněná dílna DANETA, s.r.o. Hradec Králové + Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
DANETA – chráněná pracovní místa pro OZP + odborné praxe pro žáky OU Daneta (šicí, keramická 
a kompletační rukodělná dílna): www.daneta.cz/chranena-dilna

• Skok do života, o.p.s. Hradec Králové: LADÍLNA – sociální podnik, chráněná pracovní místa pro OZP 
(úklidové, kancelářské a jednoduché manuální činnosti): www.skokdozivota.cz/6/O_dilne

• Skok do života, o.p.s. Hradec Králové: BISTRO U  DVOU PŘÁTEL – sociální podnik, chráně-
ná pracovní místa pro OZP, převážně OMP (provoz kavárny, výroba občerstvení, svačiny, catering):  
www.bistroudvoupratel.cz

• DAVRA GROUP, s.r.o. Nový Bydžov – sociální podnik, chráněná pracovní místa pro OZP (chráněná 
dílna – drobné dílenské práce, jednoduché manuální činnosti): www.davragroup.cz

• CPR – Centrum pracovní rehabilitace Hradec Králové – sociální podnik, podpora a zapracování OZP 
na vyhrazených pracovních místech: www.cprhk.cz

• Sociální podnik CityGraph Hradec Králové – chráněná pracovní místa pro OZP, zejména sluchovým 
postižením (tiskařské, polygrafické a reklamní služby): www.citygraph.cz

• Úklidová firma Láry Fáry Rychnov nad Kněžnou – sociální podnik, chráněná pracovní místa pro OZP 
v  oblasti úklidových prací ve firmách, kancelářích, společných bytových prostorách a  domácnostech: 
www.pferda.cz

• Ing. Oldřich Lelek Nový Bydžov – sociální podnik, chráněná pracovní místa pro OZP, především s tě-
lesným postižením (obchod, dodávky ochranných, úklidových, čistících a  hygienických prostředků):  
www.lelek.com

• LEMAC Marketing, s.r.o. Hradec Králové – sociální podnik, chráněná pracovní místa pro OZP (re-
klamní oděvy a  doplňky, potisk, výroba reklamních bannerů, tabulí, polepů, potisků a  předmětů):  
www.lemac.cz

https://daneta.cz/chranena-dilna/
http://www.skokdozivota.cz/6/O_dilne
http://www.bistroudvoupratel.cz/
http://davragroup.cz/
http://www.cprhk.cz/
https://citygraph.cz/
http://www.pferda.cz
http://www.lelek.com
http://www.lemac.cz
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• Petr Slánský – SANS Hradec Králové – chráněná pracovní místa pro OZP, OTP a OZZ (jednoduché 
manuální práce, obsluha strojů, úklidové práce, práce ve skladu): www.sans.cz 

• Propagační podnik Hradec Králové, s.r.o. – sociální podnik, chráněná pracovní místa pro osoby se změ-
něnou pracovní schopností (reklama, technické práce, reality): www.pphk.cz

• PURECERAM, s.r.o. Hradec Králové – výroba technické a elektrotechnické keramiky, jednoduché ma-
nuální práce, obsluha strojů: www.pureceram.com 

• Hradecká pekárna, s.r.o. Hradec Králové – pomocné práce při výrobě pečiva, cukrářských výrobků a la-
hůdek, jednoduché manuální práce: www.hradeckapekarna.cz 

• Knihovna města Hradce Králové – pomocné práce, jednoduché manuální práce: www.kmhk.cz

• Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové – pomocné práce, jednoduché manuální práce: www.svkhk.cz

5.2 SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují2

5.2.1 Informace o škole a žácích

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové Město nad Metují vznikla v roce 2018 slouče-
ním novoměstských škol. Každá z těchto škol měla svoji bohatou historii a tradici, ve které nadále pokračujeme 
v tomto velkém subjektu, jehož zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Jednotlivé úseky školy mají svá pracovi-
ště nejen v Novém Městě nad Metují, ale i na odloučeném pracovišti v Broumově a Opočně.

Střední průmyslová škola poskytuje střední odborné vzdělání jak ve studijních maturitních, tak i v učeb-
ních oborech. Zájemci o studium ukončené maturitní zkouškou si mohou vybrat z nabídky oborů Strojíren-
ství – průmyslová automatizace a  robotika, Management ve strojírenství, Aplikace počítačů v  technice 
a robotice nebo Počítačový design a reklama. Studijním oborem ukončeným maturitní i závěrečnou zkouš-
kou je Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů. Z učebních H oborů, které jsou ukončeny závěrečnou 
zkouškou a získáním výučního listu, škola nabízí obor Karosář, Obráběč kovů, Strojní mechanik a Kadeřník.

Odborná škola nabízí dvouleté a tříleté obory kategorie E ukončené závěrečnou zkouškou a získáním vý-
učního listu. Přednostně jsou přijímáni žáci vyžadující pro své vzdělávání různé stupně podpůrných opatření. 
Na pracovišti v Novém Městě nad Metují nabízíme obory Potravinářská výroba – Cukrář, Stravovací a uby-
tovací služby – Kuchař, číšník, Pečovatelské služby, Provozní služby, Potravinářské práce – Pekař a Praktic-
kou školu dvouletou. Na pracovišti v Opočně najdeme obory Zahradnické a Prodavačské práce, Strojíren-
ské práce – Autoopravář, Zámečník – Údržbář a Opravářské práce. V Broumově mohou žáci studovat obory 
Prodavačské práce, Stravovací a ubytovací služby – Kuchař, číšník a Potravinářské práce – Pekař. 

Vzdělávací program základní školy je určen žákům základních škol dle § 16 odst. 9 školského zákona. 
Poskytuje všeobecné základní vzdělání, které je diferencované podle typu postižení, mentální úrovně či indivi-
duálních možností jednotlivých žáků. Především se zaměřuje na žáky se specifickou vývojovou poruchou cho-
vání. Žáci ze vzdálenějších míst mohou být v pracovním týdnu ubytováni v internátě školy. Škola je tak jedinou 
takto zaměřenou základní školou s vlastním internátem v České republice. Součástí školy je i školní družina 
se zázemím, které je tvořeno hernou a pracovní klubovnou. Činnost  družiny je průběžná, navazuje plynule na 
konec vyučování žáků prvního stupně.

Praktická škola dvouletá má specifické postavení. Studium je vhodné pro dívky i chlapce se středně těž-
kým stupněm mentálního postižení, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravot-
ním postižením. Příprava žáků tohoto oboru je organizována jako dvouleté studium ukončené závěrečnou 
zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Vzdělávací program je 
2 Zdroj fotografií: SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují.

http://www.sans.cz
http://www.pphk.cz
http://www.pureceram.com
http://www.hradeckapekarna.cz
http://www.kmhk.cz
http://www.svkhk.cz
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zaměřen na získání základních pracovních a manuálních dovedností při přípravě pokrmů, vedení domácnosti, 
péči o vlastní osobu a výrobu keramiky. 

Škola poskytuje žákům ubytování a stravování na internátech a domově mládeže. Provoz internátu a do-
mova mládeže je realizován ve třech budovách, v Novém Městě nad Metují na Králíčku, Kasárnách a v Opočně. 
Pro ubytované žáky je připravována celá řada volnočasových aktivit, programů a zájmových kroužků.

Součástí školy je zapsaný spolek Madlena. Zakladateli a členy jsou zaměstnanci školy. Důvodem založení 
spolku byla myšlenka podpořit školu formou finančních projektů a realizovat aktivity, které podporují pravi-
delnou mimoškolní činnost. Cílem je podpora sociálně slabých žáků a žáků se zdravotním postižením, zlepše-
ní vybavení školy a internátů. Velmi přínosná je finanční podpora školní činnosti, a to především odborných 
exkurzí, které vhodně doplňují výuku odborných předmětů.

Pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce škola nabízí žákům bezplatné kurzy k rozšíření kvalifikace 
a také řidičské oprávnění skupiny B. Cenné zkušenosti mohou získat v účasti v soutěžích odborných doved-
ností a vědomostí mezi školami podobného typu. Žákům je umožněno vykonávat praxe nejen na odborných 
pracovištích školy, ale i  v provozu spolupracujících firem a  organizací. Na tato smluvní pracoviště dochází 
na odborný výcvik i se svými učiteli a získávají pracovní zkušenosti a návyky. Žáci gastronomických oborů 
mají možnost účastnit se na přípravách rautů a občerstvení ve školním restaurantu Pyramida. S cateringovými 
službami vyjíždějí i na místa konání podle přání zákazníků, připravují i zakázky pro drobný prodej, například 
výrobky studené kuchyně nebo cukrářské výrobky. Velkou motivací je i finanční ohodnocení v rámci produk-
tivní činnosti při praktické výuce a finanční podpora Královéhradeckého kraje vybraných oborů středního 
vzdělávání s výučním listem.

 



206

Na každém úseku školy pracuje poradenský tým ve složení školní psycholožka, sociální pracovnice, výchovný 
poradce a metodik prevence. Do pracovní náplně sociální pracovnice patří kariérové poradenství pro žáky 
končících ročníků odborné školy. V rámci tohoto poradenství připravuje vstupy do hodin občanské výcho-
vy s motivačními aktivitami zaměřenými na hledání zaměstnání, seznamuje žáky s dokumenty potřebnými 
při oslovování zaměstnavatele či registraci na úřadu práce. Žáci se učí napsat strukturovaný životopis, moti-
vační dopis pro zaměstnavatele, vyzkoušejí si přijímací pohovor. Sociální pracovnice může pomoci také při 
hledání bydlení nebo řešení těžké sociální situace. 

V rámci kariérového poradenství spolupracujeme s Úřadem práce v Náchodě. Účastníme se informačních 
besed, které jsou připraveny pro končící ročníky. Témata jsou zaměřena na oblast personalistiky, pracovního 
práva a činnosti úřadů práce.

Spolupracujeme také s organizací Aspekt, z. s. Náchod, která pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami při hledání pracovního uplatnění, funguje jako sociální služba sociální rehabilitace Podporované 
zaměstnání.

5.2.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Škola poskytuje žákům pomoc při hledání uplatnění na trhu práce již během studia, ale zajímá se také o jejich 
další pracovní uplatnění, kde pracují a jak se jim daří v životě po ukončení školy. Tato následná péče patří do 
kompetence sociální pracovnice, která naše absolventy oslovuje a vede podrobnou dokumentaci.

Absolventi tříletých oborů se na trhu práce celkem dobře orientují a nacházejí zaměstnání jak ve svém 
oboru, tak i mimo vystudovaný obor. Úspěšnost je především u těch, kteří jsou motivováni jít pracovat a osa-
mostatnit se.

Zcela jiná situace je u dvouletých oborů, kde je velká část absolventů při hledání a výběru zaměstnání 
omezena zhoršeným zdravotním stavem, zdravotním postižením, sníženou mobilitou nebo porušením jemné 
motoriky. Pokud tito žáci mají studijní předpoklady, zkoušejí pokračovat ve studiu dalšího tříletého oboru na 
naší nebo jiné škole. Někteří úspěšně, ale někteří studium již nezvládají a musí ho ukončit. Ze zkušeností je 
patrné, že umístit tyto žáky na trhu práce je velmi těžké, ale situace se v průběhu několika posledních let v na-
šem regionu postupně mění a zlepšuje, vznikají nové sociální podniky, chráněné a sociálně terapeutické dílny, 
sociální služby stále rozšiřují své nabídky. 

Zlepšení přináší i  řada projektů, do kterých má škola možnost se zapojit. V období od 1. 11. 2018 do  
31. 8. 2021 se zapojila do projektu Do praxe bez bariér, jehož iniciátorem byl Královéhradecký kraj a  jeho 
partnery Úřad práce ČR – krajská pobočka Královéhradecký kraj, Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec 
Králové a Ergotep CSR Institut o. p. s. Do projektu se zapojilo celkem 26 žáků oborů Provozní a Pečovatelské 
služby, Potravinářské práce – Pekař a Praktické školy dvouleté. V rámci tohoto projektu naši žáci absolvovali 
celou řadu odborných exkurzí a pracovních tréninků na pracovištích sociálních podniků, 10 žáků absolvova-
lo odborné prázdninové praxe a 4 žáci v těchto podnicích získali pracovní uplatnění. V současné době jsou 
4 žáci praktické školy dvouleté zapojeni do projektu Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních 
programů žáků se SVP pro ČR, jehož nositelem je Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci.
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Nejvíce možností uplatnění absolventů dvouletých oborů v našem regionu nabízejí pracovní pozice v oblasti 
úklidu, pomocných prací v kuchyni, prádelnách, pekárnách, v obchodech při vybalování zboží, kompletování 
a balení výrobků a další jednoduché pomocné práce. 

Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy se zamýšlejí nad tím, co by mohlo přispět k tomu, aby se zvýšila 
úspěšnost zařazení našich žáků na trhu práce. Do výuky zařazujeme odborné exkurze spojené s pracovním tré-
ninkem, hledáme smluvní pracoviště pro odborné výcviky, spolupracujeme s ÚP a dalšími sociálními partnery. 
V rámci odborného výcviku se snažíme co nejvíce procvičovat praktické činnosti, kde žáci získávají zručnost, 
potřebné pracovní tempo a důležité pracovní návyky. Co nejvíce procvičujeme schopnost správné komunika-
ce, navázání sociálního kontaktu. Velkou pozornost věnujeme zařízení a vybavení učeben odborného výcviku. 
Máme velmi dobře a moderně vybavenou cvičnou kuchyňku, šicí dílnu, cvičnou prádelnu, keramickou dílnu 
a můžeme využívat i pracoviště školní prádelny. Důležitá je také podpora žáků v tom, aby se nebáli o práci 
ucházet, věřili si a dokázali se u budoucího zaměstnavatele dobře prezentovat. Pro stávající žáky je také velkou 
motivací, když vidí, že jejich bývalí spolužáci našli zaměstnání, ve kterém jsou spokojení a úspěšní. 

 
V našem úsilí ale narážíme také na řadu překážek, mezi které patří hlavně špatná informovanost rodičů a ne-
znalost legislativy. Někteří se dokonce mylně domnívají, že jejich zdravotně postižené dítě nemůže pracovat, 
pokud bude pobírat invalidní důchod. Další velkou překážkou je nedostupnost zaměstnání z hlediska dopravy, 
neboť chybějí svozové služby do vzdálenějších míst mimo bydliště.
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5.2.3 Konkrétní příklad z praxe – Tereza

Tereza nastoupila do naší školy po ukončení povinné školní docházky v základní škole speciální. Společně 
s rodiči vybrali obor Praktická škola dvouletá. Jedním z důvodů, proč zvolili tento obor, je Terezina diagnóza 
Tourettův syndrom, ADHD, lehká mentální retardace a kombinovaná vada srdce. Narušena je i komunikace 
častým zakoktáváním, až neschopností se slovně vyjádřit, obzvláště při rozrušení a stresu. Velmi nápadné je 
stereotypní kývání dopředu, dozadu, četné tikové projevy a nekontrolované výkřiky. Tereza potřebuje dopo-
moc ve všech oblastech života, dohled při hygieně, oblékání, příjmu potravy, orientaci v místě a čase, není 
schopna si zorganizovat volný čas. Do školy měla naučenou trasu, kterou dobře zvládala, pokud nedošlo k ně-
jaké nečekané změně.

Adaptace na novou školu, spolužáky a učitele byla pro dívku velmi náročná. Ve výuce pracovala podle in-
dividuálního vzdělávacího plánu za pomoci asistentky pedagoga, pravidelně spolupracovala se školní psycho-
ložkou, velkou podporu měla u svých rodičů. Se školními povinnostmi se vyrovnávala v rámci svých možností 
docela dobře, ale pokud měla pocit, že by v některé činnosti mohla být neúspěšná, přestávala pracovat a stě-
žovala si na bolest hlavy, břicha. K jejím oblíbeným předmětům patřily práce s počítačem, příroda a ekologie, 
anglický jazyk. Naopak neoblíbenými předměty byly keramika, vaření, ruční práce a další prakticky zaměřené 
předměty. Zde se často objevovaly tendence k absenci z důvodu nevolnosti. Při přetížení upadala do velké 
nervozity, zvýšeného napětí, které často přerůstalo až do agresivních reakcí. V třídním kolektivu byla Tereza 
hlučná, někdy značně vulgární, své spolužáky neustále opravovala, okřikovala, ve vztahu k ostatním působila 
egocentricky, povýšeně. Pokud byla v dobré náladě a spokojená, dokázala se všemi vycházet velmi dobře.

Kvůli zdravotnímu stavu a časté nemocnosti měla studium na praktické škole dvouleté rozloženo na čtyři 
roky. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky se rozhodla pokračovat v dalším studiu na naší škole. Jako další 
studijní obor si vybrala dvouletý obor Provozní služby. Protože jsme již věděli, že si Tereza obtížně zvyká na 
jakékoli změny, již před zahájením školního roku jsme se snažili ve spolupráci s matkou připravit dobré pod-
mínky. Byl vypracován individuální plán, na základě lékařského doporučení byla zkrácena výuka. Přestože 
bylo připraveno velmi dobré zázemí, Tereza tuto adaptaci nezvládala, přibývaly absence především v hodinách 
odborného výcviku z důvodu nevolnosti. Nakonec se psychický stav zhoršil natolik, že Tereza zůstala v dlou-
hodobém domácím léčení, a rodiče studium nakonec museli ze zdravotních důvodů ukončit.

Během studia byla dívka zapojena do projektu Do praxe bez bariér. Rodiče měli možnost získat informace 
o pracovním uplatnění v sociálních podnicích a těchto informací využili. Oslovili organizaci Pferda z. ú. a Te-
reza nastoupila do Tréninkové kavárny Láry Fáry v Náchodě. V kavárně je moc spokojená, práce ji baví. Velkou 
radost jí udělá, pokud se její bývalí spolužáci nebo učitelé zastaví na kávu.

5.2.4 Konkrétní příklad z praxe – Adam

Příběh Adama zatím nemá, na rozdíl od Terezy, dobrý konec. Adam do naší školy nastoupil z běžné základní 
školy. Zde po celou dobu devíti let pracoval na základě individuálního vzdělávacího plánu za pomoci asistenta 
pedagoga a vedl si velmi dobře. Na odborné škole si s rodiči vybral dvouletý učební obor Provozní služby – 
Rodinka.

Adam je tělesně postižený, má dětskou mozkovou obrnu, spastickou kvadruparetickou formu. Spolu s po-
ruchou hybnosti má i poruchu zraku, pohybuje se na mechanickém vozíku, narušena je též jemná motorika, 
potřebuje pomoc při všech sebeobslužných činnostech. Komunikace je na dobré úrovni, umí navázat kontakt 
s vrstevníky, rád se zapojoval do třídních akcí, spolužáci mu rádi pomáhali.

Adaptace na novou školu proběhla bez problémů. Adam, ještě před nástupem do prvního ročníku, školu 
několikrát navštívil, seznámil se s prostředím, vyučujícími, asistentkou pedagoga. Rodiče se školou dobře spo-
lupracovali, doporučili některé úpravy prostředí tak, aby se syn mohl pohybovat na vozíku a cítil se bezpečně 
a spokojeně. Adam po celou dobu studia dosahoval pěkných studijních výsledků, velmi dobře zvládal za pomo-
ci asistentky i odborný výcvik, vaření, praní, žehlení, úklid i šití. Obor ukončil vykonáním závěrečné zkoušky. 

V této době již rodiče začali přemýšlet, co bude s Adamem dál. Studium tříletého oboru by nezvládl, pra-
covní uplatnění zatím žádné nenašli, a proto se rozhodli ještě pro studium na praktické škole dvouleté. Adam 
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byl i nadále velmi spokojen, dobře zvládal výuku, zdokonaloval se ve vaření. Navíc získával i nové dovednosti 
v keramice.

Po složení závěrečné zkoušky nenašel Adam žádné uplatnění a zůstal v domácí péči. Pro chlapce to nebylo 
lehké období, protože ztratil kontakt s vrstevníky, neměl žádné aktivity pro volný čas. Rodiče stále hledali cestu, 
jak dál. Nakonec ve Společnosti NONA 92, o.p.s., Nové Město nad Metují, našli službu sociální rehabilitace. 
Cílem služby je získávat a trénovat schopnosti a dovednosti, které vedou k posílení kompetencí samostatného 
bydlení a pracovního uplatnění. Adam zde nacvičoval dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstač-
nost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování. Využíval možnosti účastnit se kulturních i pobytových 
akcí, ale stále mu tento způsob života nepřinášel radost a uspokojení, proto tuto sociální službu opustil a opět 
zůstal v domácí péči. Přestože rodiče velmi aktivně hledají pro syna pracovní uplatnění, stále se jim nedaří 
vhodnou práci najít. Dle jejich mínění v neúspěchu hledání hraje velkou roli absence zcela bezbariérového 
prostředí pracoviště, chybějící pracovní asistent a především složitá doprava do vzdálenějších míst od bydliště. 
Přesto pevně věří, že Adam jednou svoji práci najde.

5.2.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů 

Zaměstnavatelů v našem okolí, kde naši žáci mají šanci najít práci, nebo tam již pracují, je několik. Nejvíce 
našich absolventů se zatím uplatnilo v neziskové organizaci Pferda z.ú., zde pracují v sociálních podnicích, 
tréninkových kavárnách Láry Fáry v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou a v Pekárně Na Plechu v Kvasinách.

 

Dalším podnikem, kde se daří třem bývalým žákům, je sociální podnik PRO-Charitu s.r.o. v Červeném Kos-
telci, kde připravují bylinné produkty značky Camellus. Na pracovišti v Žirči u Dvora Králové nad Labem 
provozují také prádelnu a v šicí dílně ChariTEX šijí zdravotnické pomůcky. Mezi jejich další činnosti patří 
montážní a kompletační práce, například pro automobilový průmysl, nabízejí i úklidový servis a údržbu zele-
ně. V rámci projektu Do praxe bez bariér měli naši žáci možnost v tomto podniku absolvovat odborné prázd-
ninové praxe.
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Také ve Sdružení Neratov našli naši absolventi bydlení a pracovní uplatnění. V Neratově funguje chráněné by-
dlení Domov, které nabízí životní prostor lidem s mentálním postižením. V provozu mají několik chráněných 
pracovišť, chráněnou dílnu Kuchyň, dílnu  Pradlenku. Chráněnou dílnou je i  neratovský obchod, hospo-
da, kde lidé s postižením obsluhují a vaří. Sdružení provozuje také rekreační chatu a od listopadu 2017 se těší 
i z vlastního pivovaru. Další jejich chráněné dílny Kopeček sídlí v Bartošovicích v Orlických horách, jedná se 
o pět dílen: keramickou, košíkářskou, tkalcovskou, šicí a tiskařskou. Jejich aktivitou je Občerstvení u Neratov-
ských v areálu léčebného ústavu Albertinum v Žamberku. V areálu najdeme i zahradnictví a montážní dílnu.

Bývalí žáci s trvalým bydlištěm v Hradci Králové našli uplatnění v obecně prospěšné společnosti SKOK do 
života. Zdravotně postižení lidé zde mohou absolvovat nácvik dovedností potřebných pro bydlení, pracovní 
uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu. Společnost zajišťuje chráněné a podporované bydlení, pracov-
ní místa v sociálně terapeutické dílně a dílně s chráněnými pracovními místy. Jsou zřizovateli Bistra u dvou 
přátel. 

V Náchodě působí ještě několik chráněných dílen, kde sice naši absolventi uplatnění zatím nenašli, ale do 
budoucna bychom je chtěli oslovit. Patří k nim firma AMULET logistik, a. s. a Firma Verpet, s. r. o. V Jaro-
měři působí Centrum pracovní rehabilitace a v Trutnově Tkalcovské muzeum.

Do budoucna pevně věříme, že se situace na trhu práce bude stále zlepšovat a naši absolventi budou bez 
problémů nacházet pracovní uplatnění.



211

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 Královéhradeckého kraje. Školy sdílejí vlastní zkušenosti s oblastí tranzit-
ního programu a s oblastí (ne)zaměstnávání svých žáků/absolventů. 

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

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

Jedná se o následující tituly:

Metodiky kariérového poradenství pro žáky se zdravotním postižením

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

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

Analýza podmínek a předpokladů úspěšného pracovního uplatnění žáka se ZP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Návrh revize RVP praktické školy jednoleté a RVP praktické školy dvouleté 

Předložený návrh reflektuje názory pedagogů těchto škol získané v dotazníkových šetřeních a uvedené v Analýze 
RVP. Zohledňuje rovněž výsledky činnosti pracovních skupin, které se zaměřily na následující oblasti: vzdělá-
vací oblast Člověk a příroda, Člověk a zdraví, délka vzdělávání žáků na praktické škole, jazykové kompetence.

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

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

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

Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice

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



213

Atlas vzdělávání a zaměstnávání osob se ZP v ČR

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