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ÚVOD

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

I přesto, že se jedná o analýzu pouze jednoho z krajů ČR, již na první pohled je patrné, že předkládaný 
rozsah je velký. Důvod je zcela prostý – v maximální možné míře a na jednom místě zprostředkovat 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 Moravskoslezském kraji. 
Druhá část je věnována přehledu školských institucí, které vzdělávají či poskytují výchovně-vzdělávací 

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

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

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

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

Poznámky

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

Poděkování:

Mgr. Martin Sadílek, Mgr. Libuše Stýskalová, Ph.D., Mgr. Ilona Šustalová, PhDr. Mgr. Helena Kriegelová, 
Mgr. Jana Žeravová 

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

 
Moravskoslezský kraj má rozlohu 5 430,54 km² a je v pořadí 6. největším krajem v ČR. Má 1 192 834 obyvatel, 
a je tedy 4. nejlidnatějším krajem v ČR. Hustota zalidnění činí 227 obyvatel na km², což znamená nadprůměrné 
zalidnění v rámci krajů ČR. Nejvyšším bodem v Moravskoslezském kraji je Praděd (1 491 m n. m.). Kraj má  
6 okresů a 300 obcí. Sousedními kraji jsou: Zlínský kraj a Olomoucký kraj. Krajským městem je Ostrava, která 
leží ve východní části kraje. Moravskoslezský 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 všec hny třídy zřízené pro žáky s  LMP (dříve základních školách 

praktických).

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

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, p. o. 22
Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, p. o. 23
Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o. 24 
Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o. 25
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, p. o. 26
Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, p. o. 27
Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, p. o. 28
Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o. 29
Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava-Kunčice, Jeseninova 4 30
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. 32
Dětský domov se školou a základní škola, Těrlicko – Horní Těrlicko 33
Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, p. o. 34
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie 35
Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 36
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, p. o. 37
Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, p. o. 38
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, p. o. 39
Základní škola a Mateřská škola,Nový Jičín, Dlouhá 54, p. o. 40
Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, p. o. 42
Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, p. o. 43
Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 44
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, p. o. 45
Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, p. o. 47
Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, p. o. 48
ZŠ, Dětský domov, školní družina a školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, p. o. 49
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, p. o. 50
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov 51
Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, p. o. 52
Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, p. o. 53
Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, p. o. 55
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2.2 Školy a třídy základní školy speciální v kraji

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

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

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

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

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, p. o. 22
Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, p. o. 23
Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o. 24
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, p. o. 26
Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, p. o. 27
Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o. 29
Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava-Kunčice, Jeseninova 4 30
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. 32
Dětský domov se školou a základní škola, Těrlicko – Horní Těrlicko 33
Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, p. o. 34
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie 35
Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 36
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, p. o. 37
Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, p. o. 38
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, p. o. 39
Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, p. o. 40
Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, p. o. 41
Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, p. o. 42
Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, p. o. 43
Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 44
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, p. o. 45
Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. 46
Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, p. o. 47
Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, p. o. 48
ZŠ, Dětský domov, školní družina a školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, p. o. 49
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, p. o. 50
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov 51
Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, p. o. 52
Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, p. o. 53
Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava 54
Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, p. o. 55
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2.3 Praktické školy

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

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

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

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

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava 56
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, p. o. 57
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, p. o. 58
Střední škola, Dětský domov a školní jídelna, Velké Heraltice, p. o. 59
Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, p. o. 60
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie 61
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, p. o. 62
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, p. o. 63
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, p. o. 64
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov 66
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. 68
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2.4 Učební obory kategorie E

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

Jedná se o zpravidla tříleté učební obory zakončené učňovskými zkouškami (s výučním listem s označením  
… práce: např. kuchařské práce). Na rozdíl od učebních oborů kategorie H (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

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, p. o. 57
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, p. o. 58
Střední škola, Dětský domov a školní jídelna, Velké Heraltice, p. o. 59
Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, p. o. 60
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, p. o. 65
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, p. o. 67
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, p. o. 69
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 70
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p. o. 71
Střední odborná škola Třineckých železáren 72
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, p. o. 73
Střední odborná škola, Bruntál, p. o. 74
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, p. o. 75
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2.5 Střední školy H, L, M

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

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

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

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

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, p. o. 65
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, p. o. 67
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, p. o. 69
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 70
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p. o. 71
Střední odborná škola Třineckých železáren 72
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, p. o. 73
Střední odborná škola, Bruntál, p. o. 74
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, p. o. 75
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Mezi školská poradenská zařízení patří speciálněpedagogická centra (SPC) a  pedagogicko-psychologické 
poradny (PPP). Jedním z  jejich hlavních cílů je nastavovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žákům nadaným taková podpůrná opatření, která jim zajistí rovný přístup ke vzdělávání a podpoří využití 
jejich potenciálu tak, aby jejich vzdělávání bylo nejen efektivní, ale aby podporovalo i osobnostní růst každého 
jedince.

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

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

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

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

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

PPP Ostrava-Zábřeh 76
Detašované pracoviště PPP Frýdek-Místek v Třinci 76

Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace 77
Detašované pracoviště Schnizelův dům 77
Detašované pracoviště PPP Hlučín 78
Detašované pracoviště PPP Vítkov 78

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná 79
Detašované pracoviště PPP Bohumín 79
Detašované pracoviště PPP Český Těšín 80
Detašované pracoviště PPP Havířov 80
Detašované pracoviště PPP Orlová 80

PPP Bruntál, příspěvková organizace 81
Detašované pracoviště PPP Krnov 81

PPP Nový Jičín, příspěvková organizace 82
Detašované pracoviště PPP Kopřivnice 82

PPP Frýdek-Místek 83
Detašované pracoviště PPP Frýdek-Místek v Místku 83
Detašované pracoviště PPP Frýdek-Místek v Třinci 84
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 Systém školských poradenských služeb v kraji – SPC

SPC při ZŠ Ostrava-Zábřeh 85
Detašované pracoviště SPC při SŠ, ZŠ a MŠ Karviná 86
Detašované pracoviště KVIC – Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  
a informační centrum 86
Detašované pracoviště ZŠ a SPC Bruntál 86
Detašované pracoviště SPC při SŠ, ZŠ a MŠ Třinec 86

SPC při ZŠ Speciální Těšínská 87
SPC při ZŠ a MŠ pro sluchově postižené 88
SPC Srdce při Základní škole a Praktické škole Opava, Slezského odboje 5, p. o. 89
SPC při ZŠ, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 90
SPC při Základní škole, Rýmařovská 15, příspěvková organizace 91
SPC při SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek 92
SPC při ZŠ speciální a MŠ Speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace 93
SPC při Střední škole, Základní škole, Mateřské škole, Karviná, příspěvková organizace 94
SPC DAKOL při Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 95

Detašované pracoviště Konzultační pracoviště v prostorách školy DAKOL v Orlové-Lutyni 96
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Zpět na kategorie

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, p. o.

Kpt. Vajdy 2656/1a, Zábřeh, 700 30 Ostrava

RED-IZO 600026884 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102520739 596 746 805
info@zskptvajdy.czIČO 61989274

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

dana.vilkusova@zskptvajdy.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Dana Vilkusová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Ostrava-Svinov/Ostrava-Vítkovice

Spojení do místa školy autobusem Most Mládeže, tramvaj: Kpt. Vajdy

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

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

WEB www.zskptvajdy.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, p. o.

U Haldy 1586/66, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

RED-IZO 600171680 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102508585
595 782 380

IČO 61989266

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

595 782 380
reditelka@zs-uhaldy.czŘEDITEL/KA Mgr. Dana Jařabáčová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO (poruchy chování)

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Ostrava-Kunčice

Spojení do místa školy autobusem Hrabůvka kostel, tramvaj: Provaznická

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní jídelna, školní družina, snoezelen, dílny, 
počítačová místnost, lezecká stěna, tělocvična, 
cvičná kuchyně

WEB www.zs-uhaldy.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o.

Volgogradská 2633/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava

RED-IZO 610551175 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110551192 602 713 226, 596 751 699
schools@volgogradska.czIČO 25858751

ZŘIZOVATEL Mgr. Věra Škutová
KONTAKT ŘEDITEL

602 713 226
ŘEDITEL/KA Mgr. Věra Škutová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Ostrava-Svinov

Spojení do místa školy autobusem Kotva, tramvaj: Kotva

Školní svoz ANO

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, SPC, relaxační 
místnost

WEB www.volgogradska.cz

FACEBOOK Soukromá základní škola a mateřská škola pro 
děti a žáky s více vadami, OVA
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Zpět na kategorie

Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o.

29. dubna 259/33, Výškovice, 700 30 Ostrava

RED-IZO 600026949 KONTAKT ŠKOLA

IZO 48752479 595782131
pohodova_skola@volny.czIČO 25376420

ZŘIZOVATEL Mgr. Kateřina Karpíšková
KONTAKT ŘEDITEL

596 728 121
ŘEDITEL/KA Mgr. Kateřina Karpíšková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Ostrava-Kunčice

Spojení do místa školy autobusem 29. dubna, tramvaj: Nové Výškovice

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní klub

WEB www.pohodovaskola.eu

FACEBOOK Pohodová škola
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Zpět na kategorie

Základní škola, Ostrava-Poruba, 
Čkalovova 942, p. o.

Čkalovova 942/2, Poruba, 708 00 Ostrava

RED-IZO 600026841 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102520241 596 925 473, 739 343 470
info@zsckalovovaIČO 64628183

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

galia@zsckalovova
ŘEDITEL/KA Mgr. Rostislav Galia

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Ostrava-Svinov

Spojení do místa školy autobusem Francouzská, tramvaj: Telekomunikační škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.zsckalovova.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, 
Ukrajinská 19, p. o.

Ukrajinská 1535/19, Poruba, 708 00 Ostrava

RED-IZO 600171698 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110550731 596 965 645
reditelka@specialniskola.czIČO 64628159

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

739 424 185
reditelka@specialniskola.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Heřmanová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Ostrava-Svinov

Spojení do místa školy autobusem Řecká, tramvaj: Třebovice, OC

Školní svoz neuvedeno

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

šk. jídelna, školní družina, poč. učebna, keram. 
a výtv. dílna, tělocvična, logoped. pracovna, 
muzikoterapie, relaxační místnost, školní 
zahrada

WEB www.specialniskola.cz

FACEBOOK ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava-Poruba
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Zpět na kategorie

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská 
škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, p. o.

Spartakovců 1153/5, Poruba, 708 00 Ostrava

RED-IZO 600026817 KONTAKT ŠKOLA

IZO 601985 595 694 547
special.skola@deaf-ostrava.czIČO 601985

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

595 694 547
libor.suchon@deaf-ostrava.czŘEDITEL/KA Mgr. Libor Suchoň

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Ostrava-Svinov

Spojení do místa školy autobusem Poruba vozovna, tramvaj: Poruba vozovna

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

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

WEB www.deaf-ostrava.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Soukromá základní škola speciální pro žáky  
s více vadami, Ostrava, s.r.o.

Železárenská 880/5, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

RED-IZO 600026931 KONTAKT ŠKOLA

IZO 443093
596 621 283

IČO 25373790

ZŘIZOVATEL Mgr. Dagmar Mazáková
KONTAKT ŘEDITEL

dmazakova@quick.cz 
DagmarMazakova@seznam.czŘEDITEL/KA Mgr. Dagmar Mazáková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Ostrava-Svinov

Spojení do místa školy autobusem Sokola Tůmy, tramvaj: Prostorná

Školní svoz ANO

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní jídelna, školní družina, zájmové kroužky, 
ergoterapeutické pracoviště, vodoléčba, rehabili-
tace, relaxační místnost

WEB www.skoly.unas.cz

FACEBOOK Soukromá základní škola speciální pro žáky  
s více vadami, Ostrava, sro



30
Zpět na kategorie

Dětský domov se školou a základní škola, 
Ostrava-Kunčice, Jeseninova 4

Jeseninova 31/4, Kunčice, 719 00 Ostrava

RED-IZO 651036364 KONTAKT ŠKOLA

IZO 151036373
dd.kuncice2@seznam.cz

IČO 75096382

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

731 444 580
ŘEDITEL/KA Mgr. Roman Pavlovský

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Ostrava-Kunčice

Spojení do místa školy autobusem Kunčice škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby projektové dny, exkurze, pedagogicko- 
-terapeutické aktivity, pobytové programy

WEB www.domov-kuncice.cz

FACEBOOK NE



31
Zpět na kategorie

Základní škola logopedická s.r.o.

Paskovská 65/92, Hrabová, 720 00 Ostrava

RED-IZO 600171621 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60812885 596 735 470
t.adamovska@seznam.czIČO 25369474

ZŘIZOVATEL Mgr. Taťjana Adamovská
KONTAKT ŘEDITEL

555 222 051
r.machac@zs-klokanek.euŘEDITEL/KA Mgr. René Macháč

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vratimov

Spojení do místa školy autobusem Hrabová, Kostelík

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby Sdružení rodičů Klokánek z.s., školní jídelna, 
školní družina, školní klub

WEB www.zs-klokanek.cz

FACEBOOK ZŠ logopedická



32
Zpět na kategorie

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, 
Karviná, p. o.

Komenského 614/2, Nové Město, 735 06 Karviná

RED-IZO 600026230 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102168181 596 311 289, 731 429 210
sekretariat@szmkarvina.czIČO 63024616

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

596 314 997
marcela.jagosova@szmkarvina.czŘEDITEL/KA Mgr. Marcela Jagošová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Karviná hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Karviná, Nové Město, obch. dům

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, škola při NsP Karviná, SPC 
(mentální postižení, NKS), Tandem Duha

WEB www.szmkarvina.cz

FACEBOOK NE



33
Zpět na kategorie

Dětský domov se školou a základní škola,  
Těrlicko – Horní Těrlicko

Promenádní 561/16, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko

RED-IZO 600031381 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110022424
nemeckova@terlickodds.cz

IČO 62331507

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

596 423 187
reditel@terlickodds.czŘEDITEL/KA PaedDr. Eva Němečková

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 Těrlicko, křiž.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
keramická dílna, prostory rodinných skupin, 
posilovna, sauna, zájmové kroužky, školní jídelna, 
tělocvična a venkovní hřiště s umělým povrchem

WEB www.terlickodds.cz

FACEBOOK NE



34
Zpět na kategorie

Střední škola a Základní škola, 
Havířov-Šumbark, p. o.

Školní 601/2, Šumbark, 736 01 Havířov

RED-IZO 600026337 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110023498 596 809 111
skolni@ssazs-havirov.czIČO 13644297

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

596 809 101
just@ssazs-havirov.czŘEDITEL/KA Mgr. Luboš Just

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Havířov

Spojení do místa školy autobusem Havířov, Šumbark, Školní

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní jídelna, školní družina, dramaterapie, 
arteterapie, snoezelen, posilovna, bazén, 
ubytování

WEB www.ssazs-havirov.cz

FACEBOOK Střední škola a Základní škola, Havířov-Šum-
bark, příspěvková organizace



35
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola 
a střední škola Slezské diakonie

Frýdecká 691/34, Český Těšín, 737 01 Český Těšín

RED-IZO 610300814 KONTAKT ŠKOLA

IZO 150007396 558 746 618
cps.diakonie@tiscali.czIČO 70240655

ZŘIZOVATEL Slezská církev evangelická 
augsburského vyznání

KONTAKT ŘEDITEL

558 764 360
cps.diakonie@tiscali.czŘEDITEL/KA Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát neuvedeno

Spojení do místa školy vlakem Český Těšín

Spojení do místa školy autobusem Český Těšín, stadión

Školní svoz neuvedeno

Stacionář neuvedeno

CHPM neuvedeno

Další doprovodné služby školní družina, kroužky

WEB www.skolasd.eu

FACEBOOK Slezská diakonie



36
Zpět na kategorie

Základní škola a mateřská škola Naděje, 
Frýdek-Místek, Škarabelova 562

Škarabelova 562, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

RED-IZO 600134725 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60046104 558 633 480
zsnadeje@seznam.czIČO 60046104

ZŘIZOVATEL Město Frýdek-Místek
KONTAKT ŘEDITEL

734 585 628
ŘEDITEL/KA Mgr. Vratislav Matěj

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Lískovec u Frýdku

Spojení do místa školy autobusem Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, environmentální výchova, 
zájmové kroužky

WEB www.specskolynadeje.cz

FACEBOOK ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek



37
Zpět na kategorie

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,  
Frýdek-Místek, p. o.

Pionýrů 2352, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

RED-IZO 610500678 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110500687 558 433 525
ruzovka@ruzovka.euIČO 69610134

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

606 905 185, 558 433 525
ŘEDITEL/KA PaedDr. Ilja Maloušková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Frýdek-Místek

Spojení do místa školy autobusem Místek, Krytý bazén

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
minitělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyň, 
relexační místnost, školní zahrada se skleníkem, 
pergolou a tartanovým hřištěm, SPC

WEB www.ruzovka.eu

FACEBOOK NE



38
Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola, 
Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, p. o.

Náměstí 7, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

RED-IZO 600171574 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102832412 558 677 344
zmfry@po-msk.czIČO 70632090

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

558 677 344
info@skolananamesti.czŘEDITEL/KA Mgr. Yvetta Romsyová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Frýdlant nad Ostravicí

Spojení do místa školy autobusem Frýdlant nad Ostravicí, pomník partyzán

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
učebna PC, cvičná kuchyň, polytech. dílna s ke-
ram. pecí, sport-relax. místnost, školní jídelna – 
výdejna, školní dvůr a zahrada, školní družina

WEB www.skolananamesti.cz

FACEBOOK NE



39
Zpět na kategorie

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, 
Třinec, Jablunkovská 241, p. o.

Jablunkovská 241, Lyžbice, 739 61 Třinec

RED-IZO 610500732 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110500750 558 338 450
skoly@zstrinec.czIČO 69610126

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

558 332 860, 723 376 939
dalibor.pyszko@zstrinec.czŘEDITEL/KA PhDr. Dalibor Pyszko

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Třinec

Spojení do místa školy autobusem Třinec, magistrát

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby muzikoterapie, canisterapie, ergoterapie, jóga

WEB www.zstrinec.cz

FACEBOOK NE



40
Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola, 
Nový Jičín, Dlouhá 54, p. o.

Dlouhá 1995/54, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín

RED-IZO 600026451 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108022056 556 708 193, 556756898
zmnj@po-msk.czIČO 70640700

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

556 708 193
milan.pernicky@zsdlouha54nj.czŘEDITEL/KA Mgr. Milan Pernický

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 Jičín město

Spojení do místa školy autobusem Nový Jičín, Loučka, kaštany

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní jídelna, školní družina, zařízené dílny, 
cvičná kuchyň, pracovna šití, menší tělocvična, 
knihovna

WEB www.zsdlouha54nj.cz

FACEBOOK NE



41
Zpět na kategorie

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, 
Nový Jičín, Komenského 64, p. o.

Komenského 509/64, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín

RED-IZO 600026515 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110008936 556 701 380
specskola.nj@specskolanj.czIČO 66741335

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

556 702 536
specskola.nj@specskolanj.czŘEDITEL/KA PaedDr. Marcela Komendová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Nový Jičín město

Spojení do místa školy autobusem Nový Jičín, Bezručova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, SPC

WEB www.specskolanj.cz

FACEBOOK NE



42
Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, 
Kopřivnice, Smetanova 1122, p. o.

Smetanova 1122/1, Kopřivnice, 742 21 Kopřivnice

RED-IZO 600026507 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110023552 556 810 242, 737 207 446
info@detske-centrum.czIČO 64125912

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

info@detske-centrum.cz
ŘEDITEL/KA PhDr. Mgr. Marek Poruba

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Kopřivnice

Spojení do místa školy autobusem Kopřivnice, rest. Pod kaštany

Školní svoz ANO

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
rehabilitace – logopedická péče, komunikační 
metoda VOKS, fyzioterapie, canisterapie, 
hipoterapie, arterapie, plavání, snoezelen

WEB www.detske-centrum.cz

FACEBOOK NE



43
Zpět na kategorie

Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, 
Tyršova 1053, p. o.

Tyršova 1053, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

RED-IZO 600026477 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102113459 556 835 737, 731 574 059
skola@zsfren.czIČO 70640718

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

556 835 737, 731 574 059
pavlina.palova@zsfren.czŘEDITEL/KA PaedDr. Pavlína Palová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Frenštát pod Radhoštěm město

Spojení do místa školy autobusem Frenštát pod Radhoštěm, u škol

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní jídelna, školní družina, školní poradenské 
pracoviště (psycholog, prevence, výchovné 
poradenství)

WEB www.zsfren.cz

FACEBOOK NE



44
Zpět na kategorie

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, 
Dostojevského 12

Dostojevského 1669/12, Předměstí, 746 01 Opava

RED-IZO 600026761 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110034333 553 610 775, 555 444 493
tomovam@skolaprotp.czIČO 47813229

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

555 444 491
hauserovas@skolaprotp.czŘEDITEL/KA Mgr. Silvie Häuserová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Opava

Spojení do místa školy autobusem Opava, Sluneční, 
trolejbus: Opava, Dostojevského

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, kroužky, 
snoezelen, rehabilitace, logopedická péče a ŠPP

WEB www.skolaprotp.cz

FACEBOOK NE



45
Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola, Opava, 
Slezského odboje 5, p. o.

náměstí Slezského odboje 361/3a, Předměstí, 746 01 Opava

RED-IZO 600171671 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110006038 553 616 450
zsps@zspsopava.czIČO 47813211

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

frank@zspsopava.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Tomáš Franz

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Opava-západ

Spojení do místa školy autobusem Opava, Mařádkova, trolejbus: Opava, U soudu

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní výdejna, školní družina, SPC Srdce, školní 
hřiště, tělocvična, zájmové kroužky, keramická 
dílna

WEB www.zsps-opava.cz

FACEBOOK NE



46
Zpět na kategorie

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o.

Havlíčkova 520/1, Předměstí, 746 01 Opava

RED-IZO 600171876 KONTAKT ŠKOLA

IZO 601829 553 622 904, 733 677 764
ZSHavl@po-msk.czIČO 47813482

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Kateřina Prchalová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Opava-západ

Spojení do místa školy autobusem Opava, Mařádkova, trolejbus: Opava, U soudu

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

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

WEB www.zshavlickova.opava.cz

FACEBOOK ZŠ Opava, Havlíčkova 1



47
Zpět na kategorie

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, p. o.

Gen. Svobody 228/8, Hlučín, 748 01 Hlučín

RED-IZO 600026744 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110005996 595 041 070
zshlucin@seznam.czIČO 47813199

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

739 394 212
harazimova@zshlucin.czŘEDITEL/KA PaedDr. Zuzana Harazimová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Hlučín

Spojení do místa školy autobusem Hlučín, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, zahrada, dílny, 
skleník, stimulační, relaxační i odborné učebny

WEB www.zshlucin.cz

FACEBOOK Základní škola Hlučín



48
Zpět na kategorie

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, p. o.

Rýmařovská 769/15, Bruntál, 792 01 Bruntál

RED-IZO 600026086 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102020167 552 306 850
zsrymarovska@zsbr.czIČO 60802669

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

552 306 850
cernotova@zsbr.czŘEDITEL/KA Mgr. Veronika Černotová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Bruntál

Spojení do místa školy autobusem Bruntál, Jezdecká ul.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, SPC

WEB www.zsbr.cz

FACEBOOK NE



49
Zpět na kategorie

Základní škola, Dětský domov, školní družina 
a školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, 

nám. Sv. Michala 17, p. o.

nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem, 793 26 Vrbno pod Pradědem

RED-IZO 610551248 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110551265 554 751 720, 554 753 162
zsddsdsj@ddvrbno.czIČO 852619

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

554 751 720, 554 753 162
jan.vavrik@ddvrbno.czŘEDITEL/KA Mgr. Jan Vavřík

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ubytování při DD

Spojení do místa školy vlakem Vrbno pod Pradědem

Spojení do místa školy autobusem Vrbno pod Pradědem, centrum

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, projekty

WEB www.ddvrbno.cz

FACEBOOK Základní škola, Dětský domov, školní družina  
a školní jídelna



50
Zpět na kategorie

Střední odborná škola a Základní škola, 
Město Albrechtice, p. o.

Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, 793 95 Město Albrechtice

RED-IZO 600016218 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107880610 554 652 631
sekretariat@souzma.czIČO 100307

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

554 652 631
reditel@souzma.czŘEDITEL/KA Ing. Lenka Metzlová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Město Albrechtice

Spojení do místa školy autobusem Město Albrechtice, škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina

WEB www.souzma.cz

FACEBOOK ZŠ Hašlerova Město Albrechtice



51
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola a střední škola 
Slezské diakonie Krnov

SPC N 454/54, Pod Cvilínem, 79401 Krnov

RED-IZO 610550900 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110550919 775 708 337
krnov@specialniskoly.czIČO 69594091

ZŘIZOVATEL Slezská církev evangelická a. v.
KONTAKT ŘEDITEL

775 708 337
krnov@specialniskoly.cuŘEDITEL/KA Mgr. Ing. Petr Chromčák

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Krnov-Cvilín

Spojení do místa školy autobusem Krnov, Opavská smyčka

Školní svoz ANO

Stacionář ANO

CHPM ANO

Další doprovodné služby
školní jídelna, školní družina, snoezelen, 
rehabilitace, canisterapie, muzikoterapie, 
arteterapie, dramaterapie, bazální stimulace

WEB www.specialniskoly.cz

FACEBOOK MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Krnov 



52
Zpět na kategorie

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, p. o.

Školní náměstí 206/1, Rýmařov, 795 01 Rýmařov

RED-IZO 600026051 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102020248 554 212 377, 739 345 292
skola@zsspecrymarov.czIČO 60802561

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

554 212 377, 739 345 292
skola@zsspecrymarov.czŘEDITEL/KA Mgr. Hana Měráková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Rýmařov

Spojení do místa školy autobusem Rýmařov, aut. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní dílna, cvičná kuchyně, 
dlouhodobé projekty, zájmové kroužky

WEB zsspecrymarov.cz

FACEBOOK NE



53
Zpět na kategorie

Základní škola speciální, 
Ostrava – Slezská Ostrava, p. o.

Těšínská 41/98, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

RED-IZO 600026825 KONTAKT ŠKOLA

IZO 000601977 596 238 035
ZSSO@po-msk.czIČO 00601977

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

730 580 933
reditel@zs-tesinska.czŘEDITEL/KA Mgr. Josef Hartoš

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Ostrava střed

Spojení do místa školy autobusem NE, trolejbus: Sl. Ostrava kostel

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, zájmové kroužky, 
školy v přírodě, exkurze, canisterapie

WEB www.zs-tesinska.cz

FACEBOOK ZŠ Speciální Ostrava, příspěvková organizace 
Těšínská 98/41



54
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola speciální  
a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava

U Cementárny 1293/23, Vítkovice, 703 00 Ostrava

RED-IZO 600026833 KONTAKT ŠKOLA

IZO 041035526
604 755 292, 605 860 771

IČO 71197575

ZŘIZOVATEL Diakonie Českobratrské církve 
evangelické

KONTAKT ŘEDITEL

604 755 292
i.savkova@specialniskola.euŘEDITEL/KA Mgr. Irena Savková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Ostrava-Vítkovice

Spojení do místa školy autobusem autobusové nádraží Ostrava-Svinov

Školní svoz ANO

Stacionář NE

CHPM ANO

Další doprovodné služby školní družina, školní výdejna, cvičné kuchyňky, 
keramické dílny, zahrady

WEB www.skola-ostrava.diakonie.cz

FACEBOOK Mš, zš speciální a praktická škola Diakonie ČCE 
Ostrava



55

Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, p. o.
náměstí Jana Zajíce 1/1, Vítkov, 74901 Vítkov

RED-IZO 600026795 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110550889 556 300 643, 739 355 671
zsvnjz@po-msk.czIČO 47813172

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

731118243
reditel@zsvnjz.czŘEDITEL/KA Mgr. Jitka Jakubíková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vítkov

Spojení do místa školy autobusem Vítkov, aut. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.zsvitkovnjz.cz

FACEBOOK NE



56
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola speciální  
a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava

U Cementárny 1293/23, Vítkovice, 703 00 Ostrava

RED-IZO 600026833 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181119641
604 755 292, 605 860 771

IČO 71197575

ZŘIZOVATEL Diakonie Českobratrské církve 
evangelické

KONTAKT ŘEDITEL

604 755 292
i.savkova@specialniskola.euŘEDITEL/KA Mgr. Irena Savková

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 Ostrava-Vítkovice

Spojení do místa školy autobusem Romo

Školní svoz ANO

Stacionář NE

CHPM ANO

Další doprovodné služby školní družina, školní výdejna, cvičné kuchyňky, 
keramické dílny, zahrady

WEB www.skola-ostrava.diakonie.cz

FACEBOOK Mš, zš speciální a praktická škola Diakonie ČCE 
Ostrava



57
Zpět na kategorie

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, p. o.

Sokolovská 487/45, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín

RED-IZO 600026396 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108022161 556 707 969, 732 921 970
lada.volkova@ouaprs.czIČO  00601594

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

556 707 623, 733 165 469
ilona.sustalova@ouaprs.czŘEDITEL/KA Mgr. Ilona Šustalová

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E Zahradnické práce, Strojírenské práce, Stravovací a ubytovací služby

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Nový Jičín

Spojení do místa školy autobusem Nový Jičín, Sokolovská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, kroužky, domov mládeže

WEB www.ouaprs.cz

FACEBOOK Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, 
příspěvková organizace



58
Zpět na kategorie

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, p. o.

Čs. armády 336/4a, Hlučín, 748 01 Hlučín

RED-IZO 600026779 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110 022 688 595 041 886
jindrich.honzik@ouhlucin.czIČO  00601837

ZŘIZOVATEL Krajský úřad Moravskoslezské-
ho kraje

KONTAKT ŘEDITEL

595 150 010
info@ouhlucin.czŘEDITEL/KA Mgr. Jindřich Honzík

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E
Potravinářské práce (Pekařské práce), Pečovatelské služby (Pečovatelské práce), 
Prodavačské práce, Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce), Zednické práce, 
Malířské a natěračské práce, Potravinářská výroba (Cukrářské práce)

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Hlučín

Spojení do místa školy autobusem Hlučín, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, cvičné prostory pro výuku, 
kuchyň, tělocvična

WEB www.ouhlucin.cz

FACEBOOK Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, 
příspěvková organizace



59
Zpět na kategorie

Střední škola, Dětský domov a školní jídelna,  
Velké Heraltice, p. o.

Opavská 1, Velké Heraltice, 747 75 Velké Heraltice

RED-IZO 600026787 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108035905 553 663 016
skola@ddheraltice.czIČO 47813571

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

553 663 016
reditel@ddheraltice.czŘEDITEL/KA Mgr. Tomáš Široký

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Zahradnické práce

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Velké Heraltice, U Zámku

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby dětský domov, školní jídelna

WEB www.ddheraltice.cz

FACEBOOK NE



60
Zpět na kategorie

Střední škola a Základní škola, 
Havířov-Šumbark, p. o.

Školní 601/2, Šumbark, 736 01 Havířov

RED-IZO 600026337 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110023498 596 809 111
skolni@ssazs-havirov.czIČO 13644297

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

596 809 101
just@ssazs-havirov.czŘEDITEL/KA Mgr. Luboš Just

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E
Strojírenské práce (Automontážní práce), Tesařské práce, Zednické práce, Stravovací 
a ubytovací služby (Kuchařské práce), Prodavačské práce, Zahradnické práce, Pečovatel-
ské služby (Pečovatelské práce)

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Havířov

Spojení do místa školy autobusem Havířov, Šumbark, Školní

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, dramaterapie, ar-
teterapie, snoezelen, posilovna, bazén, ubytování

WEB www.ssazs-havirov.cz

FACEBOOK Střední škola a Základní škola, Havířov- 
-Šumbark, příspěvková organizace



61
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola  
a střední škola Slezské diakonie

Frýdecká 691/34, Český Těšín, 737 01 Český Těšín

RED-IZO 610300814 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110300823
cps.diakonie@tiscali.cz

IČO 70240655

ZŘIZOVATEL Slezská církev evangelická 
augsburského vyznání

KONTAKT ŘEDITEL

558 764 360
cps.diakonie@tiscali.czŘEDITEL/KA Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Český Těšín

Spojení do místa školy autobusem Český Těšín, stadión

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, kroužky, školní jídelna

WEB www.skolasd.eu

FACEBOOK Slezská diakonie



62
Zpět na kategorie

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, 
Frýdek-Místek, p. o.

Pionýrů 2352, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

RED-IZO 610500678 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110500709 558 433 525
ruzovka@ruzovka.euIČO 69610134

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

606 905 185, 558 433 525
ŘEDITEL/KA PaedDr. Ilja Maloušková

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 Frýdek-Místek

Spojení do místa školy autobusem Místek, Krytý bazén

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
minitělocvična, keramická dílna, cvičná kuchyň, 
relexační místnost, školní zahrada se skleníkem, 
pergolou a tartanovým hřištěm, SPC

WEB www.ruzovka.eu

FACEBOOK NE



63
Zpět na kategorie

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,  
Třinec, Jablunkovská 241, p. o.

Jablunkovská 241, Lyžbice, 739 61 Třinec

RED-IZO 610500732 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110500784 558 331 358
skoly@zstrinec.czIČO 69610126

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

558 331 358, 723 376 939
dalibor.pyszko@zstrinec.czŘEDITEL/KA PhDr. Dalibor Pyszko

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 Třinec

Spojení do místa školy autobusem Třinec, magistrát

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby muzikoterapie, canisterapie, ergoterapie, jóga

WEB www.zstrinec.cz

FACEBOOK NE



64
Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola, Opava,  
Slezského odboje 5, p. o.

náměstí Slezského odboje 361/3a, Předměstí, 746 01 Opava

RED-IZO 600171671 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181016672 553 616 450, 739 343 403
zsps@zspsopava.czIČO 47813211

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

frank@zspsopava.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Tomáš Frank

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Opava-západ

Spojení do místa školy autobusem Opava, Mařádkova, trolejbus: Opava, U soudu

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní výdejna, školní družina, SPC Srdce, školní 
hřiště, tělocvična, zájmové kroužky, keramická 
dílna

WEB www.zsps-opava.cz

FACEBOOK NE



65
Zpět na kategorie

Střední odborná škola a Základní škola,  
Město Albrechtice, p. o.

Nemocniční 117/11, Město Albrechtice, 793 95 Město Albrechtice

RED-IZO 600016218 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107880610 554 652 631
sekretariat@souzma.czIČO 100307

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

554 652 631
reditel@souzma.czŘEDITEL/KA Ing. Lenka Metzlová

Obor C NE

Obor E Zahradnické práce, Opravářské práce, Kuchař-asistent, Cukrář

Obor H Zahradník-aranžér, Strojní a automobilový mechanik, Farmář, Kuchař-číšník

Obor L Podnikání

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Město Albrechtice

Spojení do místa školy autobusem Město Albrechtice, škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina

WEB www.souzma.cz

FACEBOOK ZŠ Hašlerova Město Albrechtice 



66
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola a střední škola  
Slezské diakonie Krnov

SPC N 454/54, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

RED-IZO 610550900 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110550919 775 708 337
krnov@specialniskoly.czIČO 69594091

ZŘIZOVATEL Slezská církev evangelická a. v.
KONTAKT ŘEDITEL

775 708 337
krnov@specialniskoly.cuŘEDITEL/KA Mgr. Ing. Petr Chromčák

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 Krnov-Cvilín

Spojení do místa školy autobusem zastávky: Opavská a Hřbitov – více budov školy

Školní svoz ANO

Stacionář ANO

CHPM ANO

Další doprovodné služby
školní jídelna, školní družina, snoezelen, 
rehabilitace, canisterapie, muzikoterapie, 
arteterapie, dramaterapie, bazální stimulace

WEB www.specialniskoly.cz

FACEBOOK MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Krnov 
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Střední škola prof. Zdeňka Matějčka,
 Ostrava-Poruba, p. o.

17. listopadu 1123/70, Ostrava-Poruba, 708 00 Ostrava-Poruba

RED-IZO 600026957 KONTAKT ŠKOLA

IZO 13644319 596 909 301, 596 909 111
sszm@po-msk.czIČO 13644319

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

596 909 301
ivana.jiru@skolspec.cz, skolspec@skolspec.czŘEDITEL/KA Mgr. Ivana Jírů

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E Potravinářská výroba, Zpracovatel přírodních pletiv, Zahradnické práce, Stravova-
cí a ubytovací služby, Prodavačské práce, Provozní služby, Pečovatelské služby

Obor H Pekař, Cukrář, Kuchař-číšník

Obor L NE

Obor M Informační technologie, Hotelnictví, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Peda-
gogika pro asistenty ve školství, Sociální činnost

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Ostrava-Třebovice

Spojení do místa školy autobusem Ostrava, Poruba, VŠB-TUO

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.skolspec.cz

FACEBOOK Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
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Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola, Karviná, p. o.

Komenského 614, Karviná – Nové Město, 735 06 Karviná – Nové Město

RED-IZO 600026230 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181017067 596 311 289, 731 429 210
zvs.karvina@seznam.cz, sekretariat@szmkarvina.czIČO 63024616

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

596 314 997
marcela.jagosova@szmkarvina.czŘEDITEL/KA Mgr. Marcela Jagošová

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 Karviná hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Karviná, Nové Město, obch. dům

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní klub, SPC

WEB www.szmkarvina.cz

FACEBOOK NE
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Střední škola stavební a dřevozpracující, 
Ostrava, p. o.

U Studia  33, Ostrava-Zábřeh, 700 30 Ostrava-Zábřeh

RED-IZO 600017702 KONTAKT ŠKOLA

IZO 845213 597 494 111, 597 494 101
sekretariat@soustav-ostrava.czIČO 845213

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

597 494 101, 739 345 784
subert@soustav-ostrava.czŘEDITEL/KA Mgr. Lukáš Šubert

Obor C NE

Obor E
Zámečnické práce ve stavebnictví, Strojírenské práce, Truhlářské práce, Truhlářská 
a čalounická výroba, Zpracování dřeva, Malířské a natěračské práce, Zednické práce, 
Stavební práce, Stavební výroba

Obor H Truhlář, Instalatér, Mechanik plyn. zařízení, Montér vodovodů a kanalizací a obsluha 
vodárenských zařízení, Tesař, Montér suchých staveb, Zedník, Kamnář, Malíř a lakýrník

Obor L Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, Dřevařská a nábytkářská výroba, Nábytkářská 
a dřevařská výroba, Stavební provoz

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Ostrava-Vítkovice

Spojení do místa školy autobusem Výškovická

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.soustav-ostrava.cz

FACEBOOK SŠ stavební a dřevozpracující
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Vyšší odborná škola DAKOL 
a Střední škola DAKOL, o.p.s.

Petrovice u Karviné 570, Petrovice u Karviné, 735 72 Petrovice u Karviné

RED-IZO 600016625 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110017854 595 391 022
kolarz.jaroslav@dakol-karvina.czIČO 25353446

ZŘIZOVATEL Mgr. Vladimír Kolder
KONTAKT ŘEDITEL

595 391 022
pacanovska.michaela@dakol-karvina.czŘEDITEL/KA Ing. Michaela Pacanovská

Obor C NE

Obor E Strojírenské práce, Truhlářská a čalounická výroba, Malířské a natěračské práce, 
Zednické práce, Zahradnické práce, Stravovací a ubytovací služby, Prodavačské práce

Obor H Ošetřovatel

Obor L Masér sportovní a rekondiční

Obor M Hotelnictví, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Petrovice u Karviné

Spojení do místa školy autobusem Petrovice u Karviné, žel. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM ANO

Další doprovodné služby školní jídelna, SPC

WEB www.dakol-karvina.cz

FACEBOOK Střední školy Dakol
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Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p. o.

Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, 738 01 Frýdek-Místek

RED-IZO 600016307 KONTAKT ŠKOLA

IZO 13644301 558 421 214
solich@ssremesel.czIČO 13644301

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

558 421 214
solich@ssremesel.czŘEDITEL/KA Mgr. Petr Solich

Obor C NE

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

Obor H Elektrikář, Elektrikář-silnoproud, Truhlář, Instalatér, Mechanik plynových zaříze-
ní, Tesař, Zedník

Obor L Provozní elektrotechnika, Nábytkářská a dřevařská výroba

Obor M Nábytkářská a dřevařská výroba, Elektrotechnika, Stavebnictví

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Frýdek-Místek

Spojení do místa školy autobusem Místek, Krytý bazén

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.ssremesel.cz

FACEBOOK
Elektro – SŠ Řemesel Frýdek-Místek, 
Dřevo – SŠ Řemesel Frýdek-Místek,
Instalatér – SŠ Řemesel Frýdek-Místek
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Střední odborná škola Třineckých železáren

Lánská 132, Třinec-Kanada, 739 61 Třinec-Kanada

RED-IZO 691000662 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110500032 558 380 000
sekretariat@sostrinec.czIČO 27856216

ZŘIZOVATEL TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
KONTAKT ŘEDITEL

558 380 000
adamus.ales@sostrinec.czŘEDITEL/KA Mgr. Aleš Adamus

Obor C NE

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

Obor H Hutník, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Elektrikář-silnoproud, Instalatér,  
Kuchař-číšník, Operátor skladování

Obor L Hutník operátor, Provozní technika, Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizo-
vač, Mechanik elektrotechnik

Obor M Elektrotechnika, Provoz a ekonomika dopravy

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Třinec

Spojení do místa školy autobusem Třinec, Kanada, školy

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.sostrinec.cz

FACEBOOK Střední odborná škola Třineckých železáren
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Střední škola technická, Opava, 
Kolofíkovo nábřeží 51, p. o.

Kolofíkovo nábřeží 51, Opava, 747 05 Opava

RED-IZO 600171868 KONTAKT ŠKOLA

IZO 845299 555 538 100
info@sst.opava.czIČO 845299

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

739 498 987 
vondal@sst.opava.czŘEDITEL/KA Ing. Josef Vondál

Obor C NE

Obor E Strojírenské práce, Šití oděvů, Stravovací a ubytovací služby

Obor H Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů, Elektrikář-silnoproud

Obor L Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač, Podnikání

Obor M Ekonomika a podnikání

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Opava-východ

Spojení do místa školy autobusem Opava, Zámecký okruh

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.sst.opava.cz

FACEBOOK Kolofík – Střední škola technická, Opava
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Střední odborná škola, Bruntál, p. o.

Krnovská 9, Bruntál, 792 01 Bruntál

RED-IZO 600016226 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107880792 554 295 241
sosbruntal@sosbruntal.czIČO 13643479

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

554 295 258
durec@sosbruntal.czŘEDITEL/KA Mgr. Michal Durec, DiS.

Obor C NE

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

Obor H Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář-silnoproud, Autoelektrikář, Truhlář, 
Instalatér, Tesař, Zedník, Opravář zemědělských strojů, Kuchař-číšník, Kadeřník

Obor L Podnikání

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Bruntál

Spojení do místa školy autobusem Bruntál, žel. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.sosbruntal.cz

FACEBOOK Střední odborná škola Bruntál
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Střední škola technická a zemědělská, 
Nový Jičín, p. o.

U Jezu  7, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín

RED-IZO 600016846 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107880369 556 706 301
skola@tznj.czIČO 848077

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

556 706 302, 731 446 916
kusy@tznj.czŘEDITEL/KA PaedDr. Bohumír Kusý

Obor C NE

Obor E Strojírenské práce, Stavební práce

Obor H Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů, Truhlář, Instalatér, Tesař, Zedník, Opravář 
zemědělských strojů

Obor L Mechanik strojů a zařízení, Podnikání

Obor M Ekologie a životní prostředí, Agropodnikání, Přírodovědné lyceum

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Nový Jičín město

Spojení do místa školy autobusem Nový Jičín, Žilina, střední zem. škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.tznj.cz

FACEBOOK Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín
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PPP Ostrava-Zábřeh
Kpt. Vajdy 2656/1a, Zábřeh, 700 30 Ostrava

WEB www.ppp-ostrava.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Marie Schindlerová, Mgr. Hana Valderová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ 0

KONTAKT PPP 553 810 700, posta-zabreh@ppp-ostrava.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

605 397 604, 553 810 710, 553 810 753, 
734 648 424, 553 810 716 
reditel@ppp-ostrava.cz
hana.valderova@ppp-ostrava.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

Detašované pracoviště 
PPP FRÝDEK-MÍSTEK V TŘINCI

Adresa Máchová 643, 739 61 Třinec

Kontakt PPP 558 331 771, ppptrinec@pppfm.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Křížová Radomíra
558 331 771
krizova@pppfm.cz

Další služby www.pppfm.cz
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Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, 
příspěvková organizace

Rybí trh 177/8, 746 01 Opava

WEB www.pppopava.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Ivo Schvan

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ 0

KONTAKT PPP 553 622 768, 553 625 736, posta@pppopava.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 730 855 223, schvan@pppopava.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 3

Detašované pracoviště 
SCHNIZELŮV DŮM

Adresa náměstí Svobody 237/4, 746 01 Opava

Kontakt PPP 733 164 832, simeckova@pppopava.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Lucie Šimečková
733 164 832
simeckova@pppopava.cz

Další služby www.pppopava.cz/kontakt
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Detašované pracoviště 
PPP HLUČÍN

Adresa Gen. Svobody 228/8, 748 01 Hlučín

Kontakt PPP 595 043 110, 730 855 224, hlucin@pppopava.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Vladimíra Šaršová
730 855 224
ppp.hlucin@seznam.cz

Další služby www.pppopava.cz/kontakt

Detašované pracoviště 
PPP VÍTKOV

Adresa nám. J. Zajíce 1, 749 01 Vítkov

Kontakt PPP 730 855 225, vitkov@pppopava.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Dagmar Gazdová
730 855 225
vitkova@pppopava.cz

Další služby www.pppopava.cz/kontakt
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Pedagogicko-psychologická poradna Karviná
Víta Nejedlého 591/4, Ráj, 734 01 Karviná

WEB www.pppkarvina.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Ivana Mikeszová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 597 582 370, poradna@pppkarvina.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 597 582 370, poradna@pppkarvina.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 4

Detašované pracoviště 
PPP BOHUMÍN

Adresa Jana Palacha 795/795, Nový Bohumín, 
735 81 Bohumín

Kontakt PPP 734 355 984, stiburkova@pppkarvina.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Pavel Kantor, ředitel
597 582 370, 603 405 327
kantor@pppkarvina.cz

Další služby www.pppkarvina.cz/ppp_bohumin.html
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Detašované pracoviště 
PPP ČESKÝ TĚŠÍN

Adresa Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín

Kontakt PPP 730 185 932, lognerova@pppkarvina.cz

Kontakt vedoucí pracovník

Další služby www.pppkarvina.cz/ppp_cesky_tesin.html

Detašované pracoviště 
PPP HAVÍŘOV

Adresa Opletalova 5/602, Šumbark, 736 01 Havířov

Kontakt PPP 597 582 372, 733 674 890, havirov@pppkarvina.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Magdaléna Valčáková

Další služby www.pppkarvina.cz/ppp_havirov.html

Detašované pracoviště 
PPP ORLOVÁ

Adresa Masarykova třída 1313, Lutyně, 735 14 Orlová

Kontakt PPP 597 582 371, orlova@pppkarvina.cz

Kontakt vedoucí pracovník

Další služby www.pppkarvina.cz/ppp_orlova.html
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PPP Bruntál, příspěvková organizace
Krnovská 989/9, 792 01 Bruntál

WEB www.pppbruntal.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Miroslav Piňos

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 554 717 737, 554 714 724, info@pppbruntal.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 554 714 724, info@pppbruntal.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

Detašované pracoviště 
PPP KRNOV

Adresa Soukenická 137/27, 794 01 Krnov

Kontakt PPP 554 612 395, 

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Žaneta Ridl
554 612 395
ridl@pppbruntal.cz

Další služby www.pppbruntal.cz
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PPP Nový Jičín, příspěvková organizace
Žižkova 1154/3, 741 01 Nový Jičín

WEB www.pppnj.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jiří Novák, ředitel

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 556 772 144, 731 664 765, info@pppnj.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 556 771 144, reditel@pppnj.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

Detašované pracoviště 
PPP KOPŘIVNICE

Adresa Štefánikova 1163/12, 0, 742 21 Kopřivnice

Kontakt PPP 556 879 635, detas.kopr@pppnj.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Bílek Pavel
556 879 635
p.bilek@pppnj.cz

Další služby www.pppnj.cz/odloucene-pracoviste
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PPP Frýdek-Místek
Palackého 130, 738 02 Frýdek-Místek

WEB www.pppfm.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Miroslava Šigutová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 558 432 087, pppfrydekmistek@pppfm.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 558 432 087, reditel@pppfm.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 2

Detašované pracoviště 
PPP FRÝDEK-MÍSTEK V MÍSTKU

Adresa Palackého 123, 738 02 Frýdek-Místek

Kontakt PPP 558 644 750, svrckova@pppfm.cz

Kontakt vedoucí pracovník

Další služby www.pppfm.cz
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Detašované pracoviště 
PPP FRÝDEK-MÍSTEK V TŘINCI

Adresa Máchová 643, 739 61 Třinec

Kontakt PPP 558 331 771, ppptrinec@pppfm.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Křížová Radomíra
558 331 771
krizova@pppfm.cz

Další služby www.pppfm.cz



85

WEB www.zskptvajdy.cz/spc/specialne-pedagogicke-
-centrum

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. et Bc. Marek Khýr

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU

SAMOSTATNĚ

KONTAKT SPC 596 768 131, 723 026 353
spc@zskptvajdy.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK spc.khyr@zskptvajdy.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 4

SPC při ZŠ Ostrava-Zábřeh
Kpt. Vajdy 2656/1a, Zábřeh, 700 30, Ostrava
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Detašované pracoviště 
SPC PŘI SŠ, ZŠ A MŠ KARVINÁ

Adresa Vydmuchov 1835/10, Fryštát, 733 01 Karviná

Kontakt PPP 596 314 923

Kontakt vedoucí pracovník 730 575 563

Další služby

Detašované pracoviště 
KVIC – KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Adresa Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín

Kontakt PPP 733 612 179, 733 624 654, 

Kontakt vedoucí pracovník 733 612 179, 733 624 654

Další služby

Detašované pracoviště 
ZŠ A SPC BRUNTÁL

Adresa Rýmařovská 769/15, 792 01 Bruntál

Kontakt PPP 733 624 653, spc.bruntal@zsbr.cz

Kontakt vedoucí pracovník PhDr. Vojtěch Gybas, Ph.D.
733 624 653

Další služby

Detašované pracoviště 
SPC PŘI SŠ, ZŠ A MŠ TŘINEC

Adresa Jablunkovská 241, Lyžbice, 739 61 Třinec

Kontakt PPP 736 523 496, 731 608 537

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. et Mgr. Jana Kutajová
731 608 537
spc.kutajova@zskptvajdy.cz

Další služby www.zstrinec.cz/specialne-pedagogicke-centrum
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Zpět na kategorie

WEB www.zs-tesinska.cz/dokumenty/spc

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Barbora Augustinská

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU

SAMOSTATNĚ

KONTAKT SPC 596 238 036
spc.tesinska@gmail.com

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 734 763 987, 596 238 036
augustinska@zs-tesinska.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC při ZŠ Speciální Těšínská
U Studia 2654/33, Zábřeh, 710 00, Ostrava
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Zpět na kategorie

WEB www.deaf-ostrava.cz/personalni-obsazeni-a-
-kontakty

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jana Barvíková

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU

SAMOSTATNĚ

KONTAKT SPC 595 694 542
spc-sp@deaf-ostrava.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK jana.barvikova@deaf-ostrava.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové ANO

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC při ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Spartakovců 1153/5, Poruba, 708 00, Ostrava
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Zpět na kategorie

WEB www.zsps-opava.cz/cs/spc-srdce/a-3/

FACEBOOK www.facebook.com/SPC-Srdce-Opa-
va-535461814063799

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Zuzana Pavelová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 553 626 092
spcsrdce@zspsopava.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 730 563 208
pavelova@zspsopava.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC Srdce při Základní škole a Praktické škole Opava, 
Slezského odboje 5, p. o.

Slezského odboje 2289/5, Opava – předměstí, 746 01, Opava
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Zpět na kategorie

WEB www.zshavlickova.opava.cz/spcrec.html

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 553 627 004
ZSHavl@po-msk.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové ANE

Sluchové NE

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC při ZŠ, Opava, Havlíčkova 1,  
příspěvková organizace

Havlíčkova 520/1, Předměstí, 746 01, Opava 
Olomoucká (sídlo SPC) 467/18, Předměstí, 746 01, Opava
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Zpět na kategorie

WEB www.zsbr.cz/?page_id=96533

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PhDr. Vojtěch Gybas, Ph.D.

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 552 306 854
spc.bruntal@zsbr.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 552 306 854

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC při Základní škole, Rýmařovská 15, 
příspěvková organizace

Rýmařovská 769/15, 792 01, Bruntál
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Zpět na kategorie

WEB www.ruzovka.eu/pracoviste/specialne-pedago-
gicke-centrum/zakladni-informace.php

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Kateřina Zbranková

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 558 438 644, 735 160 194, 778 039 898
spcfm@ruzovka.eu

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK spcfm.zbrankova@ruzovka.eu

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC při SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek
ul. 28. října 1884, Místek, 738 01, Frýdek-Místek
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Zpět na kategorie

WEB www.specskolanj.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Petra Hubrová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 734 437 310
spc.nj@specskolanj.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK petra.hubrova@specskolanj.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC při ZŠ speciální a MŠ Speciální, Nový Jičín, 
Komenského 64, příspěvková organizace

Komenského 509/64, 741 01, Nový Jičín
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Zpět na kategorie

WEB www.szmkarvina.cz/spc

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Moravskoslezský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PhDr. Helena Lukácsová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 596 314 923
spc.karvina@szmkarvina.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 596 314 923
helena.lukacsova@szmkarvina.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC při Střední škole, Základní škole, Mateřské škole, 
Karviná, příspěvková organizace

Komenského 614/2, Nové Město, 735 06, Karviná
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WEB www.dakol-karvina.cz/cz/specialne-pedagogic-
ke-centrum

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL  

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Barbora Veselá

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 595 391 035

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 725 517 566
vesela.barbora@dakol-karvina.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

SPC DAKOL při Vyšší odborná škola DAKOL 
a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Petrovice u Karviné 570, 735 72, Petrovice u Karviné
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Zpět na kategorie

Detašované pracoviště 
KONZULTAČNÍ PRACOVIŠTĚ V PROSTORÁCH ŠKOLY DAKOL V ORLOVÉ-LUTYNI

Adresa 17. listopadu 211, 735 14 Orlová

Kontakt PPP 596 542 291, vesela.barbora@dakol-karvina.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Barbora Veselá
725 517 566
vesela.barbora@dakol-karvina.cz

Další služby
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3 Sociální služby zaměřené na podporu osob se zdravotním 
postižením 

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

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

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

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

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

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

Níže bude představen detailní seznam vybraných sociálních služeb v Moravskoslezský 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

Středisko pro osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením, Opava 101
Centrum duševního zdraví, Opava 103
KAFIRA, Frýdek-Místek 105
KAFIRA, Nový Jičín 107
KAFIRA, Opava 109
KAFIRA, Ostrava 111
RÚT – Slezská diakonie, Bohumín 113
RÚT – Slezská diakonie, Bruntál 115
RÚT – Slezská diakonie, Český Těšín 117
RÚT – Slezská diakonie, Frýdek-Místek 119
RÚT – Slezská diakonie, Krnov 121
RÚT – Slezská diakonie, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm 123
RÚT – Slezská diakonie, Ostrava 125
MIKASA, Ostrava 127
MIKASA, Opava / Frenštát pod Radhoštěm 129
Asociace TRIGON, Ostrava 131
JINAK, Opava 133
NaNovo, Studénka 135
Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, Ostrava 137
Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hlučín 139
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené – Charita, Opava 141
Centrum ANIMA, Opava 143
TyfloCentrum, Ostrava 145
Tyfloservis, Ostrava 145
Středisko pro osoby s duševním onemocněním a mentálním a zdravotním postižením, Vítkov 146

Sociálně aktivizační služby

EUNIKA – Slezská diakonie, Karviná 147
LYDIE – Slezská diakonie, Český Těšín 149
SALOME – Slezská diakonie, Bohumín 151
Středisko sociálních služeb města, Frýdlant nad Ostravicí 153
Středisko VÝZVA – sociálně aktivizační služba BRÁNA, Ostrava 155
VČELKA sociální služby, Ostrava 157

Sociálně terapeutické dílny

EFFATHA – Slezská diakonie, Kopřivnice 158
EBEN EZER – Slezská diakonie, Český Těšín 160
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EFFATHA – Slezská diakonie, Nový Jičín 162
EFFATHA – Slezská diakonie, Karviná 164
EFFATHA – Slezská diakonie, Krnov 166
EFFATHA – Slezská diakonie, Frýdek-Místek 168
DUHOVÝ DŮM – Slezská diakonie, Ostrava 170
Charita, Ludgeřovice 172
Radost – Charita, Opava 174
JINAK, Ostrava 176
Klíček, Bohumín 178
Bruntálská dílna Polárka, Bruntál 180
Čtyřlístek – centrum pro OZP, Ostrava 182
Náš svět, Frýdlant nad Ostravicí 184
Harmonie, Město Albrechtice 186
EMA, Dolní Životice 188
PRAPOS, Ostrava 190
Buřinka – Diakonie ČCE, Rýmařov 192
Integrační centrum Stonožka, Ostrava 194
SAGAPO, Bruntál 194
JINAK, Osoblaha 195
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Adresa Hradecká 650/16, Opava

Zřizovatel FOKUS – Opava, z.s.

Web www.fokusopava.cz

Kontakt fokusopava@seznam.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá: ambulantní 14, terénní 10

Aktuální naplněnost 85 %

Délka poskytované služby záleží na nepříznivé sociální situaci

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, duševní, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena cílová skupina je vymezena v registru

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další 
činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, hospodaření s penězi

Zvýšení pracovního uplatnění

dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další 
činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, pracovní dovednosti

Středisko pro osoby s duševním onemocněním 
a zdravotním postižením, Opava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory klienti odcházejí do jiných služeb, popřípadě se odstěhují do jiného kraje

Podpora na trhu práce občas se nám povede umístit klienta na podporovaný i  otevřený trh 
práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

dovednosti pro zvládání péče o  vlastní osobu, soběstačnost a  další 
činnosti vedoucí k  sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a  při obstarávání 
osobních záležitostí, orientace ve městě, nácvik cestování MHD, 
zvládnutí cesty na pracoviště, zvládání zátěžových situací, používání 
mobilního telefonu, podpora při jednání na úřadech, drobné nákupy

Zvýšení pracovního uplatnění

dovednosti pro zvládání péče o  vlastní osobu, soběstačnost a  další 
činnosti vedoucí k  sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a  při obstarávání 
osobních záležitostí, doprovod při pracovním pohovoru

Exkurze, praxe, placená práce exkurze probíhají dle aktuální nabídky
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Adresa Olomoucká 305/88, 746 01 Opava-Předměstí

Zřizovatel FOKUS – Opava, z.s.

Web www.fokusopava.cz

Kontakt kontakt@cdzopava.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 24

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, duševní, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena smyslové postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti vedoucí 
k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik dovednosti, vyhledávání informací na internetu

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života kontakty se společenským prostředím, kontakty s úřady

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Centrum duševního zdraví, Opava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do jiného sociálního zařízení

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Na Poříčí 595, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel KAFIRA, o.p.s.

Web www.kafira.cz

Kontakt info@kafira.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita kapacita maximálního počtu aktivních uživatelů je 22–26

Aktuální naplněnost 33

Délka poskytované služby smlouva na 2 roky s možností prodloužení o 1 rok

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zdravotní, zrakové

Věková kategorie 7–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena

osoba mladší 7 let; osoba, jejíž poškození zraku ji neomezuje ve zvládání 
běžných situací a  nepotřebuje pomoc jiné fyzické osoby; osoba, s níž 
není možné se dorozumět běžným způsobem – např. osoba s poruchou 
komunikace a  řeči, s těžkým nebo hlubokým mentálním postižením; 
osoba projevující se agresivním chováním; osoba závislá na návykových 
látkách; osoby s psychotickou diagnózou; osoba, která trpí infekční 
nemocí

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

základní sociální poradenství, nácvik dovedností pro zvládání péče 
o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění
informační servis a  zprostředkování služeb – oblast pracovního 
začleňování, pracovně motivační kurz, nácvik komunikačních 
a sociálních dovedností I., II.

KAFIRA, Frýdek-Místek
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory ne

Podpora na trhu práce velmi špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

základní sociální poradenství, nácvik dovedností pro zvládání péče 
o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění
terén – informační servis a zprostředkování služeb – oblast pracovního 
začleňování, pracovně motivační kurz, nácvik komunikačních 
a sociálních dovedností I., II.

Exkurze, praxe, placená práce ne
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Adresa Štefánikova 826/7, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín 1

Zřizovatel KAFIRA, o.p.s.

Web www.kafira.cz

Kontakt info@kafira.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita kapacita maximálního počtu aktivních uživatelů je 22–26 

Aktuální naplněnost 22

Délka poskytované služby smlouva na 2 roky s možností prodloužení o 1 rok

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zdravotní, zrakové

Věková kategorie 7–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena

osoba mladší 7 let; osoba, jejíž poškození zraku ji neomezuje ve zvládání 
běžných situací a  nepotřebuje pomoc jiné fyzické osoby; osoba, s níž 
není možné se dorozumět běžným způsobem – např. osoba s poruchou 
komunikace a  řeči, s těžkým nebo hlubokým mentálním postižením; 
osoba projevující se agresivním chováním; osoba závislá na návykových 
látkách; osoby s psychotickou diagnózou; osoba, která trpí infekční 
nemocí

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

základní sociální poradenství, nácvik dovedností pro zvládání 
péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění
informační servis a zprostředkování služeb – oblast pracovního 
začleňování, pracovně motivační kurz, nácvik komunikačních 
a sociálních dovedností I., ll.

KAFIRA, Nový Jičín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory ne

Podpora na trhu práce velmi špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

základní sociální poradenství, nácvik dovedností pro zvládání péče 
o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění
terén – informační servis a zprostředkování služeb – oblast pracovního 
začleňování, pracovně motivační kurz, nácvik komunikačních 
a sociálních dovedností I., II.

Exkurze, praxe, placená práce ne
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Adresa Horní náměstí 132/47, Opava-Město, 746 01 Opava 1

Zřizovatel KAFIRA, o.p.s.

Web www.kafira.cz

Kontakt info@kafira.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita kapacita maximálního počtu aktivních uživatelů je 25–30

Aktuální naplněnost 23

Délka poskytované služby smlouva na 2 roky s možností prodloužení o 1 rok

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zdravotní, zrakové

Věková kategorie 7–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena

osoba mladší 7 let; osoba, jejíž poškození zraku ji neomezuje ve zvládání 
běžných situací a  nepotřebuje pomoc jiné fyzické osoby; osoba, s níž 
není možné se dorozumět běžným způsobem – např. osoba s poruchou 
komunikace a  řeči, s těžkým nebo hlubokým mentálním postižením; 
osoba projevující se agresivním chováním; osoba závislá na návykových 
látkách; osoby s psychotickou diagnózou; osoba, která trpí infekční 
nemoc 

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

základní sociální poradenství, nácvik dovedností pro zvládání 
péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění
informační servis a zprostředkování služeb – oblast pracovního 
začleňování, pracovně motivační kurz, nácvik komunikačních 
a sociálních dovedností I., II.

KAFIRA, Opava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory ne

Podpora na trhu práce velmi špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

základní sociální poradenství, nácvik dovedností pro zvládání péče 
o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění
terén – informační servis a zprostředkování služeb – oblast pracovního 
začleňování, pracovně motivační kurz, nácvik komunikačních 
a sociálních dovedností I., II.

Exkurze, praxe, placená práce ne
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Adresa Nádražní 1110/44, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Zřizovatel KAFIRA, o.p.s.

Web www.kafira.cz

Kontakt info@kafira.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita kapacita maximálního počtu aktivních uživatelů je 40–48

Aktuální naplněnost 47

Délka poskytované služby smlouva na 2 roky s možností prodloužení o 1 rok

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zdravotní, zrakové

Věková kategorie 7–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena

osoba mladší 7 let; osoba, jejíž poškození zraku ji neomezuje ve zvládání 
běžných situací a  nepotřebuje pomoc jiné fyzické osoby; osoba, s níž 
není možné se dorozumět běžným způsobem – např. osoba s poruchou 
komunikace a  řeči, s těžkým nebo hlubokým mentálním postižením; 
osoba projevující se agresivním chováním; osoba závislá na návykových 
látkách; osoby s psychotickou diagnózou; osoba, která trpí infekční 
nemocí

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

základní sociální poradenství, nácvik dovedností pro zvládání 
péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění
informační servis a zprostředkování služeb – oblast pracovního 
začleňování, pracovně motivační kurz, nácvik komunikačních 
a sociálních dovedností I., ll.

KAFIRA, Ostrava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory ne

Podpora na trhu práce velmi špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

základní sociální poradenství, nácvik dovedností pro zvládání péče 
o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění
terén – informační servis a zprostředkování služeb – oblast pracovního 
začleňování, pracovně motivační kurz, nácvik komunikačních 
a sociálních dovedností I., II.

Exkurze, praxe, placená práce ne
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Adresa nám. Svobody 7, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt rut.bo@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 3

Aktuální naplněnost 21

Délka poskytované služby smlouva na 3 roky s možností prodloužení

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální, tělesné, kombinované, duševní

Věková kategorie 18–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena osoby, které nemají zájem spolupracovat, není možné se s nimi domluvit 
(těžké problémy v oblasti komunikaci)

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
péče o zevnějšek, samostatný pohyb a orientace, příprava na nákup 
nebo vyřízení osobních záležitostí, trénink jednotlivých dovedností – 
péče o domácnost, práce s PC, hospodaření s penězi

Zvýšení pracovního uplatnění

vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění, 
aktivizace duševních funkcí, získávání a rozvíjení pracovních návyků 
a dovedností, vyhledávání pracovních možností, příprava na pracovní 
pohovor, základy práce s PC a internetem, oslovování konkrétních 
zaměstnavatelů

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

Další informace

Možnosti následné podpory služba je ambulantní a terénní – klienti využívají službu (podporu) po 
dobu, po kterou potřebují, následně je spolupráce ukončena

Podpora na trhu práce

špatná zkušenost – malá nabídka pracovních možností, nedostatek 
zkrácených úvazků/sdílených pracovních míst, častá fluktuace, obavy ze 
strany zaměstnavatele, klienti se přeceňují nebo naopak podceňují (mají 
obavy nastoupit), časté selhání, obavy ze strany opatrovníků

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

představení služby ve škole, učitelům, žákům, rodičům, seznámení se se 
službou, jak funguje, jak může žáka podpořit, vytipování žáků, nastavení 
spolupráce, zahájení poskytování podpory, v  současnosti o  sobě škola 
a služba vědí

Poznámka služba je vždy zcela individuální – dle potřeb daného klienta, dle jím 
stanovených cílů

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

a) setkání probíhá v domácnosti klienta – péče o zevnějšek, samostatný 
pohyb a orientace, příprava na nákup nebo vyřízení osobních záležitostí, 
trénink jednotlivých dovedností – péče o  domácnost, práce s  PC, 
hospodaření s penězi, b) přímo v terénu – v obchodě, u lékaře, na ulici, 
cestování hromadnými prostředky

Zvýšení pracovního uplatnění

a) v domácnosti klienta – vytvoření nebo upřesnění představy o pracov-
ním uplatnění, aktivizace duševních funkcí, získávání a  rozvíjení pra-
covních návyků a  dovedností, vyhledávání pracovních možností, pří-
prava na pracovní pohovor, základy práce s PC a internetem, oslovování 
konkrétních zaměstnavatelů, b) v terénu – doprovody klientů, asistence 
na pracovišti

Exkurze, praxe, placená práce

služba je vždy poskytována zcela individuálně, pokud se klient připravuje 
na další pracovní uplatnění, podporuje jej služba ve vhodné přípravě 
(exkurze, vzdělávání, praxe i  samotná práce), pracovník je schopen 
poskytnout klientovi pomoc s  přípravou k  absolvování jednotlivých 
aktivit, stejně tak je schopen klienta doprovodit na danou aktivitu 
a poskytnout mu podporu přímo na místě
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Adresa nám. Míru 66/5, Bruntál, 792 01 Bruntál 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt l.hrabackova@sdk.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 50

Aktuální naplněnost 48

Délka poskytované služby zpravidla schůzka 1× týdně  (1–1,5 hodiny)

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální, duševní

Věková kategorie 18–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena do 18 let

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života nácviky v domácnosti, na úřadech, na pracovištích

Zvýšení pracovního uplatnění podpora při hledání zaměstnání, podpora na pracovišti, podpora při 
uplatnění práv, nácvik pracovních činností, pracovních návyků

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nácviky v domácnosti, na úřadech, na pracovištích

Zvýšení pracovního uplatnění podpora při hledání zaměstnání, podpora na pracovišti, podpora při 
uplatnění práv, nácvik pracovních činností, pracovních návyků

Exkurze, praxe, placená práce praxe s doprovodem, asistence na pracovišti

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

Další informace

Možnosti následné podpory do domácího prostředí

Podpora na trhu práce klienti, kteří chtějí, práci většinou najdou

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Smetanova 1912/5, Český Těšín, 737 01 Český Těšín 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt rut.sp@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 30

Aktuální naplněnost 21

Délka poskytované služby délka setrvání klientů ve službě je individuální dle jejich potřeb 
a stanovených cílů

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální, duševní

Věková kategorie 18–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena mladší 18 let, s bydlištěm mimo Český Těšín a Chotěbuz

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života práce s PC, telefonování, aktivizace duševních funkcí, podpora při 
vyplňování úředních dokumentů

Zvýšení pracovního uplatnění vyhledávání pracovních nabídek, sepsání životopisu a motivačního 
e-mailu, telefonáty zaměstnavatelům

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
orientace, cestování hromadnými prostředky, nákupy, péče o  vlastní 
osobu a  domácnost, podpora při využití zdravotnických služeb, 
komunikace s úřady

Zvýšení pracovního uplatnění
doprovody k  zaměstnavatelům, prohlídky pracovišť, výběrová řízení, 
asistence při zapracování, komunikace s  ÚP a  vyřizování formalit 
potřebných pro vstup do zaměstnání

Exkurze, praxe, placená práce ano

RÚT – Slezská diakonie, Český Těšín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory v závislosti na cíli klienta, nelze konkrétně určit

Podpora na trhu práce uvítali bychom více vhodných pracovních nabídek pro naše klienty, 
záleží také, jaké mají lidé zkušenosti a motivaci k práci

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne



119

Adresa tř. T. G. Masaryka 1101, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt rut.fm@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá: terénní 4, ambulantní 1

Aktuální naplněnost 28

Délka poskytované služby dle individuálních potřeb a splnění cílů, v praxi je to většinou 1–4 roky 
podpory

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální, duševní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena osoby imobilní, osoby, jejichž druhotný handicap převyšuje handicap 
službou stanovený (mentální postižení, duševní onemocnění)

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

nácviky v oblastech bydlení, finanční gramotnosti, svéprávnosti, práce, 
volného času, péče o  sebe a  své zdraví, vztahů, vše prolíná podpora 
v  komunikaci, nácvik etikety, skupinová podpora formou klubu 
sebeobhájců

Zvýšení pracovního uplatnění

podporované zaměstnávání (představa o pracovním uplatnění, příprava 
na pracovní pohovor, psaní životopisu, motivačního dopisu, komunikace 
se zaměstnavatelem, smluvní dokumenty), tranzitní program (hledání 
praxe/praxí, komunikace se školami a  zaměstnavateli, smluvní 
dokumentace), spolupráce s  ÚP – práce rehabilitace – komunikace, 
zajišťování, orientace v možnostech, pojmech, smluvní dokumenty

RÚT – Slezská diakonie, Frýdek-Místek
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory
do vlastních bytů, nebo zůstávají v  chráněném bydlení či DOZP, ale 
s  natrénovanými dovednostmi, nebo jsou zapracováni na trhu práce 
a práci si udrží v řádu let

Podpora na trhu práce daří se obojí

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

osvěta vedení škol, učitelům a následně rodičům a žákům při třídních 
schůzkách, předáváme informační materiály a  letáky rodičům a škole, 
po nakontaktování s  žákem individuálně jednáme a  domlouváme 
spolupráci, škola nesouhlasí s pouštěním žáků na praxe během výuky, 
ale až po jejím skončení

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

v rámci zařízení (všechny možnosti) plus vaření v domácnosti, vedení 
domácnosti, úklid bytu, platby bytu, podpora při jednání u  soudu, 
využívání veřejných služeb (podpora při nakupování, orientace 
v obchodech, službách, srovnání zboží a služeb, orientace ve vnitřních 
prostorách institucí a úřadů, doprovody, nácvik cestování a využívání 
veřejné dopravy), podpora při jednání s lékaři, doprovody, preventivní 
prohlídky, hledání lékařů, poznávací akce v rámci klubu sebeobhájců

Zvýšení pracovního uplatnění

podporované zaměstnávání – pracovní pohovor, vstupní lékařská 
prohlídka, asistence na pracovišti, tranzitní program – exkurze, asistence 
na pracovišti, komunikace se školami, rodinou a  zaměstnavatelem, 
pracovní rehabilitace – doprovod na ÚP, podpora při jednání s úřadem, 
zaměstnavateli, asistence na pracovišti

Exkurze, praxe, placená práce

na základě dohod o spolupráci se školami, se zaměstnavateli, nebo 
přímo na základě dohod o praxi mezi zaměstnavatelem a klientem, na 
základě pracovních smluv či dohod mezi zaměstnavatelem a klientem, 
poskytujeme asistenci na pracovišti, jedná se o individuální podporu 
při zapracování na pracovišti či získání dovedností formou praxe
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Adresa Hlubčická 294/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt rut.kr.vs@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 50

Aktuální naplněnost 50

Délka poskytované služby smlouva na 2 roky s možnosti prodloužení v případě potřeby

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální, tělesné, duševní

Věková kategorie 18–70 let

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

Pro koho není služba určena osoby nekomunikující verbálně ani neverbálně

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
hledání možnosti řešení, nácviky situací (hospodaření, rozvrh 
dne, vyhledávání a zpracování informací, podpora při komunikaci 
s blízkými)

Zvýšení pracovního uplatnění výběr vhodného zaměstnání, vyhledávání zaměstnávání, kontaktování 
zaměstnavatele, sepsání životopisu, příprava na pohovor

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života podpora v domácnosti, místě bydliště, institucích (péče o domácnost, 
nákupy, úřady, školy, pracoviště)

Zvýšení pracovního uplatnění podpora při jednání, podpora na pracovišti

Exkurze, praxe, placená práce cvičné praxe na pracovištích otevřeného trhu práce s asistencí nebo 
bez, dle domluvy

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

Další informace

Možnosti následné podpory do vlastního života, zůstávají, do svépomocných skupin

Podpora na trhu práce těžce, ale spolupracujeme se sociálními firmami (v minulosti zaměstnáno 
cca 15 klientů, ovšem ne vždy dlouhodobě – možnosti zaměstnavatele)

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP komunikace, prezentace, následná možnost po ukončení SŠ
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Adresa 1. pobočka – Sokolská 9, 741 01 Nový Jičín,  
2. pobočka – Havlíčkova 31, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt v.raska@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 60

Aktuální naplněnost 58

Délka poskytované služby
obvyklá délka spolupráce je právě 1 rok, pokud je ale člověk v procesu 
zotavení po závažném průběhu chronického duševního onemocnění, 
může spolupráce trvat déle

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální, kombinované, duševní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena 0-15

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života práce s telefonem a PC

Zvýšení pracovního uplatnění trénování vyhledávání a odpovídání na pracovní nabídky, trénink psaní 
životopisu a nácvik pracovního pohovoru

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života jednání na úřadech, u lékaře, předcházení krizím

Zvýšení pracovního uplatnění podporované zaměstnání – nácvik práce na pracovišti

Exkurze, praxe, placená práce často si klient chce vyzkoušet práci, kterou nikdy nedělal, aby věděl, 
zda chce podobnou práci dělat

RÚT – Slezská diakonie, Nový Jičín, 
Frenštát pod Radhoštěm
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory z naší služby většinou neodcházejí do jiné služby, po ukončení smlouvy 
většinou jinou službu nevyužívají a žijí běžným způsobem života

Podpora na trhu práce
každý rok se podaří umístit cca 7 klientů, a to na otevřený 
i podporovaný trh práce, drtivá většina klientů, kteří mají ve smlouvě 
podpora při hledání zaměstnání, si práci najde

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP spolupráce na tranzitním programu, představení služby rodičům
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Adresa Štramberská 2871/47, Hulváky, 703 00 Ostrava 3

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt vedoucirut.ov@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 3

Aktuální naplněnost 60 %

Délka poskytované služby dle nastavených cílů spolupráce, nejdéle však na 3 roky s  možností 
prodloužení

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena

osoby s těžkým a hlubokým mentálním postižením, osoby, které nejsou 
orientovány v  čase a  prostoru nebo vyžadují jiný typ služby, osoby 
s převažujícím duševním onemocněním nebo osoby, které duševní 
onemocnění výrazně limituje ve spolupráci, osoby pouze s chronickým 
duševním onemocněním, osoby se smyslovým postižením, u  kterých 
není možná vzájemná komunikace – písemnou, nebo mluvenou formou

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
podpora oblasti pracovního uplatnění, v  oblasti volného času, 
rodičovských kompetencí, orientace v čase a prostoru, podpora v oblasti 
vyhledávání bydlení

Zvýšení pracovního uplatnění

vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění, vytvoření 
e-mailové schránky, vytvoření životopisu, aktivní vyhledávání 
pracovního místa, telefonický rozhovor se zaměstnavatelem, osobní 
rozhovor se zaměstnavatelem, pracovní pohovor, získávání, rozvíjení 
a  upevňování pracovních návyků, dovedností a  kontaktů potřebných 
pro pracovní uplatnění, asistence na pracovišti

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

Další informace

Možnosti následné podpory klient dále funguje ve svém běžném prostředí za využití běžně 
dostupných služeb

Podpora na trhu práce v této oblasti je sociální služba v začátcích a úspěšně navazuje kontakty 
v rámci budoucí spolupráce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

škola v případě zájmu informuje studenta o možnosti využití sociální 
služby sociální rehabilitace, případně předá kontakt, dále pak probíhá 
jednání přímo se zájemcem, případně jeho opatrovníkem, student 
službu využívá buď už při studiu, nebo po ukončení vzdělání (v našem 
případě navazujeme kontakty už při studiu)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nácvik trasy, podpora při hledání zaměstnání, nácvik komunikace

Zvýšení pracovního uplatnění pracovní pohovor, asistence na pracovišti

Exkurze, praxe, placená práce ne
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Adresa 1. máje 1526/66, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava 3

Zřizovatel MIKASA, z.s.

Web www.mikasa-detem.cz

Kontakt info@mikasa-detem.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 2

Aktuální naplněnost přijímáme nové klienty

Délka poskytované služby délka doby podpory se odvíjí od individuálních potřeb klienta

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení jiné zdravotní, mentální, zdravotní, PAS

Věková kategorie 7–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena

zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje 
poskytnutí sociální služby, nespadá do cílové skupiny, pro kterou je služba 
určena, nesouhlasí s  vnitřními pravidly služby Sociální rehabilitace 
MIKASA, nespadá bydlištěm do oblasti působení, pro kterou je služba 
Sociální rehabilitace MIKASA určena (Moravskoslezský kraj), disponuje 
diagnózou psychiatrického onemocnění, které je neslučitelné s formou 
poskytování služby

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
cestování a orientace v běžném prostředí, sociální a komunikační 
dovednosti, nakupování a využívání služeb, pracovní pohovor, péče 
o vlastní osobu a domácnost

Zvýšení pracovního uplatnění komplexní provázení klienta při vstupu na pracovní trh

MIKASA, Ostrava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory klient dále funguje ve svém běžném prostředí za využití běžně 
dostupných služeb

Podpora na trhu práce potenciál a snaha usilovat o zlepšení

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života cestování a  orientace v  běžném prostředí, nakupování, vaření 
v domácnosti klienta, zařizování osobních záležitostí na úřadech

Zvýšení pracovního uplatnění
doprovod klienta na pracovní pohovor, komunikace s  potenciálním 
zaměstnavatelem o specifických potřebách klienta, doprovod a podpora 
klienta při zaučování na pracovní pozici

Exkurze, praxe, placená práce ne
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Adresa Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava

Zřizovatel MIKASA, z.s.

Web www.mikasazs.cz

Kontakt info@mikasa-detem.cz, sropava@mikasa.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 4

Aktuální naplněnost 4

Délka poskytované služby
klienti setrvávají ve službě pouze do chvíle, než je naplněna jejich zakázka 
(cíl v rámci individuálního plánování), pokud tomu tak je, spolupráce je 
ukončována pro zvyšování samostatnosti a zplnomocňování klienta

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, zdravotní, PAS

Věková kategorie 11–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena osoby s nízkofunkčním autismem

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

s klientem nacvičujeme dovednosti, které mu dělají problémy, 
nakupování, cestování, vaření, zvládání administrativy nebo získání 
pracovních návyků, první fáze nácviků probíhá v bezpečném 
prostředí – tréninkových místnostech

Zvýšení pracovního uplatnění

konkrétní nácviky odpovídají potřebám klienta, nácviky probíhají 
i v oblasti zaměstnávání – např. vyhledávání vhodných pracovních 
pozic, sestavení životopisu, nácviky zaměřené na úspěšné zvládnutí 
pracovního pohovoru

MIKASA, Opava / Frenštát pod Radhoštěm
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory klienti odcházejí do svého běžného prostředí, kde mohou využívat 
dovednosti, které si osvojili v rámci běžně dostupných služeb

Podpora na trhu práce SR Opava momentálně nemá zkušenost s touto oblastí

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

s klientem nacvičujeme dovednosti, které mu dělají problémy, 
nakupování, cestování, vaření, zvládání administrativy nebo získání 
pracovních návyků, první fáze nácviků  probíhá v bezpečném prostředí – 
tréninkových místnostech, v  druhé fázi nácviků si klient procvičí 
všechno, co se v tréninkové místnosti naučil, a to v reálném, přirozeném 
prostředí

Zvýšení pracovního uplatnění

konkrétní nácviky odpovídají potřebám klienta, nácviky probíhají  
i  v oblasti zaměstnávání – např. vyhledávání vhodných pracovních 
pozic, sestavení životopisu, nácviky zaměřené na úspěšné zvládnutí 
pracovního pohovoru, součástí je také podpora klienta při pohovorech 
či jednání na úřadech, pokud klientovi brání ve zvýšení pracovního 
uplatnění jiná oblast (např. nedostatek dovedností v oblasti cestování), 
trénujeme ji v terénním prostředí

Exkurze, praxe, placená práce ne
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Adresa Skautská 1045/3, Poruba, 708 00 Ostrava 8

Zřizovatel Asociace TRIGON, o.p.s.

Web www.asociacetrigon.eu

Kontakt jsekera@asociacetrigon.eu

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby dle plnění IP

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení duševní, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena je jen pro osoby s duševním a lehkým mentálním postižením

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života úklid, obsluha spotřebičů, ošacení

Zvýšení pracovního uplatnění základní poradenství, předáváme do služby podporovaného 
zaměstnávání

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života péče o domácnost a vlastní osobu, doprovody, cestování

Zvýšení pracovního uplatnění podporované zaměstnávání

Exkurze, praxe, placená práce ne

Asociace TRIGON, Ostrava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do samostatného života

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP zajištění praxí pro studenty
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Adresa náměstí Republiky 2/1, Opava-Předměstí, 746 01 Opava 1

Zřizovatel JINAK, z.ú.

Web www.jinakops.cz

Kontakt info@jinakops.cz

Informace o službě

Forma služby terénní

Maximální kapacita 5 klientů denně

Aktuální naplněnost 60 %

Délka poskytované služby délka závisí na konkrétních cílech klienta a  času potřebném k  jejich 
zvládnutí (dva měsíce až jeden rok)

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti není uvedeno

Pro koho není služba určena osoby bez duševního onemocnění nebo mentálního postižení, osoby 
mladší 16 let a starší 64 let

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života pracujeme pouze v terénu a na nácvikovém pracovišti

Zvýšení pracovního uplatnění pracujeme pouze v terénu a na nácvikovém pracovišti

JINAK, Opava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory mají placenou práci, nebo získají činnost, kterou zaplní smysluplně 
volný čas, cítí se být užiteční, získané dovednosti využijí v běžném životě

Podpora na trhu práce klienti, kteří měli o práci zájem, práci získali a dosud pracují

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

pracujeme na individuálních cílech klientů – orientace ve městě, 
cestování MHD, zvládnutí cesty na pracoviště, zvládání zátěžových 
situací, používání mobilního telefonu, podpora při jednání na úřadech, 
drobné nákupy

Zvýšení pracovního uplatnění

na konkrétním pracovišti pomáháme klientům se seznámením se 
s  prostředím, pochopením a  zvládnutím svěřené práce, podpora 
v  komunikaci se zaměstnavatelem a  kolegy, získání reálné pracovní 
zkušenosti v  oboru, který si vybrali, získání přehledu o  možnostech 
a příležitostech na trhu práce

Exkurze, praxe, placená práce
pokud má klient zájem o získání nebo udržení práce, podporujeme ho 
přímo na pracovišti, kde je zaměstnán, nebo na sjednaném nácvikovém 
pracovišti, kde se učí základním pracovním návykům
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Adresa Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka 3

Zřizovatel Domov NaNovo, p.o.

Web www.dnanovo.cz

Kontakt lukas.spurny@dnanovo.cz

Informace o službě

Forma služby terénní

Maximální kapacita okamžitá 4

Aktuální naplněnost 26

Délka poskytované služby uzavíráme smlouvy na určitou dobu – momentálně je to na jeden 
kalendářní rok

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–80 let

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

Pro koho není služba určena
osoby bez mentálního postižení či zdravotního postižení, se sníženou 
úrovní rozumových schopností, nespadající do věkové skupiny 19–80 
let a nežijící na území Studénky, Nového Jičína, Kopřivnice či Sedlnic

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

jsme terénní služba, pracujeme s lidmi v jejich přirozeném prostředí 
a v terénu, nacvičujeme s nimi péči o domácnost, orientaci 
v prostoru a prostředí, schopnost navazovat kontakty, zapojovat se do 
společenského dění, umět využívat veřejně dostupné služby, pomáháme 
jim umět si vyplnit volný čas, nalézt vhodné volnočasové aktivity, 
učíme je pracovat na počítači i s jinou elektronikou, pomáháme jim se 
zvládáním učiva a přípravou na úspěšné zakončení studia

Zvýšení pracovního uplatnění ne

NaNovo, Studénka
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory
jsme terénní služba a naši klienti žijí ve svém prostředí či nějakém jiném 
zařízení, zůstávají ve svém prostředí ve většině případů i po ukončení 
spolupráce s naší službou

Podpora na trhu práce

v umisťování klientů na trh práce jsme poměrně úspěšní, máme několik 
klientů, kteří si s naší podporou našli práci, kde úspěšně fungují, bohužel 
občas se stane, že klienti si práci sice najdou, nicméně nepodaří se jim ji 
dlouhodoběji udržet

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění

pomáháme vyhledávat pracovní nabídky, seznamujeme s  možnostmi, 
jak se práce vyhledává, jak se o  ni uchází, trénujeme přípravu na 
pracovní pohovor, tvoříme životopis, zakládáme e-mailovou schránku 
a  učíme přijímat a  odesílat e-maily, trénujeme pracovní dovednosti, 
doprovázíme do práce, pomáháme klientům se zadaptovat v  novém 
pracovním prostředí, naučit se konkrétní pracovní úkony, seznamujeme 
s tím, jaká práva a povinnosti mají jakožto zaměstnanci

Exkurze, praxe, placená práce
s naší podporou si najdou práci, do které následně docházejí, my je 
podporujeme tak dlouho, dokud si klient není jistý, že to již zvládne 
sám
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Adresa Mitušova 1115/8, Ostrava-Jih, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30

Zřizovatel Centrum náhradní rodinné péče a sociálních služeb ARCADA, z.s.

Web

Kontakt mandok.rad@gmail.com

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 14 denně

Aktuální naplněnost 3

Délka poskytované služby 18 měsíců

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované

Věková kategorie 7–64 let

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

Pro koho není služba určena 0–7 let, nad 64 let, osoby s poruchou zraku a sluchu

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

péče o domácnost, dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu, 
samostatný pohyb a doprava, vyřizování osobních a úředních 
záležitostí, způsob chování v běžných sociálních situacích, 
komunikační dovednosti, obsluha a využívání rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek, počítačová gramotnost, udržování 
a rozvíjení bazálních dovedností a vědomostí, projekční poradenství

Zvýšení pracovního uplatnění PC gramotnost, komunikační dovednosti, způsob chování v běžných 
situacích

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života samostatný pohyb a doprava

Zvýšení pracovního uplatnění vyřizování osobních a úředních záležitostí, vyplňování vzorových 
tiskopisů

Exkurze, praxe, placená práce ne

Centrum náhradní rodinné péče dětí se 
zdravotním hendikepem, Ostrava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory možnost opakování, většina zůstává

Podpora na trhu práce vzhledem k  věku dosavadních klientů – dětská skupina – nemáme 
s tímto zkušenost

Fakultativní (placené) úkony

projekční poradenství ohledně bezbariérových úprav prostředí, 
podávání informací o získávání a výběru rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek a testování doporučení vhodnosti 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Dlouhoveská 17, 748 01 Hlučín

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Hrabyně

Web www.csshrabyne.cz

Kontakt info@csshrabyne.cz

Informace o službě

Forma služby pobytová

Maximální kapacita 8

Aktuální naplněnost 8

Délka poskytované služby předpokládaná délka pobytu je 2 roky

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena osoby s mentálním, kombinovaným, zrakovým, sluchovým postižením, 
PAS

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života veškeré činnosti z nácviku každodenního života dle individuálních 
plánů uživatelů služby

Zvýšení pracovního uplatnění kontakty s ÚP, psaní životopisů, kontaktování zaměstnavatelů, 
doporučování dalšího vzdělávání

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
činnosti týkající se samoobsluhy, oblékání, péče o tělo, péče 
o domácnost, praní, kterákoliv činnost, kterou má uživatel v plánu 
a potřebuje v ní více podpory

Zvýšení pracovního uplatnění viz výše

Exkurze, praxe, placená práce exkurze – domluva se zaměstnavatelem na obou stranách, domluva 
termínu, vykonání exkurze

Centrum sociálních služeb Hrabyně, Hlučín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do svých domovů, do zařízení sociálních služeb

Podpora na trhu práce narážíme na neochotu samotných klientů, kteří se již na trh práce 
nechtějí znovu zařadit

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Marie Dolanské 13/19, Vlaštovičky, 746 01 Opava 1

Zřizovatel Charita Opava

Web www.charitaopava.cz

Kontakt vlastovicky@charitaopava.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 6

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální, zrakové

Věková kategorie 18–80 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena duševní

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života prostorová orientace a samostatný pohyb

Zvýšení pracovního uplatnění psaní životopisu

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života dojíždění do zaměstnání

Zvýšení pracovního uplatnění hledání vhodných zaměstnavatelů

Exkurze, praxe, placená práce chráněné dílny

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově 
postižené – Charita, Opava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory vlastní bydlení, nové zaměstnání

Podpora na trhu práce s velkými obtížemi

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Liptovská 1045/21, Opava-Kylešovice, 747 06 Opava 7

Zřizovatel ANIMA VIVA, z.s.

Web www.animaviva.cz

Kontakt centrum.opava@animaviva.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita ambulantní 36, terénní 5

Aktuální naplněnost v tuto chvíli jsme schopni přijímat nové klienty

Délka poskytované služby
smlouvu uzavíráme zpravidla na dobu 1 roku s možností prodloužení, 
pokud nepříznivá sociální situace klienta nebyla vyřešena a je zapotřebí 
na ní stále pracovat

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, tělesné, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena osoby s těžším smyslovým postižením, s  diagnostikovanou závislostí 
(alkohol, drogy, gambling)

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

péče o domácnost, práce se spotřebiči, hospodaření s penězi, zvládání 
úředních úkonů, běžné komunikace, práce s informacemi (používání 
mobilu, poznávání hodin), společenské chování, PC dovednosti, 
trénink kognitivních funkcí včetně trivia, muzikohraní a jemné 
motoriky

Zvýšení pracovního uplatnění

pracovní dovednosti v oblasti obsluhy a přípravy nápojů v tréninkové 
kavárně, pomocné zahradní a úklidové práce, tvorba dokumentů 
potřebných pro ucházení se o práci (napsání životopisu aj.), dovednosti 
potřebné pro získání práce (příprava na přijímací pohovor, oslovení 
zaměstnavatele, zvládnutí přijímacího pohovoru), základní sociální 
poradenství v oblasti pracovního uplatnění (porozumět tomu, co 
znamená být zaměstnán, orientace v různých druzích pracovního 
poměru)

Centrum ANIMA, Opava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory

zpravidla z důvodu udržení sociálních kontaktů odcházejí do návazných 
služeb, jako jsou stacionáře, sociálně terapeutické dílny; osoby 
s  duševním onemocněním směrujeme také na svépomocné skupiny 
(např. zajišťované i přímo v naší organizaci); v případě, že klient docházel 
do nácviku pracovních dovedností, přechází následně na chráněný nebo 
otevřený trh práce

Podpora na trhu práce

daří se nám klienty umisťovat na chráněný trh práce (chráněná 
pracovní místa zajišťuje přímo i naše organizace), případně 
ve spolupráci s naší druhou službou – odborným sociálním 
poradenstvím – zprostředkováváme kontakt také na jiné subjekty 
působící na chráněném trhu práce, podařilo se nám rovněž umístit 
několik našich OZP zaměstnanců přímo na otevřený trh práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

účast sociální pracovnice na schůzkách s  rodiči vycházejících žáků 
(schůzky pořádá Základní a Praktická škola v Opavě), kde prezentujeme 
nabídku naší služby coby návazné služby

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

péče o domácnost, pohyb a orientace ve vnitřním a venkovním prostoru, 
schopnost využívat dopravní prostředky, úřední úkony a  vyřizování  
osobních záležitostí (komunikace na úřadě, ve veřejných službách), 
společenské chování, doprovody

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod či nácviky trasy do zaměstnání, na přijímací pohovor, na ÚP, 
pracovní dovednosti

Exkurze, praxe, placená práce

nejedná se již o sociální rehabilitaci, ale zajišťujeme zaměstnávání 
OZP na chráněných pracovních místech, a to jak u nás v Centru 
ANIMA Opava, tak i mimo u smluvních partnerů (spolupracujeme 
s Psychiatrickou nemocnicí v Opavě)
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Adresa náměstí Msgre Šrámka 1760/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Zřizovatel TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.

Web www.tyflocentrum-ova.cz

Kontakt posta@tyflocentrum-ova.cz

Druh postižení zrakové

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

TyfloCentrum, Ostrava

Adresa Prokešovo náměstí 634/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Zřizovatel Tyfloservis, o.p.s.

Web www.tyfloservis.cz

Kontakt ostrava@tyfloservis.cz

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Tyfloservis, Ostrava
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Adresa Vodní 173, Vítkov, 749 01 Vítkov 1

Zřizovatel FOKUS – Opava, z.s.

Web www.fokusopava.cz

Kontakt fokus.vitkov@gmail.com

Druh postižení kombinované, mentální, duševní, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Středisko pro osoby s duševním onemocněním 
a mentálním a zdravotním postižením, Vítkov
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Adresa Kašparova 2978/1, Hranice, 733 01 Karviná 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 18

Délka poskytované služby není uvedeno

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 18 – 45 let

Stupeň závislosti III. stupeň

Pro koho není služba určena agresivní osoby, převažující duševní a  smyslové postižení, osoby 
vyžadující denně zdravotní péči

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

sebeobsluha, komunikace, hry, trénink paměti, tvořivé činnosti, jemná 
motorika, hrubá motorika, snoezelen, relaxace, hudební chvilka, 
praktické činnosti (nácviky při nákupech, návštěvě lékaře, školy, 
používání přístrojů, spotřebičů, tabletu, notebooku, PC)

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nakupování

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

EUNIKA – Slezská diakonie, Karviná
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Další informace

Možnosti následné podpory SAS Bohumín, denní stacionář

Podpora na trhu práce nemáme zkušenosti (služba je v provozu krátce)

Fakultativní (placené) úkony rehabilitace

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Třanovského 1758/10, Český Těšín, 737 01 Český Těšín 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt lydie@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 40

Aktuální naplněnost 20

Délka poskytované služby smlouva na 1 rok

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena smyslové postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života sociální dovednosti, individuální a  skupinové nácviky dle O.T.A., 
komunikace dle AAK, komunikace v interakci s druhou osobou

Zvýšení pracovního uplatnění exkurze, např. v Trianonu, v chráněných dílnách

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nakupování, doprovod a nácvik v zájmových kroužcích

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce v rámci SAS se chodí jenom na exkurze

LYDIE – Slezská diakonie, Český Těšín
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Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají v ZŠ nebo SŠ, starší klienty zatím nemáme

Podpora na trhu práce zatím nebyla možnost

Fakultativní (placené) úkony rehabilitace

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Nerudova 1041, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt salome@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 30

Aktuální naplněnost 23

Délka poskytované služby mohou navštěvovat službu do 26 let věku, nemusí kontinuálně, ale podle 
potřeby, kterou je třeba řešit

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena osoby se zrakovým a sluchovým postižením, duševním onemocněním

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
podpora soběstačnosti v oblasti péče o vlastní osobu, komunikace s cizí 
osobou, požádání o  pomoc, vyřízení si vlastních záležitostí, posílení 
dovednosti vyrovnat se s neznámou situací

Zvýšení pracovního uplatnění nevěnujeme se, pokud ano, tak ve spolupráci se školou v získávání 
a udržení kompetencí

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života záležitosti na poště, nákup v obchodě, sdělení svého požadavku, např. 
v knihovně, otázka na cestu, požádání o pomoc

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

SALOME – Slezská diakonie, Bohumín
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Další informace

Možnosti následné podpory sociální rehabilitace, služby osobní asistence

Podpora na trhu práce zatím klienti do 18 let věku

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP společná strategie v podpoře při nácviku a upevnění dovedností
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Adresa Padlých hrdinů 312, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Zřizovatel Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí

Web www.sssfno.cz

Kontakt stredisko@sssfno.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 18

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, chronické

Věková kategorie 19+

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena PAS, hluboké mentální postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života chod kuchyně (vaření, pečení, umývání a utírání nádobí), úklid, práce 
s počítačem a s mobilem

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Středisko sociálních služeb města, Frýdlant nad Ostravicí
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Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony obědy, doprava

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Syllabova 3039/19e, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3

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

Web www.prorodiny.cz

Kontakt brana@prorodiny.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 30

Aktuální naplněnost 27

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena
hluboké mentální postižení, těžká forma autismu, závažné smyslové 
postižení znemožňujícím komunikaci, neschopnost jakýmkoli 
způsobem sdělit své potřeby a vyjádřit svou vůli

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

v oblasti nácviku samostatného života máme dvě aktivity: a) Moje 
domácnost – učí se vařit, učí se péči o domácnost od úplného základu, 
všech dílčích kroků; b) Moje hobby – drobné opravy, vyrábění a práce 
všeho druhu, které uživatelé uplatní při samostatném životě

Zvýšení pracovního uplatnění aktivity NAROVINU – uživatelé se seznamují s tématy týkajícími se 
pracovního uplatnění, míváme besedy s odborníky

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
cesty za poznáním, uživatelé mají možnost zažít různé situace 
v  přirozeném prostředí, od nákupu po objednání jídla, placení, 
domlouvání se s ostatními lidmi, zjišťování informací v terénu

Zvýšení pracovního uplatnění exkurze do zařízení, při akcích CPR se uživatelé zapojují do pozic 
pokladních, číšníků

Exkurze, praxe, placená práce ne

Středisko VÝZVA – sociálně aktivizační 
služba BRÁNA, Ostrava
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Další informace

Možnosti následné podpory sociálně terapeutické dílny, stacionáře

Podpora na trhu práce pár uživatelům s  lehčím postižením se podařilo najít si zaměstnání 
a pracovní místo si udržet

Fakultativní (placené) úkony
uživatelé u nás doplácejí pouze za pohonné hmoty, pokud se vydáváme 
na cestu za poznáním, jinak jsou všechny námi nabízené aktivity 
zdarma

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Pláničkova 144/14, Slezská Ostrava – Hrušov, 711 00 Ostrava 11

Zřizovatel VČELKA sociální služby, o.p.s.

Web www.pecevcelka.cz

Kontakt

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, chronické

Věková kategorie 7+

Forma služby ambulantní, terénní

VČELKA sociální služby, Ostrava
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Adresa Školní 926, 742 21 Kopřivnice

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt g.lhotska@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 15

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby 18–65 let, není možný souběh zaměstnání a služby (maximálně po dobu 
zkušební doby – v tomto případě ano)

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň

Pro koho není služba určena osoby vyžadující péčové úkony, vyžadující přítomnost pracovníka 1 na 1

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života v oblasti společenského chování a vztahů, sociálních dovedností, financí, 
práv a povinností, komunikace, vaření

Zvýšení pracovního uplatnění
pracovní dovednosti v oblasti samostatné práce, trpělivosti a pečlivosti, 
dodržování pracovní doby, práce s rizikem, rychlost a výkonnost, práce 
dřevařské, zahradnické, keramické, práce s textilem

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života cestování, vztahy, společenské chování, práce s rizikem – bezpečnost

Zvýšení pracovního uplatnění zahradnické práce

Exkurze, praxe, placená práce ne

EFFATHA – Slezská diakonie, Kopřivnice
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Další informace

Možnosti následné podpory chráněný trh práce, zůstávají doma, denní stacionář při zhoršení 
schopností

Podpora na trhu práce
služba funguje od r. 2019, prozatím se nám podařilo posunout 
cca 3 klienty, problémem je absence vhodných pracovních míst 
a motivovanost klientů, blok je u rodičů/opatrovníků

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Vělopolská 243, Český Těšín, 737 01 Český Těšín 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt j.chlebusova@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 35 denně

Aktuální naplněnost 46

Délka poskytované služby do věku 65 let – uplynutí produktivního věku

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 18–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena bez mentálního a duševního onemocnění

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
hospodaření s penězi, péče o vlastní osobu, soběstačnost, orientace 
v běžně dostupných službách, podpora při ochraně práv, vyřizování 
osobních záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění pracovní dovednosti, orientace na trhu práce, možnosti využití jiných 
zdrojů, návazných služeb

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

EBEN EZER – Slezská diakonie, Český Těšín
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Další informace

Možnosti následné podpory práce, využití jiné návazné služby

Podpora na trhu práce velmi špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa U Jičínky 25, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt g.lhotska@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 23

Aktuální naplněnost 91 %

Délka poskytované služby 18–65 let, není možný souběh zaměstnání a služby (pouze první 3 měsíce 
v rámci zkušební doby ano)

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena osoby vyžadující péčové úkony a s potřebou 1 klient na 1 pracovníka

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života v oblasti financí, práva a  povinností, bezpečí a  rizika, společenského 
chování, vztahů a sociálních dovedností, pracovní dovednosti

Zvýšení pracovního uplatnění

navazujeme na praktickou školu, udržujeme dovednosti zahradnických 
prací, v nácviku pracovních dovedností se zaměřujeme na dodržování 
pracovní doby, trpělivost a pečlivost, samostatnou práci, práci s rizikem 
a rychlost a výkonnost

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života cestování, vztahy, společenské chování, samostatnost

Zvýšení pracovního uplatnění cvičné praxe v terénu

Exkurze, praxe, placená práce jako nácviky v rámci cvičných praxí, nejsou placené

EFFATHA – Slezská diakonie, Nový Jičín
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Další informace

Možnosti následné podpory na trh práce, většinou chráněný

Podpora na trhu práce daří, ročně odcházejí cca 2–3 klienti

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP setkávání se v zahradnictví, kontakt s učiteli
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Adresa Žižkova 2379/54a, Mizerov, 733 01 Karviná 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt ved.effatha.ka@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 36

Aktuální naplněnost 91 %

Délka poskytované služby věk do 65 let

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

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

Pro koho není služba určena osoby s těžkou vadou sluchu a nevidomé, osoby s nařízenou ochrannou 
léčbou a agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života docházení do stravovacího zařízení, nácvik platby obědů

Zvýšení pracovního uplatnění
pracovní návyky jako např. dodržování začátku a konce dne, 
dodržování přestávek, klienti se omlouvají, pokud do dílny z nějakého 
důvodu nepřijdou nebo přijdou později, nahlašují si volno

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

vyjíždíme do galerie, kam se klienti učí přemísťovat MHD, návštěva 
kavárny, kde klient má možnost si samostatně vybrat, objednat, zaplatit, 
reagovat na jiné než klientům známé podněty, zapojujeme klienty do účasti 
na prezenčních výstavách výrobků, docházení do restaurace a na obědy 
umožňuje klientům interakci s cizími lidmi, objednání nápoje u číšníka, učili 
jsme klienty využívat stravenku jako možný alternativní způsob placení

Zvýšení pracovního uplatnění účast na soutěžích učí klienty zodpovědnosti, dochvilnosti, komunikaci 
s cizími lidmi, dojezd na místo vyhodnocení soutěže

Exkurze, praxe, placená práce ne

EFFATHA – Slezská diakonie, Karviná
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory

spíše zůstávají ve službě, odcházejí do starobního důchodu, odcházejí 
někdy s ohledem na změnu bydliště nebo změnu zdravotního stavu, 
případně do pracovního poměru na DPP, ale ne vždy v tomto poměru 
zůstanou

Podpora na trhu práce velmi zřídka

Fakultativní (placené) úkony zdarma: rozhovory s duchovními a pastoračními pracovníky

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Hlubčická 294/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt dilnykrnov@sdk.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita denně 25

Aktuální naplněnost 5 volných míst

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

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

Pro koho není služba určena osoby vyžadující asistenta

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vaření, nákup potravin, vzdělávání v oblasti financí, nevhodných 
smluv, zavedení kutilské dílny – umět si vyměnit žárovku

Zvýšení pracovního uplatnění exkurze k zaměstnavatelům, dodržování denního režimu, komunikace 
mezi klienty a pracovníky na úrovni kolegů

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života pobyty pro klienty, účast na prezenčních akcích služby, abilympiáda, 
výstavy

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce služba Noe, RÚT

EFFATHA – Slezská diakonie, Krnov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory práce, brigády, zůstávají

Podpora na trhu práce špatná zkušenost, pouze ve spolupráci s chráněným trhem

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP kurzy pro žáky SŠ Slezské diakonie
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Adresa tř. T. G. Masaryka 1101, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt dilny.fm@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 12

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby věk

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 18–65 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena

osoby trvale závislé na vozíku, nezvládající chůzi po schodech za 
pomoci druhé osoby, osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou 
ošetřovatelskou péči, osoby s akutním infekčním onemocněním, 
s těžkými smyslovými vadami (sluchovými, zrakovými), s těžkým, 
až hlubokým mentálním postižením, se závažným duševním 
onemocněním, osoby závislé na alkoholu či jiných návykových látkách, 
s prokazatelným agresivním chováním, pobírající starobní důchod

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života toto jsou dílny

Zvýšení pracovního uplatnění

v rámci dřevařské dílny, uživatelé zde mají možnost při výrobě 
pracovat s elektrickým nářadím (vrtačka, pila, bruska) a zhotovit 
si různé dekorativní i účelné výrobky ze dřeva (jmenovky, cedulky, 
věšáky, dekorativní ozdoby)

EFFATHA – Slezská diakonie, Frýdek-Místek
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory chráněný pracovní trh

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života cesty na oběd, účast na prodejních akcích

Zvýšení pracovního uplatnění exkurze k možným zaměstnavatelům

Exkurze, praxe, placená práce ano
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Adresa Klostermannova 1586/25, Hulváky, 709 00 Ostrava 9

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt n.simikova@slezskadiakonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 25

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 18–65 let

Stupeň závislosti není uvedeno

Pro koho není služba určena
osoby vyžadující neustálý individuální dohled ze strany pracovníka 
sociálně terapeutických dílen, osoby vyžadující v průběhu služby 
ošetřovatelskou péči

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

pracovní návyky a dovednosti, udržení, upevnění a získání návyků 
a sociálních dovedností, individuální nebo skupinový nácvik 
soběstačnosti, samostatnosti a sebeobsluhy prováděný v prostorách 
dílny, ruční šití, rukodělné práce

Zvýšení pracovního uplatnění dřevařsko-textilní dílna, arte dílna, košíkářská dílna, keramická dílna

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života návštěva kulturních akcí

Zvýšení pracovního uplatnění exkurze na potenciálním pracovišti

Exkurze, praxe, placená práce návštěva potenciálního pracoviště

DUHOVÝ DŮM – Slezská diakonie, Ostrava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zpravidla zůstávají

Podpora na trhu práce velmi obtížně

Fakultativní (placené) úkony doprava

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice

Zřizovatel Charita Hlučín

Web www.charitahlucin.cz

Kontakt dilna@charitahlucin.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita denně 12

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby dle individuálních potřeb klienta

Možnost obědů ne

Cílová skupina

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

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti není uvedeno

Pro koho není služba určena děti, klienti vyžadující zvýšenou a komplexní péči

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života sebeobsluha

Zvýšení pracovního uplatnění pracovní návyky

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nácvik cestování MHD

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce jednou za rok jedou klienti na exkurzi do provozu (velký i drobný 
průmysl a potravinářství)

Charita, Ludgeřovice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají, ale také se posouvají na chráněný trh práce, případně odcházejí 
do služeb obdobného typu

Podpora na trhu práce minimálně

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP žáci docházejí na praxe
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Adresa Přemyslovců 13/26, Opava-Jaktař, 747 07 Opava 7

Zřizovatel Charita Opava

Web www.charitaopava.cz

Kontakt radost@charitaopava.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 40

Aktuální naplněnost 80 %

Délka poskytované služby omezena věkem 64 let

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální, duševní

Věková kategorie 19–64 let

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

Pro koho není služba určena osoby vyžadující osobní asistenci

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

pracovní dovednosti, šicí, dřevařská, košíkářská, tvořivá dílna, 
cateringová kuchyň, dílna pro výrobu svíček a mýdel, mobilní kavárna, 
rozhodování, udržení, navazování sociálních vztahů, naším cílem je 
uživatele sociálně začleňovat

Zvýšení pracovního uplatnění
různé druhy pracovních činností, v novém roce plánujeme více 
zapracovat na zakázkách v cateringové kuchyni a práci v mobilní 
kavárně (zúčastňovat se různých společenských akcí)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění účast na akcích s motokavárnou

Exkurze, praxe, placená práce ne

Radost – Charita, Opava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají doma, dále např. denní stacionář pro seniory, při zhoršení 
stacionář při nižším věku

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Rolnická 101/22, Nová Ves, 709 00 Ostrava 9

Zřizovatel JINAK, z.ú.

Web www.jinakops.cz

Kontakt info@jinakops.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 35

Aktuální naplněnost 33

Délka poskytované služby smlouva na 1 rok s možností prodloužení

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

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

Pro koho není služba určena osoby nespadající do cílové skupiny služby

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života sociální dovednosti, samostatnost v  oblasti hygieny, přípravy stravy, 
spolupráce s ostatními (respekt ke kolegovi, vztahy)

Zvýšení pracovního uplatnění
pracovní dovednosti, dochvilnost, pečlivost, splnění domluveného 
úkolu, práce v týmu, vydržet u práce, dodržení struktury pracovního 
dne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

JINAK, Ostrava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory někteří zůstávají (lidé s vysokou mírou podpory), jiní odcházejí (práce 
na otevřeném nebo chráněném trhu práce, jiná sociální služba)

Podpora na trhu práce průměr je asi 1 klient za rok

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka dílna je určena z velké míry lidem s nejvyšší mírou potřebné podpory, 
kteří často nemají jinou možnost seberealizace



178

Adresa Masarykova 365, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

Web www.css-bohumin.cz

Kontakt centrum-socialnich-sluzeb@mubo.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 26

Aktuální naplněnost 25

Délka poskytované služby

v případě, že klient není schopen posunu na otevřený ani chráněný trh 
práce, stávají se pro něj dílny místem, kde lze smysluplně provozovat 
pracovní činnosti, které sice neuplatní ani na chráněném, ani na 
otevřeném trhu práce, avšak umožňují jistou seberealizaci v rámci 
maximální možné aktivace pracovního potenciálu člověka

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

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

Pro koho není služba určena klienti vyžadující podporu v péči o svou osobu v rozsahu osobní asistence

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

orientace v místě, v čase, rozvoj komunikačních dovedností, vztahová 
rovina, hospodaření s penězi, udržování pořádku kolem sebe, umět se 
rozhodnout, umět si vyřídit své věci, vedení k péči o svůj zevnějšek, 
schopnost dodržovat normy a pravidla

Zvýšení pracovního uplatnění
prostřednictvím práce v dílnách trénujeme manuální zručnost, 
rozvíjíme motorické dovednosti, učíme se zvládat jednotlivé pracovní 
postupy, dodržujeme čas práce (začátek, konec, přestávky)

Klíček, Bohumín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory chráněné dílny, pobytové služby mimo město, v případě, že setrvávají 
ve službě – viz výše

Podpora na trhu práce v Bohumíně a okolí nemají osoby s mentálním postižením téměř 
žádnou šanci zapojit se do jakéhokoli pracovního procesu

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP vykonávají u nás praxi

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života v rámci integračních akcí podporujeme samostatnost a zvládání 
nových situací

Zvýšení pracovního uplatnění v rámci prezentace služby a výrobků dílen uživatelé trénují své 
komunikační schopnosti, učí se, jak vystupovat na veřejnosti

Exkurze, praxe, placená práce ne
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Adresa nám. J. Žižky 39/2, Bruntál, 792 01 Bruntál 1

Zřizovatel Bruntálská dílna Polárka, o.p.s.

Web www.polarkabruntal.cz

Kontakt spmpbruntal@iol.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 22

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby služba je omezena věkovou hranicí 19–64 let

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena osoby s PAS

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
příprava jídla, pitný režim, dodržování hygienických návyků, oblékání, 
úklid domácnosti, třídění odpadů, finanční gramotnost, společenské 
chování

Zvýšení pracovního uplatnění

dodržování pracovní doby, dopomoc a nácvik samostatnosti 
k pracovní činnosti, práce v dílně a při úklidu v závěru pracovní 
činnosti, práce dle metodických postupů, motivace k pracovním 
činnostem, rozvoj komunikačních dovedností, podpora čtenářské 
a numerické gramotnosti

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života mimo zařízení dochází k nácviku pouze individuálně především při 
doplňkových aktivitách, například kulturních, sportovních

Zvýšení pracovního uplatnění mimo zařízení dochází k nácviku pouze individuálně především při 
doplňkových aktivitách, například kulturních, sportovních

Exkurze, praxe, placená práce ne

Bruntálská dílna Polárka, Bruntál
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory

vzhledem k jejich postižení klienti zpravidla nikam neodcházejí, 
v rámci spolupráce s dalšími organizacemi je možné, aby klienti 
vykonávali pomocné práce, nebo po dosažení věkové hranice mohou 
odejít do jiného zařízení

Podpora na trhu práce vzhledem k tomu, že většina našich klientů má III. stupeň závislosti, 
tak pouze částečně

Fakultativní (placené) úkony muzikoterapie, canisterapie, jóga, trivium, dramaterapie, případně dle 
aktuální nabídky

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Hladnovská 751/119, Slezská Ostrava – Muglinov, 712 00 Ostrava 12

Zřizovatel Čtyřlístek – centrum pro OZP Ostrava, p.o.

Web www.ctyrlistekostrava.cz

Kontakt kohlerova.bronislava@ctyrlistekostrava.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 35

Aktuální naplněnost 30

Délka poskytované služby smlouva je uzavřena na dobu určitou, v  případě potřeby a  zájmu je 
prodloužena

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena není uvedeno

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života pracovní návyky a  dovednosti související s  podporou samostatnosti 
v běžném životě, které poptává klient v IP

Zvýšení pracovního uplatnění činnosti vycházejí ze zakázky přicházejícího klienta, v naší cílové 
skupině je, bohužel, pracovního uplatnění velmi málo

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nakupování, cestování MHD, nakládání s penězi

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Čtyřlístek – centrum pro OZP, Ostrava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory někteří klienti zůstavají dlouhodobě, odcházejí do jiné sociální služby, 
velmi málo z nich je umístěno na trh práce

Podpora na trhu práce velmi špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Zřizovatel Náš svět, p.o.

Web www.centrumprzno.cz

Kontakt info@centrumprzno.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 50

Aktuální naplněnost 46

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

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

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena senioři, osoby závislé na návykových látkách

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života pravidelné docházení do dílen, rozhodování při výběru dílny

Zvýšení pracovního uplatnění osvojování pracovních postupů (výroba svíček, košíků, keramiky, 
pěstování rostlin)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života účast na výstavách výrobků

Zvýšení pracovního uplatnění prezentace výrobků

Exkurze, praxe, placená práce ne

Náš svět, Frýdlant nad Ostravicí
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Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají, občas spolupráce se sociální rehabilitací

Podpora na trhu práce uživatelé již nejsou umístitelní natrhu práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa B. Smetany 536/35, 793 95 Město Albrechtice

Zřizovatel Harmonie, p.o.

Web www.po-harmonie.cz

Kontakt vedoucistd@po-harmonie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 30

Aktuální naplněnost 34

Délka poskytované služby
každý klient si volí počet dnů v týdnu, kdy bude docházet, také si 
volí, zda bude docházet celodenně, nebo jen dopoledne (8.00–12.30), 
případně jen odpoledne (12.45–15.15)

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, duševní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena lidé s přidruženou poruchou autistického spektra a lidé s vícenásobným 
postižením, u kterých je prioritní duševní onemocnění

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života dovednost dostavit se v určitou dobu na určené místo, vhodné 
vystupování vůči okolí, péče o vlastní osobu

Zvýšení pracovního uplatnění
vykonávat soustředěně a pečlivě zadané činnosti, respektovat pokyny 
pracovníka, dodržovat pracovní rozvrh, rozvíjet nabyté dovednosti, 
osvojovat si nové pracovní činnosti

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění účast na prodejních akcích v našem stánku

Exkurze, praxe, placená práce ne

Harmonie, Město Albrechtice
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Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce úspěšně – 3 klienti získali práci na částečný úvazek v kuchyni a 3 klienti 
v jiné organizaci – pečení sušenek

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice

Zřizovatel Zámek Dolní Životice, p.o.

Web www.zamekdz.cz

Kontakt dilny@zamekdz.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 30

Aktuální naplněnost 36

Délka poskytované služby smlouva na 1 rok, posléze možnost prodloužení na neurčito

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena osoby vyžadující podporu v úrovni asistence

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života sebeobsluha, obsluha běžných zařízení (kuchyňské pomůcky, telefon, 
PC), vaření a pečení

Zvýšení pracovního uplatnění základní pracovní dovednosti a schopnosti

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života orientace v okolí, používání MHD, nákupy, návštěvy restaurací, 
kulturních zařízení nebo sportovních akcí

Zvýšení pracovního uplatnění orientace v okolí, používání MHD, nákupy, návštěvy restaurací, 
kulturních zařízení nebo sportovních akcí

Exkurze, praxe, placená práce ne

EMA, Dolní Životice
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Další informace

Možnosti následné podpory do jiného pobytového zařízení – tudíž už nemají možnost docházet do 
STD

Podpora na trhu práce naši klienti nejsou v drtivé většině schopni pracovat ani na chráněném 
trhu práce

Fakultativní (placené) úkony oběd

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka naše STD je specifická tím, že poskytuje služby pouze klientům 
z pobytových služeb naší organizace (snaha změnit to se nezdařila)
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Adresa Zborovská 2501/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Zřizovatel PRAPOS, z.s.

Web www.prapos.cz

Kontakt reditelka@prapos.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 18

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby služba je určena klientům od 18 do 56 let, služba je realizována po–pá 
od 6.00 do 15.30 hod.

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň

Pro koho není služba určena

osoby pohybující se pouze s pomocí invalidního vozíku (naše zařízení 
není bezbariérové), osoby, jejichž potřeby či projevy narušují nebo 
znemožňují kolektivní soužití, osoby se specifickými potřebami při 
komunikaci s druhými (např. osoby zcela nevidomé, zcela neslyšící)

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

podpora v péči o vlastní osobu, podpora a pomoc při smysluplném 
trávení volného času, podpora při rozhodování o vlastní budoucnosti, 
podpora při využívání běžných veřejných služeb, dopravních 
prostředků, podpora při navazování a udržování mezilidských vztahů

Zvýšení pracovního uplatnění pracovní činnost a nové pracovní postupy

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života doprovod na kulturní akce, sportovní aktivity, zajištění pobytů

Zvýšení pracovního uplatnění podpora při hledání pracovního uplatnění mimo STD, např. 
v chráněných dílnách

Exkurze, praxe, placená práce nyní se chodí velmi zřídka, realizuje se formou exkurzí

PRAPOS, Ostrava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zpravidla zůstávají ve službě, příp. odcházejí do chráněné dílny

Podpora na trhu práce s ohledem na cílovou skupinu obtížně

Fakultativní (placené) úkony přeprava

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka
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Adresa Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově

Web www.diakonierymarov.cz

Kontakt tvrdcova@diakonierymarov.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 25

Aktuální naplněnost volná místa

Délka poskytované služby u každého klienta individuální

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

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

Pro koho není služba určena osoby, jejichž handicap znemožňuje přiměřené začlenění do kolektivu 
nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje každodenní zdravotní péči

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
pracovní dovednosti prostřednictvím různých dílen (3D, stolařská, 
keramická ad.) a dalších individuálních forem práce (nácviky přípravy 
jídel, hospodaření s penězi aj.)

Zvýšení pracovního uplatnění pracovní dovednosti, vyhledávání práce a další formy práce, jež se 
vztahují k možnostem uplatnění klienta na trhu práce

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce pomoc a podpora klientů při zprostředkování

Buřinka – Diakonie ČCE, Rýmařov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory

individuální, u některých klientů je smlouva prodloužena – je 
zhodnoceno, že klient ještě není připraven na trh práce, nebo je 
připraven částečně (může pracovat i setrvávat ve službě, kam si chodí 
docvičovat dovednosti, které jsou třeba – spolupráce se zaměstnavateli 
klientů), někteří z klientů odešli se znovu vzdělávat

Podpora na trhu práce

vzhledem k nezájmu zaměstnavatelů ve městě a okolí je nabídka 
pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením nízká, avšak 
k uvedenému přiměřená, otázka zaměstnanosti vzhledem k počtu 
obyvatel a možných pracovních uplatnění je na střední úrovni

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka

obědy – klienti si mohou zajistit obědy v jídelně ZŠ, v rámci nácviku 
je podporují pracovníci – např. doprovod – až do doby osvojení těchto 
návyků, přímo však obědy nezajišťujeme, fakultativní služby klientům 
nabízeny nejsou, ovšem klienti mohou být podpořeni při jejich 
zprostředkování
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Adresa Mitušova 1330/4, Ostrava-Jih, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30

Zřizovatel Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava

Web www.stonozkaostrava.cz

Kontakt cit@stonozkaostrava.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Integrační centrum Stonožka, Ostrava

Adresa nám. J. Žižky 8/10, Bruntál, 792 01 Bruntál 1

Zřizovatel Sagapo, p.o.

Web www.sagapo.cz

Kontakt std@sagapo.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

SAGAPO, Bruntál
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Adresa Na Náměstí 104, 793 99 Osoblaha

Zřizovatel JINAK, z.ú.

Web www.jinakops.cz

Kontakt stdosoblaha@jinakops.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

JINAK, Osoblaha



196

3.2  Centra denních služeb, denní stacionáře

Centra denních služeb

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Odry 197
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Ostrava 197
Denní centrum Maják – Charita, Frýdek-Místek 198
Dětské denní centrum BERUŠKA, Bruntál 198
Nestátní denní zařízení DUHA, Orlová 199
PRAPOS, Ostrava 199

Denní stacionáře

Domovinka, Opava 200
EDEN – Slezská diakonie, Nový Jičín 200
RADOST, Třinec 201
EDEN – Slezská diakonie, Český Těšín 201
KARMEL – Slezská diakonie, Tichá 202
EUNIKA – Slezská diakonie, Karviná 202
ŽEBŘÍK, Ostrava 203
Kopretina, Kopřivnice 203
PAPRSEK, Třinec 204
Linie radosti, Frýdek-Místek 204
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov 205
Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, Ostrava 205
Čmeláček, Ostrava 206
Denní stacionář sv. Josefa – Charita, Jablunkov 206
Handicap centrum Škola života, Frýdek-Místek 207
Mraveneček – Charita, Opava 207
Stacionář Lipová, Havířov 208
Sociální služby, Karviná 208
ŽIRAFA – Integrované centrum, Frýdek-Místek 209
GALAXIE CENTRUM POMOCI, Karviná 209
Sociální služby města, Orlová 210
Charita, Krnov 210
MIKASA, Ostrava 211
Denní stacionář Domovinka, Bohumín 211
BENJAMÍN – Slezská diakonie, Krnov 212
MIKADO, Havířov 212
DUHOVÝ DŮM – Slezská diakonie, Ostrava 213
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Nádražní 695/28, 742 35 Odry

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

Web www.klubzvonecek.wz.cz

Kontakt klub.zvonecek@seznam.cz

Druh postižení chronické, kombinované, mentální, tělesné, 
zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, Odry

Adresa Ludvíka Podéště 1874/4, Poruba, 
708 00 Ostrava 8

Zřizovatel Společnost pro podporu lidí s mentálním  
postižením Ostrava, z.s.

Web www.spmpcr.cz

Kontakt spmp.ostrava@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Ostrava
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Adresa F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel Charita Frýdek-Místek

Web www.charitafm.cz

Kontakt dennicentrummajak@charitafm.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Denní centrum Maják – Charita, Frýdek-Místek

Adresa Husova 913/2, Bruntál, 792 01 Bruntál 1

Zřizovatel Spolkový dům Mariany Berlové, z.s.

Web www.berl.cz

Kontakt info@berl.cz

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

Věková kategorie 7–15 let

Forma služby ambulantní

Dětské denní centrum BERUŠKA, Bruntál
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Adresa Mládí 725, Lutyně, 735 14 Orlová 4

Zřizovatel Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s.

Web www.ndz-duha.unas.cz

Kontakt duha.orlova@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, 
sluchové

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Nestátní denní zařízení DUHA, Orlová

Adresa Pavlovova 1625/65, Ostrava-Jih, Zábřeh, 
700 30 Ostrava 30

Zřizovatel PRAPOS, z.s.

Web www.prapos.cz

Kontakt reditelka@prapos.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

PRAPOS, Ostrava
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Adresa Rooseveltova 886/47, Opava-Předměstí, 
746 01 Opava 1

Zřizovatel Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky

Web www.socialnisluzbymarianum.cz

Kontakt domovinka.vedouci@seznam.cz

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

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Domovinka, Opava

Adresa Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt eden.nj@slezskadiakonie.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

EDEN – Slezská diakonie, Nový Jičín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Čapkova 708, Staré Město, 739 61 Třinec 1

Zřizovatel Centrum sociální pomoci Třinec, p.o.

Web www.csptrinec.cz

Kontakt e.plucnarova@csptrinec.cz, reditel@csptrinec.cz

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

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

RADOST, Třinec

Adresa Frýdecká 691/34, Český Těšín,  
737 01 Český Těšín 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt d.bystronova@slezskadiakonie.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

EDEN–Slezská diakonie, Český Těšín
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Adresa Tichá 295, 742 74 Tichá

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt karmel.ticha@sdk.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

KARMEL – Slezská diakonie, Tichá

Adresa Kašparova 2978/1, Hranice, 733 01 Karviná 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

EUNIKA – Slezská diakonie, Karviná
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Adresa Leopolda Kříže 495/3, Svinov, 721 00 Ostrava 21

Zřizovatel ŽEBŘÍK, o.p.s.

Web www.zebrik-ops.cz

Kontakt r.gazda@zebrikops.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

ŽEBŘÍK, Ostrava

Adresa Francouzská 1181/26, 742 21 Kopřivnice

Zřizovatel Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Web www.sssmk.cz

Kontakt kopretina.socialni@sssmk.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Kopretina, Kopřivnice
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Adresa Máchova 1134, Lyžbice, 739 61 Třinec 1

Zřizovatel Centrum sociální pomoci Třinec, p.o.

Web www.csptrinec.cz

Kontakt reditel@csptrinec.cz

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

Věková kategorie 7–18 let

Forma služby ambulantní

PAPRSEK, Třinec

Adresa Jamnická 505, Staré Město,  
738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel Linie radosti, z.s.

Web www.linieradosti.cz

Kontakt linieradosti@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Linie radosti, Frýdek-Místek
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Čelakovského 1240/4, Podlesí, 736 01 Havířov 1

Zřizovatel SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb

Web www.sante-havirov.cz

Kontakt socialnids@sante-havirov.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, Havířov

Adresa Ludvíka Podéště 1874/4, Poruba, 708 00 Ostrava 
8

Zřizovatel Středisko pracovní rehabilitace – denní  
stacionář, o.p.s

Web www.sprostrava.estranky.cz

Kontakt spr@sprostrava.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, Ostrava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Jih, Hrabůvka, 
700 30 Ostrava 30

Zřizovatel ČMELÁČEK, z. s.

Web www.cmelacek.cz

Kontakt info@cmelacek.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Čmeláček, Ostrava

Adresa Bukovecká 479, 739 91 Jablunkov

Zřizovatel Charita Jablunkov

Web www.jablunkov.charita.cz

Kontakt stacionar@jablunkov.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, zrakové

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář sv. Josefa – Charita, Jablunkov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Mozartova 2313, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, 
o.p.s.

Web www.skolazivotafm.wbs.cz

Kontakt skolazivota@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Handicap centrum Škola života, Frýdek-Místek

Adresa Neumannova 640/3, Opava-Jaktař,  
747 07 Opava 7

Zřizovatel Charita Opava

Web www.charitaopava.cz

Kontakt mravenecek@charitaopava.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Mraveneček – Charita, Opava
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Lípová 618/12, Město, 736 01 Havířov 1

Zřizovatel SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb

Web www.sante-havirov.cz

Kontakt socialnilipova@sante-havirov.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Stacionář Lipová, Havířov

Adresa V Aleji 434/10, Ráj, 734 01 Karviná 4

Zřizovatel Sociální služby Karviná, p.o.

Web www.socsluzbykarvina.cz

Kontakt vedouciDS@socsluzbykarvina.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Sociální služby, Karviná
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Fibichova 469, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, 
p.o.

Web www.zirafafm.cz

Kontakt zirafa@zirafafm.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

ŽIRAFA – Integrované centrum, Frýdek-Místek

Adresa Kašparova 2978/1, Hranice, 733 01 Karviná 1

Zřizovatel GALAXIE CENTRUM POMOCI, z.ú.

Web www.galaxie-karvina.cz

Kontakt galaxie.karvina@atlas.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

GALAXIE CENTRUM POMOCI, Karviná
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Adamusova 1269, Lutyně, 735 14 Orlová 4

Zřizovatel Sociální služby města Orlová, p.o.

Web www.ssmo.cz

Kontakt ssmo@ssmo.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Sociální služby města, Orlová

Adresa Hlubčická 297/3, Pod Bezručovým vrchem,  
794 01 Krnov 1

Zřizovatel Charita Krnov

Web www.krnov.charita.cz

Kontakt marcela.harasimova@krnov.charita.cz

Druh postižení tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Charita, Krnov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Jih, Zábřeh,  
700 30 Ostrava 30

Zřizovatel MIKASA z.s.

Web www.mikasa-detem.cz

Kontakt info@mikasa-detem.cz

Druh postižení kombinované, mentální, PAS, poruchy chování

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

MIKASA, Ostrava

Adresa Masarykova 365, Nový Bohumín,  
735 81 Bohumín 1

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

Web www.css-bohumin.cz

Kontakt centrum-socialnich-sluzeb@mubo.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář Domovinka, Bohumín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa SPC 54/545, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt benjamin@slezskadiakonie.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

BENJAMÍN – Slezská diakonie, Krnov

Adresa Tajovského 1156/1, Podlesí, 736 01 Havířov 1

Zřizovatel SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb

Web www.sante-havirov.cz

Kontakt socialnimikado@sante-havirov.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

MIKADO, Havířov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Klostermannova 1586/25, Hulváky, 
709 00 Ostrava 9

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt n.simikova@slezskadiakonie.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

DUHOVÝ DŮM – Slezská diakonie, Ostrava
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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

KARMEL – Slezská diakonie, Tichá 216
EBEN EZER – Slezská diakonie, Český Těšín 216
Fontána, Hlučín 217
BETEZDA – Slezská diakonie, Komorní Lhotka 217
Integrovaný sociální ústav, Komorní Lhotka 218
Sírius, Opava 218
Domov na Liščině, Ostrava 219
Domov pro seniory, Osoblaha 219
HOSANA – Slezská diakonie, Karviná 220
Benjamín, Havířov 220
Benjamín, Karviná 221
Benjamín, Petřvald 221
Domov Třebovice, Ostrava 222
Domov Jandova – Domek Rošického, Ostrava 222
Zámek, Dolní Životice 223
Domov NaNovo, Studénka 223
Harmonie, Krnov 224
Centrum sociálních služeb, Hrabyně 224
DUHOVÝ DŮM – Slezská diakonie, Ostrava 225
Náš svět, Frýdlant nad Ostravicí 225
Domov Barevný svět, Ostrava 226
Sagapo, Bruntál 226
Zámek, Dolní Životice 227

Chráněná bydlení

Domov NaNovo, Nový Jičín 228
Domov NaNovo, Kopřivnice 228
MAJÁK, Opava 229
Albinna, Kunín 229
Domov Vítkov, Vítkov 230
Fontána, Hlučín 230
Domov NaNovo, Sedlnice 231
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Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením, Ostrava 231
ARCHA – Slezská diakonie, Ostrava 232
Harmonie, Město Albrechtice 232
ARCHA – Slezská diakonie, Široká Niva 233
Sagapo, Bruntál 233
ARCHA – Slezská diakonie, Nový Jičín 234
Sociální služby města, Orlová 234
Sociální služby, Karviná 235
Domov Letokruhy, Budišov nad Budišovkou 235
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách – Charita, Opava 236
Zámek Dolní Životice, Moravice 236
Sírius, Velké Hoštice 237
ŽIRAFA – Integrované centrum, Frýdek-Místek 237
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov 238
Náš svět, Frýdek-Místek 238
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, Třebovice 239
ARCHA – Slezská diakonie, Český Těšín 239

Podpora samostatného bydlení

NOE – Slezská diakonie, Karviná 240
NOE – Slezská diakonie, Frýdek-Místek 240
NOE – Slezská diakonie, Ostrava 241
JINAK, Nový Jičín 241
NOE – Slezská diakonie, Krnov 242
JINAK, Frenštát pod Radhoštěm 242
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením, Ostrava 243
JINAK, Bruntál 243
JINAK, Osoblaha 244
PRAPOS, Ostrava 244
Domov Letokruhy, Budišov nad Budišovkou 245
JINAK, Hlučín 245
JINAK, Opava 246
JINAK, Ostrava 246
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

KARMEL – Slezská diakonie, Tichá

Adresa Tichá 295, 742 74 Tichá

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt karmel.ticha@slezskadiakonie.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

EBEN EZER – Slezská diakonie, Český Těšín

Adresa Vělopolská 243, Horní Žukov, 
737 01 Český Těšín 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt j.chlebusova@slezskadiakonie.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

Fontána, Hlučín

Adresa Dlouhoveská 412/44, 748 01 Hlučín

Zřizovatel Fontána, p.o.

Web www.fontana-po.cz

Kontakt vedoucidozp@fontana-po.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

BETEZDA – Slezská diakonie, Komorní Lhotka

Adresa Komorní Lhotka 68, 739 53 Hnojník

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt betezda@slezskadiakonie.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

Integrovaný sociální ústav, Komorní Lhotka

Adresa Komorní Lhotka 184, 739 53 Hnojník

Zřizovatel Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka  
čp. 184, p.o.

Web www.isukl.cz

Kontakt andrea.sztefkova@isukl.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Sírius, Opava

Adresa Denisovo náměstí 463/6, 746 01 Opava

Zřizovatel Sírius, p.o.

Web www.sirius-opava.cz

Kontakt denisovo@sirius-opava.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov na Liščině, Ostrava

Adresa Uhrova 107/23, Slezská Ostrava – Heřmanice, 
713 00 Ostrava 13

Zřizovatel Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, p.o.

Web www.ctyrlistekostrava.cz

Kontakt tomesova.milada@ctyrlistekostrava.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov pro seniory, Osoblaha

Adresa Klášterní 34, 793 99 Osoblaha

Zřizovatel Domov pro seniory Osoblaha, p.o.

Web www.dpsosoblaha.cz

Kontakt inf-dps@osoblaha.eu

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

HOSANA – Slezská diakonie, Karviná

Adresa Lázeňský park 463/12, Lázně Darkov, 
735 03 Karviná 3

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt hosana@slezskadiakonie.cz

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Benjamín, Havířov

Adresa Moskevská 1588/7a, Město, 736 01 Havířov 1

Zřizovatel Benjamín, p.o.

Web www.benjaminpetrvald.cz

Kontakt darja.kuncova@nas-benjamin.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Benjamín, Karviná

Adresa Vydmuchov 1834/10a, 733 01 Karviná-Fryštát

Zřizovatel Benjamín, p.o.

Web www.benjaminpetrvald.cz

Kontakt sarka.kaniova@nas-benjamin.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Benjamín, Petřvald

Adresa Modrá 1705, Petřvald 735 41

Zřizovatel Benjamín, p.o.

Web www.benjaminpetrvald.cz

Kontakt irena.pavlasova@nas-benjamin.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov Třebovice, Ostrava

Adresa Třebovický park 5376/1, Třebovice, 
722 00 Ostrava 22

Zřizovatel Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, p.o.

Web www.ctyrlistekostrava.cz

Kontakt piskallova.tatana@ctyrlistekostrava.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov Jandova – Domek Rošického, Ostrava

Adresa Evžena Rošického 1284/62, Svinov, 
721 00 Ostrava 21

Zřizovatel Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, p.o.

Web www.ctyrlistekostrava.cz

Kontakt vejlupkova.jana@ctyrlistekostrava.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Zámek, Dolní Životice

Adresa Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice

Zřizovatel Zámek Dolní Životice, p.o.

Web www.zamekdz.cz

Kontakt posta@zamekdz.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov NaNovo, Studénka

Adresa Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka 3

Zřizovatel Domov NaNovo, p.o.

Web www.dnanovo.cz

Kontakt lukas.spurny@dnanovo.cz

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Harmonie, Krnov

Adresa Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 
794 01 Krnov 1

Zřizovatel Harmonie, p.o.

Web www.po-harmonie.cz

Kontakt vedoucidozp@po-harmonie.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Centrum sociálních služeb, Hrabyně

Adresa Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Hrabyně

Web www.csshrabyne.cz

Kontakt info@csshrabyne.cz

Druh postižení tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

DUHOVÝ DŮM – Slezská diakonie, Ostrava

Adresa Klostermannova 1586/25, Hulváky, 
709 00 Ostrava 9

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt n.simikova@slezskadiakonie.cz

Druh postižení kombinované, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Náš svět, Frýdlant nad Ostravicí

Adresa Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Zřizovatel Náš svět, p.o.

Web www.centrumprzno.cz

Kontakt info@centrumprzno.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zrakové, sluchové

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov Barevný svět, Ostrava

Adresa Na Pláni 702/10, Nová Bělá, 724 00 Ostrava 24

Zřizovatel Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, p.o.

Web www.ctyrlistekostrava.cz

Kontakt sarmanova.michaela@ctyrlistekostrava.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Sagapo, Bruntál

Adresa Uhlířská 1353/2, Bruntál, 792 01 Bruntál 1

Zřizovatel Sagapo, p.o.

Web www.sagapo.cz

Kontakt petr.konecny@sagapo.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

Zámek, Dolní Životice

Adresa Deštné 68, Jakartovice, 747 55 Litultovice

Zřizovatel Zámek Dolní Životice, p.o.

Web www.zamekdolnizivotice.cz

Kontakt vedoucijd@zamekdz.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 NaNovo, Nový Jičín

Adresa Dlouhá 1866/42, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín 1

Zřizovatel Domov NaNovo, p.o.

Web www.dnanovo.cz

Kontakt chbnovyjicin@dnanovo.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov NaNovo, Kopřivnice

Adresa Záhumenní 562/16, 742 21 Kopřivnice

Zřizovatel Domov NaNovo, p.o.

Web www.dnanovo.cz

Kontakt chbkoprivnice@dnanovo.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

MAJÁK, Opava

Adresa 17. listopadu 932/27, Opava-Kylešovice, 
747 06 Opava 6

Zřizovatel Ekipa, z.s.

Web www.ekipa.cz

Kontakt ekipa@ekipa.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Albinna, Kunín

Adresa Kunín 84, 742 53 Kunín

Zřizovatel Jana Zedková

Web www.albinn.cz

Kontakt info.albinn@seznam.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Domov Vítkov, Vítkov

Adresa Boženy Němcové 786, Vítkov, 749 01 Vítkov 1

Zřizovatel Domov Vítkov, p.o.

Web www.domov-vitkov.cz

Kontakt vedoucichb@domov-vitkov.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Fontána, Hlučín

Adresa Celní 409/3, 748 01 Hlučín

Zřizovatel Fontána, p.o.

Web www.fontana-po.cz

Kontakt jaroslava.hutnickova@fontana-po.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Domov NaNovo, Sedlnice

Adresa Sedlnice 336, 742 56 Sedlnice

Zřizovatel Domov NaNovo, p.o.

Web www.dnanovo.cz

Kontakt chbsedlnice@dnanovo.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Čtyřlístek – centrum pro osoby  
se zdravotním postižením, Ostrava

Adresa Letní 1133/23, Svinov, 721 00 Ostrava 21

Zřizovatel Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, p.o.

Web www.ctyrlistekostrava.cz

Kontakt rakosanova.barbora@ctyrlistekostrava.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová



232
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

ARCHA – Slezská diakonie, Ostrava

Adresa Ke Kamenině 178/17, Slezská Ostrava – Hrušov, 
711 00 Ostrava 11

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt archa.ostrava@slezskadiakonie.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Harmonie, Město Albrechtice

Adresa B. Smetany 536/35, 793 95 Město Albrechtice

Zřizovatel Harmonie, p.o.

Web www.po-harmonie.cz

Kontakt vedoucichb@po-harmonie.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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ARCHA – Slezská diakonie, Široká Niva

Adresa Široká Niva 211, 792 01 Bruntál 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt archa.sn@slezskadiakonie.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Sagapo, Bruntál

Adresa Zeyerova 1929/18, Bruntál, 792 01 Bruntál 1

Zřizovatel Sagapo, p.o.

Web www.sagapo.cz

Kontakt petr.konecny@sagapo.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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ARCHA – Slezská diakonie, Nový Jičín

Adresa Beskydská 142, 741 01 Nový Jičín – Žilina

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt archa.nj@slezskadiakonie.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby města, Orlová

Adresa Adamusova 1269, Lutyně, 735 14 Orlová 4

Zřizovatel Sociální služby města Orlová, p.o.

Web www.ssmo.cz

Kontakt ssmo@ssmo.cz

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Sociální služby, Karviná

Adresa Ciolkovského 451/23, Ráj, 734 01 Karviná 4

Zřizovatel Sociální služby Karviná, p.o.

Web www.socsluzbykarvina.cz

Kontakt vedouciDS@socsluzbykarvina.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domov Letokruhy, Budišov nad Budišovkou

Adresa Na Sídlišti 693, 747 87 Budišov nad Budišovkou

Zřizovatel Domov Letokruhy, p.o.

Web www.domov-letokruhy.cz

Kontakt vedoucibudisov@domov-letokruhy.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené 
ve Vlaštovičkách – Charita, Opava

Adresa Marie Dolanské 13/19, Vlaštovičky, 
746 01 Opava 1

Zřizovatel Charita Opava

Web www.charitaopava.cz

Kontakt vlastovicky@charitaopava.cz

Druh postižení mentální, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Zámek Dolní Životice, Moravice

Adresa Moravice 33, 747 84 Melč

Zřizovatel Zámek Dolní Životice, p.o.

Web www.zamekdolnizivotice.cz

Kontakt chbmoravice@seznam.cz
zamek.dolnizivotice@email.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Sírius, Velké Hoštice

Adresa Pekliska 53, 747 31 Velké Hoštice

Zřizovatel Sírius, p.o.

Web www.sirius-opava.cz

Kontakt sirius.reditel@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

ŽIRAFA – Integrované centrum, Frýdek-Místek

Adresa Fibichova 469, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, 
p.o.

Web www.zirafafm.cz

Kontakt zirafa@zirafafm.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, Havířov

Adresa Nerudova 351/12, Havířov-Město, 736 01 Havířov

Zřizovatel SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb

Web www.sante-havirov.cz

Kontakt socialnichb@sante-havirov.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Náš svět, Frýdek-Místek

Adresa Horymírova 2287 / J. Lohrera 779, Frýdek, 
738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel Náš svět, p.o.

Web www.centrumprzno.cz

Kontakt info@centrumprzno.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, Třebovice

Adresa Třebovický park 5376/1, Třebovice, 
722 00 Ostrava 22

Zřizovatel Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, p.o.

Web www.ctyrlistekostrava.cz

Kontakt piskallova.tatana@ctryrlistekostrava.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

ARCHA – Slezská diakonie, Český Těšín

Adresa Hrabinská 496/19a, Český Těšín, 
737 01 Český Těšín 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt archa.ct@slezskadiakonie.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová



240
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

NOE – Slezská diakonie, Karviná

Adresa Masarykovo nám. 6/5, Fryštát, 733 01 Karviná 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt pohoda@slezskadiakonie.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

NOE – Slezská diakonie, Frýdek-Místek

Adresa tř. T. G. Masaryka 1101, Frýdek, 
738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt psb.fm@slezskadiakonie.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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NOE – Slezská diakonie, Ostrava

Adresa Ke Kamenině 178/17, Slezská Ostrava – Hrušov, 
711 00 Ostrava 11

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt psb.ostrava@slezskadiakonie.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní

JINAK, Nový Jičín

Adresa Masarykovo nám. 29/18, Nový Jičín, 
741 01 Nový Jičín 1

Zřizovatel JINAK, z.ú.

Web www.jinakops.cz

Kontakt krcmarova@jinakops.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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NOE – Slezská diakonie, Krnov

Adresa Hlubčická 294/9, Pod Bezručovým vrchem,  
794 01 Krnov 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt noe.brkr@slezskadiakonie.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní

JINAK, Frenštát pod Radhoštěm

Adresa Brantice 220, 793 93 Brantice

Zřizovatel JINAK, z.ú.

Web www.jinakops.cz

Kontakt

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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Čtyřlístek – centrum pro osoby  
se zdravotním postižením, Ostrava

Adresa Hladnovská 757/119a, 
Slezská Ostrava – Muglinov, 712 00 Ostrava 12

Zřizovatel Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, p.o.

Web www.ctyrlistekostrava.cz

Kontakt vaculinova.marie@ctyrlistekostrava.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní

JINAK, Bruntál

Adresa nám. Míru 63/8, Bruntál, 792 01 Bruntál 1

Zřizovatel JINAK, z.ú.

Web www.jinakops.cz

Kontakt kucerova@jinakops.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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JINAK, Osoblaha

Adresa Na Náměstí 104, 793 99 Osoblaha

Zřizovatel JINAK, z.ú.

Web www.jinakops.cz

Kontakt rousova@jinakops.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

PRAPOS, Ostrava

Adresa Pavlovova 1625/65, Ostrava-Jih, Zábřeh, 
700 30 Ostrava 30

Zřizovatel PRAPOS, z.s.

Web www.prapos.cz

Kontakt reditelka@prapos.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Domov Letokruhy, Budišov nad Budišovkou

Adresa Partyzánská 229, 
747 87 Budišov nad Budišovkou

Zřizovatel Domov Letokruhy, p.o.

Web www.domov-letokruhy.cz

Kontakt vedoucipsb@domov-letokruhy.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

JINAK, Hlučín

Adresa Úzká 717/3, 748 01 Hlučín

Zřizovatel JINAK, z.ú.

Web www.jinakops.cz

Kontakt bednarzova@jinakops.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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JINAK, Opava

Adresa náměstí Republiky 2/1, Opava-Předměstí, 
746 01 Opava 1

Zřizovatel JINAK, z.ú.

Web www.jinakops.cz

Kontakt herman@jinakops.cz, krcmarova@jinakops.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

JINAK, Ostrava

Adresa 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava 2

Zřizovatel JINAK, z.ú.

Web www.jinakops.cz

Kontakt melicharikova@jinakops.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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3.4 Odlehčovací služby, osobní asistence

Odlehčovací služby

Sociální služby města, Orlová 248
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Ostrava 248
GALAXIE CENTRUM POMOCI, Karviná 249
DUHOVÝ DŮM – Slezská diakonie, Ostrava 249
LYDIE – Slezská diakonie, Český Těšín 250
Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, Bruntál 250
Dětské centrum Domeček, Ostrava 251
ITY, Starý Jičín 251
TABITA – Slezská diakonie, Třinec 252
SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, Havířov 252
ŽIRAFA – Integrované centrum, Frýdek-Místek 253
TABITA – Slezská diakonie, Jablunkov 253
Sociální služby, Karviná 254
AlFi, Ostrava 254
Centrum sociálních služeb, Hrabyně 255
RESPIT – Středisko VÝZVA, Ostrava 255
Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD, Havířov 256
TABITA – Slezská diakonie, Český Těšín 256

Osobní asistence

Charitní středisko sv. Anežky České – Charita, Hrabyně 257
Charitní asistenční služba – Charita, Třinec 257
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, Frýdek-Místek 258
OASA – Středisko VÝZVA, Ostrava 258
Slunce v dlani, Ostrava 259
TABITA – Slezská diakonie, Český Těšín 259
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, Ostrava 260
Centrum sociálních služeb, Bohumín 260
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, Opava 261
TABITA – Slezská diakonie, Jablunkov 261
DomA – domácí asistence, Kobeřice 262
Charitní asistenční služba – Charita, Frenštát pod Radhoštěm 262
Centrum sociální pomoci, Třinec 263
TABITA – Slezská diakonie, Třinec 263
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, Nový Jíčín 264
Pečovatelská služba, Hrabyně 264
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, Bruntál 265
Podané ruce – osobní asistence, Ostrava 265
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Sociální služby města, Orlová

Adresa Adamusova 1269, Lutyně, 735 14 Orlová 4

Zřizovatel Sociální služby města Orlová, p.o.

Web www.ssmo.cz

Kontakt ssmo@ssmo.cz

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 27+

Forma služby pobytová

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Ostrava

Adresa Ludvíka Podéště 1874/4, Poruba, 
708 00 Ostrava 8

Zřizovatel Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením Ostrava, z.s.

Web www.spmpcr.cz

Kontakt spmp.ostrava@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní



249
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

GALAXIE CENTRUM POMOCI, Karviná

Adresa Kašparova 2978/1, Hranice, 733 01 Karviná 1

Zřizovatel GALAXIE CENTRUM POMOCI, z.ú.

Web www.galaxie-karvina.cz

Kontakt galaxie.karvina@atlas.cz

Druh postižení mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

DUHOVÝ DŮM – Slezská diakonie, Ostrava

Adresa Klostermannova 1586/25, Hulváky, 
709 00 Ostrava 9

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt n.simikova@slezskadiakonie.cz

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

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová
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LYDIE – Slezská diakonie, Český Těšín

Adresa Třanovského 1758/10, Český Těšín, 
737 01 Český Těšín 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt lydie@slezskadiakonie.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, Bruntál

Adresa Okružní 1779/16, Bruntál, 792 01 Bruntál 1

Zřizovatel Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, 
p.o.

Web www.centrum-pohoda.cz

Kontakt siblova@centrum-pohoda.cz
svobodova@centrum-pohoda.cz

Druh postižení mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Dětské centrum Domeček, Ostrava

Adresa Jedličkova 1025/5, Ostrava-Jih, Zábřeh, 
700 30 Ostrava 30

Zřizovatel Dětské centrum Domeček, p.o.

Web www.ddpd3.cz

Kontakt detsky.domov@ddpd3.cz

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

Věková kategorie 7–26 let

Forma služby terénní

ITY, Starý Jičín

Adresa Starý Jičín 34, 742 31 Starý Jičín

Zřizovatel ITY, z. s.

Web www.ity-os.cz

Kontakt ity@centrum.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní
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TABITA – Slezská diakonie, Třinec

Adresa Jablunkovská 241, Staré Město, 739 61 Třinec 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt asistence.respit@slezskadiakonie.cz

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

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb, Havířov

Adresa Nerudova 351/12, Město, 736 01 Havířov 1

Zřizovatel SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových 
sociálních služeb

Web www.sante-havirov.cz

Kontakt sante@sante-havirov.cz

Druh postižení chronické, kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová
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ŽIRAFA – Integrované centrum, Frýdek-Místek

Adresa Fibichova 469, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, 
p.o.

Web www.zirafafm.cz

Kontakt zirafa@zirafafm.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, PAS

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

TABITA – Slezská diakonie, Jablunkov

Adresa Dukelská 108, 739 91 Jablunkov

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt asistence.respit@slezskadiakonie.cz

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

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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Sociální služby, Karviná

Adresa Závodní 1667/14, Nové Město, 735 06 Karviná 6

Zřizovatel Sociální služby Karviná, p.o.

Web www.socsluzbykarvina.cz

Kontakt vedouciDCS@socsluzykarvina.cz

Druh postižení chronické, kombinované, mentální, tělesné, 
zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

AlFi, Ostrava

Adresa Brandlova 1267/6, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava 2

Zřizovatel AlFi, z.s.

Web www.alfi-ostrava.cz

Kontakt info@alfi-ostrava.cz

Druh postižení kombinované, zdravotní, PAS

Věková kategorie 1–15 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Centrum sociálních služeb, Hrabyně

Adresa Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Hrabyně

Web www.csshrabyne.cz

Kontakt info@csshrabyne.cz

Druh postižení tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

RESPIT – Středisko VÝZVA, Ostrava

Adresa Syllabova 3039/19e, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3

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

Web www.prorodiny.cz

Kontakt vyzva@prorodiny.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 1–35 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD, Havířov

Adresa Atriová 1297/5, Město, 736 01 Havířov 1

Zřizovatel Sociální služby města Havířova

Web www.ssmh.cz

Kontakt odlehcovacisluzby-rorys@ssmh.cz

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

TABITA – Slezská diakonie, Český Těšín

Adresa Třanovského 1758/10, Český Těšín, 
737 01 Český Těšín 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt asistence.respit@slezskadiakonie.cz

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

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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Charitní středisko sv. Anežky České – Charita, Hrabyně

Adresa Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně 3

Zřizovatel Charita Ostrava

Web www.ostrava.caritas.cz

Kontakt anezka@ostrava.charita.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní

Charitní asistenční služba – Charita, Třinec

Adresa Lidická 1272, Lyžbice, 739 61 Třinec 1

Zřizovatel Charita Třinec

Web www.trinec.charita.cz

Kontakt eva.licha@trinec.charita.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, Frýdek-Místek

Adresa Kolaříkova 2185, Místek, 
738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Web www.czp-msk.cz

Kontakt czp.fm@czp-msk.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

OASA – Středisko VÝZVA, Ostrava

Adresa Syllabova 3039/19e, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3

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

Web www.prorodiny.cz

Kontakt vyzva@prorodiny.cz

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

Věková kategorie 1–30 let

Forma služby terénní
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Slunce v dlani, Ostrava

Adresa Hlavní třída 1196/27, Poruba, 708 00 Ostrava 8

Zřizovatel Slunce v dlani, o.p.s.

Web www.sluncevdlani.cz

Kontakt hrubosova.slunce@seznam.cz

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

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby terénní

TABITA – Slezská diakonie, Český Těšín

Adresa Třanovského 1758/10, Český Těšín, 
737 01 Český Těšín 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt asistence.respit@slezskadiakonie.cz

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

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, Ostrava

Adresa Bieblova 2922/3, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava 2

Zřizovatel Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Web www.czp-msk.cz

Kontakt asistenceov@czp-msk.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní, ambulantní

Centrum sociálních služeb, Bohumín

Adresa Masarykova 365, Nový Bohumín, 
735 81 Bohumín 1

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

Web www.css-bohumin.cz

Kontakt centrum-socialnich-sluzeb@mubo.cz

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

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, Opava

Adresa Liptovská 1045/21, Opava-Kylešovice, 
747 06 Opava 6

Zřizovatel Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Web www.czp-msk.cz

Kontakt czp.opava@czp-msk.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní

TABITA – Slezská diakonie, Jablunkov

Adresa Dukelská 108, 739 91 Jablunkov

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt asistence.respit@slezskadiakonie.cz

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

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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DomA – domácí asistence, Kobeřice

Adresa Hlučínská 739, 747 27 Kobeřice

Zřizovatel DomA – domácí asistence

Web www.domakoberice.cz

Kontakt domaciasistence@seznam.cz

Druh postižení chronické, kombinované, mentální, tělesné, 
zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Charitní asistenční služba – Charita, Frenštát pod Radhoštěm

Adresa Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Zřizovatel Charita Frenštát pod Radhoštěm

Web www.frenstat.charita.cz

Kontakt info@frenstat.charita.cz

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

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Centrum sociální pomoci, Třinec

Adresa Máchova 1134, Lyžbice, 739 61 Třinec 1

Zřizovatel Centrum sociální pomoci Třinec, p.o.

Web www.csptrinec.cz

Kontakt reditel@csptrinec.cz

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

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

TABITA – Slezská diakonie, Třinec

Adresa Jablunkovská 241, Staré Město, 739 61 Třinec 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt asistence.respit@slezskadiakonie.cz

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

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, Nový Jíčín

Adresa Sokolovská 617/9, Nový Jičín, 
741 01 Nový Jičín 1

Zřizovatel Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Web www.czp-msk.cz

Kontakt czp.novyjicin@czp-msk.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Pečovatelská služba, Hrabyně

Adresa Hrabyně 207, 747 67 Hrabyně 3

Zřizovatel Pečovatelská služba Hrabyně, p.o.

Web www.hrabyne.cz

Kontakt ps@hrabyne.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, Bruntál

Adresa Dr. E. Beneše 1497/21, Bruntál, 792 01 Bruntál 1

Zřizovatel Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Web www.czp-msk.cz

Kontakt czp.bruntal@czp-msk.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní

Podané ruce – osobní asistence, Ostrava

Adresa Českobratrská 230/26, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava 2

Zřizovatel Podané ruce – osobní asistence

Web www.podaneruce.eu

Kontakt osa.ostrava@podaneruce.eu
podaneruce@podaneruce.eu

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

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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3.5 Služby mimo cílovou skupinu

Služby mimo cílovou skupinu

Sociálně aktivizační služby – JORDÁN – Slezská diakonie, Třinec 268
Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP – Armáda spásy, Havířov 268
Sociálně aktivizační služby pro seniory – Armáda spásy, Ostrava 269
Sociálně aktivizační služby – Charitní centrum pro seniory, Havířov, Č. Těšín 269
Sociálně aktivizační služby – Charitní středisko Gabriel – komunitní centrum pro seniory, Ostrava 270
Sociální rehabilitace – Beskydské centrum duševního zdraví – Charita, Frýdek-Místek 270
Sociální rehabilitace – ZOOM – Charita, Frýdek-Místek 271
Sociální rehabilitace – RÚT – Slezská diakonie, Havířov 271
Sociální rehabilitace – RÚT – Slezská diakonie, Karviná 272
Sociální rehabilitace – RÚT – Slezská diakonie, Třinec 272
Sociální rehabilitace – Na Jihu, Ostrava 273
Sociální rehabilitace – MENS SANA, Ostrava 273
Sociální rehabilitace – Opava 274
STD – Domov Jistoty, Bohumín 274
STD – SPIRÁLA, Ostrava 275
STD – Asociace Trigon, Ostrava 275
Centrum denních služeb – Sociální služby, Karviná 276
Centrum denních služeb – Domovinka, Frýdek-Místek 276
Centrum denních služeb – Charitní dům sv. Alžběty, Ostrava 277
Centrum denních služeb – Centrum sociálních služeb Poruba, Ostrava 277
Centrum denních služeb – SILOE – Slezská diakonie, Ostrava 278
Denní stacionář – Denní a pobytové služby pro seniory, Havířov 278
Denní stacionář – Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, Bruntál 279
Denní stacionář – Domovinka pro seniory, Ostrava 279
Denní stacionář – Denní stacionář pro seniory – Charita, Odry 280
Denní stacionář – Denní stacionář pro seniory – Charita, Opava 280
Denní stacionář – Stacionář Jantar, Třinec 281
Týdenní stacionář – Domovinka pro seniory, Ostrava 281
Týdenní stacionář – Diakonie ČCE, Rýmařov 282
Týdenní stacionář – Charita, Frýdek-Místek 282
DOZP – Domov Vesalius, Opava 283
DOZP – Ambrosie, Orlová-Lutyně 283
DOZP – Domov Vesalius, Opava 284
DOZP – Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, Bruntál 284
Chráněné bydlení – Domov Jistoty, Karviná 285
Chráněné bydlení – Domov Jistoty, Český Těšín 285
Chráněné bydlení – Domov Jistoty, Bohumín 286
Chráněné bydlení – MENS SANA, Ostrava 286
Chráněné bydlení – Asociace TRIGON, Ostrava 287
Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné – Charita, Opava 287
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Chráněné bydlení – ARCHA – Slezská diakonie, Třinec 288
Chráněné bydlení – Charita sv. Alexandra, Ostrava 288
Chráněné bydlení – Domov Jistoty, Bohumín 289
Odlehčovací služba – Středisko sociálních služeb města, Frýdlant nad Ostravicí 289
Odlehčovací služba – Dům s pečovatelskou službou, Ostrava 290
Odlehčovací služba – Hospic sv. Lukáše – Charita, Ostrava 290
Odlehčovací služba – Středisko sociálních služeb města, Kopřivnice 291
Odlehčovací služba – Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava 291
Odlehčovací služba – Dům s pečovatelskou službou, Ostrava 292
Odlehčovací služba – Charitní dům sv. Kláry – Charita, Bohumín 292
Odlehčovací služba – Statutární město, Ostrava 293
Odlehčovací služba – Domovinka pro seniory – Diakonie ČCE, Vítkovice 293
Odlehčovací služba – Denní a pobytové služby pro seniory – Respitní péče, Havířov 294
Odlehčovací služba – Centrum sociálních služeb Jih, Ostrava 294
Odlehčovací služba – Andělé Stromu života, Nový Jičín 295
Odlehčovací služba – Global Partner Péče, Frýdlant nad Ostravicí 295
Odlehčovací služba – Vila Vančurova, Opava 296
Odlehčovací služba – SILOE – Slezská diakonie, Ostrava 296
Odlehčovací služba – Hospic sv. Lukáše – Charita, Ostrava 297
Odlehčovací služba – MAJA domácí a hospicová péče, Nový Jičín 297
Odlehčovací služba – Charita, Frýdek-Místek 298
Odlehčovací služba – Charitní odlehčovací služba – Charita, Frýdek-Místek 298
Odlehčovací služba – Penzion pro seniory, Frýdek-Místek 299
Odlehčovací služba – Komplexní domácí péče Hestia, Havířov 299
Odlehčovací služba – Domov pro seniory, Krnov 300
Odlehčovací služba – Středisko sociálních služeb města, Frýdlant nad Ostravicí 300
Odlehčovací služba – Dům s pečovatelskou službou, Statutární město, Ostrava 301
Odlehčovací služba – Hospic sv. Lukáše – Charita, Ostrava 301
Odlehčovací služba – Středisko sociálních služeb města, Kopřivnice 302
Osobní asistence – Charitní středisko sv. Anežky České – Charita, Ostrava 302
Osobní asistence – Diakonie ČCE, Rýmařov 303
Osobní asistence – RAMONA senior, Havířov 303
Charitní asistence – Charita, Český Těšín 304
Osobní asistence – Šťastný senior, Kateřinice 304
Osobní asistence – Péče srdcem, Ostrava 305
Osobní asistence – Adámkova vila, Osobní asistence, Pražmo 305
Osobní asistence – Město Bílovec 306
Osobní asistence – Sociální služby, Karviná 306
Podpora samostaného bydlení – NOE – Slezská diakonie, Třinec 307
Podpora samostaného bydlení – FOKUS, Opava 307
Podpora samostatného bydlení – MENS SANA, Ostrava 308
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Sociálně aktivizační služby – JORDÁN –
Slezská diakonie, Třinec

Adresa Hraniční 280, Kanada, 739 61 Třinec 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt jordan@slezskadiakonie.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a OZP – Armáda spásy, Havířov

Adresa Obránců míru 619/3, Šumbark, 736 01 Havířov 1

Zřizovatel Armáda spásy v České republice, z.s.

Web www.armadaspasy.cz

Kontakt tomas.kolondra@armadaspasy.cz

Druh postižení zdravotní, duševní, senioři

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby ambulantní, terénní
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Sociálně aktivizační služby pro seniory –
Armáda spásy, Ostrava

Adresa 17. listopadu 753/66, Poruba, 708 00 Ostrava 8, 
Marie Majerové 1733/6, Poruba, 708 00 Ostrava 8

Zřizovatel Armáda spásy v České republice, z.s.

Web www.armadaspasy.cz

Kontakt judita.kachlova@armadaspasy.cz 
marcela.stryjova@armadaspasy.cz

Druh postižení zdravotní, duševní, senioři

Věková kategorie

Forma služby ambulantní, terénní

Sociálně aktivizační služby – Charitní centrum 
pro seniory, Havířov, Český Těšín

Adresa Lomená 228/11, Šumbark, 736 01 Havířov 1 
Jablunkovská 84, 737 01 Český Těšín

Zřizovatel Charita Český Těšín

Web www.ceskytesin.charita.cz

Kontakt stanislav.laza@ceskytesin.charita.cz

Druh postižení chronické, tělesné, senioři

Věková kategorie 27+

Forma služby ambulantní, terénní
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Sociálně aktivizační služby – Charitní středisko 
Gabriel – komunitní centrum pro seniory, Ostrava

Adresa Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Jih, Zábřeh, 
700 30 Ostrava 30

Zřizovatel Charita Ostrava

Web www.ostrava.charita.cz

Kontakt gabriel@ostrava.charita.cz

Druh postižení chronické, zdravotní, senioři

Věková kategorie 55+

Forma služby ambulantní

Sociální rehabilitace – Beskydské centrum 
duševního zdraví – Charita, Frýdek-Místek

Adresa El. Krásnohorské 249, Frýdek, 
738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel Charita Frýdek-Místek

Web www.bcdz.cz

Kontakt info@bcdz.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18–65 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Sociální rehabilitace – ZOOM – Charita, Frýdek-Místek

Adresa Sadová 604, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel Charita Frýdek-Místek

Web www.charitafm.cz

Kontakt zoom@charitafm.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Sociální rehabilitace – RÚT – Slezská diakonie, Havířov

Adresa Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt rut.havirov@slezskadiakonie.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18–64 let

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

Sociální rehabilitace – RÚT – Slezská diakonie, Karviná

Adresa Komenského 611/11, Nové Město, 
735 06 Karviná 6

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt rut.karvina@slezskadiakonie.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Sociální rehabilitace – RÚT – Slezská diakonie, Třinec

Adresa Smetanova 523, Staré Město, 739 61 Třinec 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt koor.rut@slezskadiakonie.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18–64 let

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

Sociální rehabilitace – Na Jihu, Ostrava

Adresa Jaromíra Matuška 82/26a, Ostrava-Jih, Dubina, 
700 30 Ostrava 30

Zřizovatel Spirála Ostrava, z.ú.

Web www.spirala-ops.cz

Kontakt lenka.vankova@spirala-ops.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Sociální rehabilitace – MENS SANA, Ostrava

Adresa Bulharská 1561/7, Poruba, 708 00 Ostrava 8

Zřizovatel MENS SANA, z.ú.

Web www.menssana.cz

Kontakt h.neumannova@menssana.cz
menssana@menssana.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18–64 let

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

Sociální rehabilitace – Opava

Adresa Olomoucká 305/88, Opava-Předměstí, 
746 01 Opava 1

Zřizovatel Psychiatrická nemocnice v Opavě

Web www.pnopava.cz

Kontakt pnopava@pnopava.cz

Druh postižení duševní, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

STD – Domov Jistoty, Bohumín

Adresa Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 
735 81 Bohumín 1

Zřizovatel Domov Jistoty, p.o.

Web www.domovjistoty.cz

Kontakt www.djbohumin.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18–64 let

Forma služby ambulantní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

STD – SPIRÁLA, Ostrava

Adresa
Jaromíra Matuška 82/26a, Ostrava-Jih, Dubina, 
700 30 Ostrava 
Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Jih

Zřizovatel Spirála Ostrava, z.ú.

Web www.spirala-ops.cz

Kontakt helena.kremenova@spirala-ops.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18+

Forma služby ambulantní

STD – Asociace Trigon, Ostrava

Adresa Skautská 1045/3, Poruba, 708 00 Ostrava 8

Zřizovatel Asociace TRIGON, o.p.s.

Web www.asociacetrigon.eu

Kontakt jsekera@asociacetrigon.eu

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Centrum denních služeb – Sociální služby, Karviná

Adresa Závodní 1667/14, Nové Město, 735 06 Karviná 6

Zřizovatel Sociální služby Karviná, p.o.

Web www.socsluzbykarvina.cz

Kontakt jarmila.zelkova@socsluzbykarvina.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Centrum denních služeb – Domovinka, Frýdek-Místek

Adresa Josefa Lady 1791, Místek, 738 01  
Frýdek-Místek 1

Zřizovatel Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o.

Web www.psfm.cz

Kontakt adamova@psfm.cz, centrum@psfm.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Centrum denních služeb – Charitní dům sv. Alžběty, Ostrava

Adresa Zelená 2514/73, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava 9

Zřizovatel Charita Ostrava

Web www.ostrava.charita.cz

Kontakt alzbeta.dc@ostrava.charita.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Centrum denních služeb – Centrum 
sociálních služeb Poruba, Ostrava

Adresa Ivana Sekaniny 1812/16, Poruba, 
708 00 Ostrava 8

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Poruba, p.o.

Web www.cssporuba.cz

Kontakt cssporuba@cssporuba.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Centrum denních služeb – SILOE – Slezská diakonie, Ostrava

Adresa Rolnická 55/360, Nová Ves, 709 00 Ostrava 9

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt siloe@slezskadiakonie.cz

Druh postižení zdravotní, duševní

Věková kategorie 50+

Forma služby ambulantní

Denní stacionář – Denní a pobytové 
služby pro seniory, Havířov

Adresa Moskevská 1103/1f, Město, 736 01 Havířov 1

Zřizovatel Sociální služby města Havířova

Web www.ssmh.cz

Kontakt stacionar@ssmh.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Denní stacionář – Centrum sociálních 
služeb pro seniory Pohoda, Bruntál

Adresa Smetanova 1113/21a, Bruntál, 792 01 Bruntál 1

Zřizovatel Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, 
p.o.

Web www.centrum-pohoda.cz

Kontakt

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

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář – Domovinka pro seniory, Ostrava

Adresa Syllabova 1278/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko v Ostravě

Web www.ostrava.diakonie.cz

Kontakt ryznarova@diakonieostrava.cz

Druh postižení chronické, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Denní stacionář – Denní stacionář pro seniory – Charita, Odry

Adresa Hranická 1110/32, 742 35 Odry

Zřizovatel Charita Odry

Web www.odry.charita.cz

Kontakt michaela.tomaskova@odry.charita.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář – Denní stacionář  
pro seniory – Charita, Opava

Adresa Kylešovská 777/4, Opava-Předměstí, 
746 01 Opava 1

Zřizovatel Charita Opava

Web www.charitaopava.cz

Kontakt anezka@charitaopava.cz

Druh postižení není uvedeno

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Denní stacionář – Stacionář Jantar, Třinec

Adresa Štefánikova 1173, Lyžbice, 739 61 Třinec 1

Zřizovatel Sociální služby města Třince, p.o.

Web www.ssmt.cz

Kontakt katerina.michalkova@ssmt.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Týdenní stacionář – Domovinka pro seniory, Ostrava

Adresa Syllabova 1278/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko v Ostravě

Web www.ostrava.diakonie.cz

Kontakt ryznarova@diakonieostrava.cz

Druh postižení chronické, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 60+

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Týdenní stacionář – Diakonie ČCE, Rýmařov

Adresa Dolní Moravice 25, 795 01 Rýmařov

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově

Web www.diakonierymarov.cz

Kontakt dos@diakonierymarov.cz

Druh postižení chronické, zdravotní, senioři, duševní

Věková kategorie 65+

Forma služby pobytová

Týdenní stacionář – Charita, Frýdek-Místek

Adresa Mariánské náměstí 1287, Frýdek, 
738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel Charita Frýdek-Místek

Web www.charitafm.cz

Kontakt odlehcovaci.sluzba@charitafm.cz

Druh postižení senioři

Věková kategorie 55+

Forma služby pobytová



283
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

DOZP – Domov Vesalius, Opava

Adresa Sušilova 1751/1, Opava-Předměstí, 
746 01 Opava 1

Zřizovatel Vesalius, spol. s r.o.

Web www.vesalius.cz

Kontakt pluschke@vesalius.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

DOZP – Ambrosie, Orlová-Lutyně

Adresa Školní 1286, Orlová-Lutyně, 735 14

Zřizovatel DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r. o.

Web www.ambrosie.cz

Kontakt aburabia@ambrosie.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, zdravotní

Věková kategorie 27+

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

DOZP – Domov Vesalius, Opava

Adresa Sušilova 1751/1, Opava-Předměstí, 
746 01 Opava 1

Zřizovatel Domov Vesalius, z. ú.

Web www.vesalius.cz

Kontakt pluschke@vesalius.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

DOZP – Centrum sociálních služeb 
pro seniory Pohoda, Bruntál

Adresa Okružní 1779/16, Bruntál, 792 01 Bruntál 1

Zřizovatel Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, 
p.o.

Web www.centrum-pohoda.cz

Kontakt siblova@centrum-pohoda.cz
svobodova@centrum-pohoda.cz

Druh postižení kombinované, tělesné, zdravotní, sluchové,  
zrakové

Věková kategorie 50+

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Chráněné bydlení – Domov Jistoty, Karviná

Adresa Polská 71/50, Ráj, 734 01 Karviná 4

Zřizovatel Domov Jistoty, p.o.

Web www.domovjistoty.cz

Kontakt zdrazilova@djbohumin.cz

Druh postižení kombinované

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Chráněné bydlení – Domov Jistoty, Český Těšín

Adresa Komenského 2097/6, Český Těšín, 
737 01 Český Těšín 1

Zřizovatel Domov Jistoty, p.o.

Web www.domovjistoty.cz

Kontakt chbceskytesin@djbohumin.cz

Druh postižení kombinované, duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Chráněné bydlení – Domov Jistoty, Bohumín

Adresa Malá 514, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín 1

Zřizovatel Domov Jistoty, p.o.

Web www.domovjistoty.cz

Kontakt jurzykowska@djbohumin.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Chráněné bydlení – MENS SANA, Ostrava

Adresa Martinovská 3158/148, Martinov, 
723 00 Ostrava 23

Zřizovatel MENS SANA, z.ú.

Web www.menssana.cz

Kontakt menssana@menssana.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Chráněné bydlení – Asociace TRIGON, Ostrava

Adresa Orebitská 194/29, Přívoz, 702 00 Ostrava 2

Zřizovatel Asociace TRIGON, o.p.s.

Web www.asociacetrigon.eu

Kontakt jsekera@asociacetrigon.eu

Druh postižení mentální, duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Chráněné a podporované bydlení  
pro duševně nemocné – Charita, Opava

Adresa Kylešovská 835/10, Opava-Předměstí, 
746 01 Opava 1

Zřizovatel Charita Opava

Web www.charitaopava.cz

Kontakt chranenebydleni@charitaopava.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Chráněné bydlení – ARCHA – Slezská diakonie, Třinec

Adresa Palackého 400, Lyžbice, 739 61 Třinec 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt jordan@slezskadiakonie.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Chráněné bydlení – Charita sv. Alexandra, Ostrava

Adresa Holvekova 651/28, Slezská Ostrava – Kunčičky, 
718 00 Ostrava 18

Zřizovatel Charita sv. Alexandra

Web www.charita-sv-alexandra.cz

Kontakt bydleni@alexandr.charita.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Chráněné bydlení – Domov Jistoty, Bohumín

Adresa Koperníkova 1212, Nový Bohumín, 
735 81 Bohumín 1

Zřizovatel Domov Jistoty, p.o.

Web www.domovjistoty.cz

Kontakt zdrazilova@djbohumin.cz

Druh postižení kombinované, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Odlehčovací služba – Středisko sociálních 
služeb města, Frýdlant nad Ostravicí

Adresa Padlých hrdinů 312, Frýdlant, 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Zřizovatel Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad 
Ostravicí

Web www.sssfno.cz

Kontakt stredisko@sssfno.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 50+

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Odlehčovací služba – Dům s pečovatelskou službou, Ostrava

Adresa Hladnovská 757/119, 
Slezská Ostrava – Muglinov, 712 00 Ostrava 12

Zřizovatel Statutární město Ostrava

Web www.slezska.ostrava.cz

Kontakt dkolkova@slezska.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Odlehčovací služba – Hospic sv. Lukáše – Charita, Ostrava

Adresa Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice 

Zřizovatel Charita Ostrava

Web www.ostrava.charita.cz

Kontakt lukas@ostrava.charita.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Odlehčovací služba – Středisko sociálních 
služeb města, Kopřivnice

Adresa Česká 320/29c, 742 21 Kopřivnice

Zřizovatel Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Web www.sssmk.cz

Kontakt socialni@sssmk.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová

Odlehčovací služba – Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava

Adresa Gurťjevova 459/11, Ostrava-Jih, Zábřeh, 
700 30 Ostrava 30

Zřizovatel Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s

Web www.mhondrasek.cz

Kontakt odlehcovaci@mhondrasek.cz

Druh postižení jiné zdravotní, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Odlehčovací služba – Dům s pečovatelskou službou, Ostrava

Adresa Hladnovská 757/119a, 
Slezská Ostrava – Muglinov, 712 00 Ostrava 12

Zřizovatel Sociální služby Slezská Ostrava, p.o.

Web www.ssso.cz

Kontakt dkolkova@ssso.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie senioři

Forma služby pobytová

Odlehčovací služba – Charitní dům  
sv. Kláry – Charita, Bohumín

Adresa Slezská 295, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín 1

Zřizovatel Charita Bohumín

Web www.bohumin.charita.cz

Kontakt info@bohumin.charita.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie senioři

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Odlehčovací služba – Statutární město, Ostrava

Adresa Nádražní 970/110, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava 2

Zřizovatel Statutární město Ostrava

Web www.moap.cz

Kontakt kunzova@moap.ostrava.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie senioři, 27+

Forma služby pobytová

Odlehčovací služba – Domovinka 
pro seniory – Diakonie ČCE, Vítkovice

Adresa Syllabova 1278/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko v Ostravě

Web www.ostrava.diakonie.cz

Kontakt ryznarova@diakonieostrava.cz

Druh postižení chronické, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 60+

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Odlehčovací služba – Denní a pobytové služby 
pro seniory – Respitní péče, Havířov

Adresa Moskevská 1103/1f, Město, 736 01 Havířov 1

Zřizovatel Sociální služby města Havířova

Web www.ssmh.cz

Kontakt respit@ssmh.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, zdravotní

Věková kategorie 27+

Forma služby pobytová

Odlehčovací služba – Centrum sociálních služeb Jih, Ostrava

Adresa Odborářská 677/72, Ostrava-Jih, Hrabůvka, 
700 30 Ostrava 30

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Jih, p.o.

Web www.cssj.cz

Kontakt lucie.blahutova@cssj.cz

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Odlehčovací služba – Andělé Stromu života, Nový Jičín

Adresa Kostelní 71/37, Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín 1

Zřizovatel Andělé Stromu života, p. s.

Web www.zivotastrom.cz

Kontakt odlehcovaci@zivotastrom.cz

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

Věková kategorie bez věkového omezení

Forma služby terénní

Odlehčovací služba – Global Partner Péče, 
Frýdlant nad Ostravicí

Adresa Náměstí 6, Frýdlant, 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Zřizovatel Global Partner Péče, z.ú.

Web www.gp.cz

Kontakt dagmar.zitnikova@gp.cz

Druh postižení chronické, kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie senioři, 27+

Forma služby terénní
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Odlehčovací služba – Vila Vančurova, Opava

Adresa Vančurova 1217/5, Opava-Předměstí, 
746 01 Opava 1

Zřizovatel Vila Vančurova, o.p.s.

Web www.vilavancurova.cz

Kontakt recepce@vilavancurova.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, zdravotní

Věková kategorie senioři

Forma služby pobytová

Odlehčovací služba – SILOE – Slezská diakonie, Ostrava

Adresa Rolnická 55/360, Nová Ves, 709 00 Ostrava 9

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt siloe@slezskadiakonie.cz

Druh postižení demence, Alzheimerova choroba

Věková kategorie 40+

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služba – Hospic sv. Lukáše – Charita, Ostrava

Adresa Charvátská 785/8, Ostrava-Jih, Výškovice, 
700 30 Ostrava 30

Zřizovatel Charita Ostrava

Web www.ostrava.caritas.cz

Kontakt lukas@ostrava.charita.cz

Druh postižení jiné zdravotní, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Odlehčovací služba – MAJA domácí 
a hospicová péče, Nový Jičín

Adresa Dobrovského 35/1, Nový Jičín, 
741 01 Nový Jičín 1

Zřizovatel MAJA domácí a hospicová péče, s.r.o.

Web www.maja-dhp.webnode.cz

Kontakt majadomacipece@seznam.cz

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

Věková kategorie 27+

Forma služby terénní
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Odlehčovací služba – Charita, Frýdek-Místek

Adresa Beskydská 124, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel Charita Frýdek-Místek

Web www.charitafm.cz

Kontakt marcela.piskorova@charitafm.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní

Věková kategorie 45+

Forma služby terénní

Odlehčovací služba – Charitní odlehčovací 
služba – Charita, Frýdek-Místek

Adresa Mariánské náměstí 1288, Frýdek, 
738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel Charita Frýdek-Místek

Web www.charitafm.cz

Kontakt odlehcovaci.sluzba@charitafm.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služba – Penzion pro seniory, Frýdek-Místek

Adresa Lískovecká 86, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Zřizovatel Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p.o.

Web www.penzion-fm.cz

Kontakt reditel@penzion-fm.cz

Druh postižení chronické, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Odlehčovací služba – Komplexní domácí péče Hestia, Havířov

Adresa Dlouhá třída 1510/18d, Město, 736 01 Havířov 1

Zřizovatel Komplexní domácí péče Hestia, s.r.o.

Web www.domacipecehavirov.cz

Kontakt hestia@tiscali.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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Odlehčovací služba – Domov pro seniory, Krnov

Adresa Rooseveltova 2141/51, Pod Bezručovým vrchem, 
794 01 Krnov 1

Zřizovatel Domov pro seniory Krnov

Web www.dskrnov.cz

Kontakt reditel@dskrnov.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, zdravotní

Věková kategorie senioři

Forma služby pobytová

Odlehčovací služba – Středisko sociálních 
služeb města, Frýdlant nad Ostravicí

Adresa Padlých hrdinů 312, Frýdlant, 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Zřizovatel Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad 
Ostravicí

Web www.sssfno.cz

Kontakt stredisko@sssfno.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 50+

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služba – Dům s pečovatelskou 
službou, Statutární město, Ostrava

Adresa Hladnovská 757/119, 
Slezská Ostrava – Muglinov, 712 00 Ostrava 12

Zřizovatel Statutární město Ostrava

Web www.slezska.ostrava.cz

Kontakt dkolkova@slezska.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Odlehčovací služba – Hospic sv. Lukáše – Charita, Ostrava

Adresa Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, 700 30

Zřizovatel Charita Ostrava

Web www.ostrava.charita.cz

Kontakt lukas@ostrava.charita.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní
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Odlehčovací služba – Středisko sociálních 
služeb města, Kopřivnice

Adresa Česká 320/29c, 742 21 Kopřivnice

Zřizovatel Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, 
p.o.

Web www.sssmk.cz

Kontakt socialni@sssmk.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová

Osobní asistence – Charitní středisko  
sv. Anežky České – Charita, Ostrava

Adresa Hrabyně 201, Hrabyně, 747 67

Zřizovatel Charita Ostrava

Web www.ostrava.charita.cz

Kontakt anezka@ostrava.charita.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní
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Osobní asistence – Diakonie ČCE, Rýmařov

Adresa třída Hrdinů 785/48, 795 01 Rýmařov

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově

Web www.diakonierymarov.cz

Kontakt manurova@diakonierymarov.cz

Druh postižení chronické, mentální, senioři, Alzheimerova 
choroba

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

Osobní asistence – RAMONA senior, Havířov

Adresa Smrková 561/16, Šumbark, 736 01 Havířov 1

Zřizovatel RAMONA senior, o.p.s.

Web

Kontakt prudka.sarka@centrum.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 27+

Forma služby terénní
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Charitní asistence – Charita, Český Těšín

Adresa Jablunkovská 997/84, Český Těšín, 
737 01 Český Těšín 1

Zřizovatel Charita Český Těšín

Web www.ceskytesin.caritas.cz

Kontakt aneta.bencakova@ceskytesin.charita.cz

Druh postižení chronické, tělesné, zrakové, senioři

Věková kategorie 27+

Forma služby terénní

Osobní asistence – Šťastný senior, Kateřinice

Adresa Kateřinice 228, 742 58 Kateřinice

Zřizovatel Šťastný senior, s.r.o.

Web www.stastnysenior.cz

Kontakt vedouci@stastnysenior.cz

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

Věková kategorie 27+

Forma služby terénní
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Osobní asistence – Péče srdcem, Ostrava

Adresa Mírová 98/18, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3

Zřizovatel Péče srdcem, z.ú.

Web www.pecesrdcem.cz

Kontakt reditelka@pecesrdcem.cz

Druh postižení kombinované, tělesné, zdravotní, senioři

Věková kategorie 19+

Forma služby terénní

Osobní asistence – Adámkova vila, Osobní asistence, Pražmo

Adresa Raškovice 28, 739 04 Pražmo

Zřizovatel Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú.

Web www.adamkovavila.cz

Kontakt reditel@adamkovavila.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, zdravotní, duševní, 
senioři

Věková kategorie 27+

Forma služby terénní
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Osobní asistence – Město Bílovec

Adresa Opavská 600/45, Bílovec, 743 01 Bílovec 1

Zřizovatel Město Bílovec

Web www.dsbilovec.cz

Kontakt vlasta.szotkowska@bilovec.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní, senioři

Věková kategorie 19+

Forma služby terénní

Osobní asistence – Sociální služby, Karviná

Adresa Sokolovská 1761/36, Nové Město, 
735 06 Karviná 6

Zřizovatel Sociální služby Karviná, p.o.

Web www.socsluzbykarvina.cz

Kontakt monika.potysova@socsluzbykarvina.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní
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Podpora samostaného bydlení – NOE –
Slezská diakonie, Třinec

Adresa Hraniční 280, Kanada, 739 61 Třinec 1

Zřizovatel Slezská diakonie

Web www.slezskadiakonie.cz

Kontakt jordan@slezskadiakonie.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

Podpora samostaného bydlení – FOKUS, Opava

Adresa Hradecká 650/16, Opava-Předměstí, 
746 01 Opava 1

Zřizovatel FOKUS – Opava, z.s.

Web www.fokusopava.cz

Kontakt fokusopava@seznam.cz

Druh postižení mentální, zdravotní, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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Podpora samostatného bydlení – MENS SANA, Ostrava

Adresa Ukrajinská 1533/13, Poruba, 708 00 Ostrava 8

Zřizovatel MENS SANA, z.ú.

Web www.menssana.cz

Kontakt j.behalkova@menssana.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

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

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

Kapitolu uzavírají příklady z praxe těch partnerských/spolupracujících škol (základní školy 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 Moravskoslezském kraji podporu nabízí jednak krajská pobočka Úřadu práce ČR (ÚP ČR) se sídlem v Os-
travě, případně na jednotlivých kontaktních pracovištích (tabulka níže). V této oblasti je rovněž důležité při-
pomenout existenci informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS) coby nedílné 
součásti poradenství, kterou ÚP ČR poskytuje všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji nebo 
potřebují poradit při volbě či změně povolání. A právě IPS mohou být při poskytování svých služeb nápomoc-

Informační a poradenská střediska

Firmy poskytující náhradní plnění

Hospodářská komora

Sociální podniky

Úřady práce

Místní akční skupiny

Zpět na obsah
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na a úzce spolupracovat se základními, středními školami a školami vzdělávajícími žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. IPS rovněž spolupracují s jinými sociálními partnery – zde lze najít možný průnik důležité 
kooperace s vybranými sociálními službami (např. sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny) či níže 
zmíněnou oblastí společensky prospěšného podnikání (tzv. sociální podniky) apod.

Seznam úřadů práce

Pracoviště ÚP ČR Adresa Webové stránky Telefon

Ostrava (krajská poboč-
ka)

Zahradní 368/12, 701 60 
Ostrava – Moravská Ostrava

www.uradprace.cz/web/cz/
moravskoslezsky-kraj 950 143 555

Bílovec Pivovarská 556/41, 
743 01 Bílovec 1

www.uradprace.cz/web/cz/
bilovec 950 139 205

Bohumín Vrchlického 608, Nový Bohu-
mín, 735 81 Bohumín 1

www.uradprace.cz/web/cz/
bohumin 950 126 600

Bruntál Květná 1457/64, 
792 01 Bruntál 1

www.uradprace.cz/web/cz/
bruntal 950 106 111

Český Těšín Masarykovy sady 84/8, 
737 01 Český Těšín

www.uradprace.cz/web/cz/
cesky-tesin 950 126 650

Frenštát pod Radhoštěm Místecká 1660, 744 01 
Frenštát pod Radhoštěm

www.uradprace.cz/web/cz/
frenstat-pod-radhostem 950 139 245

Frýdek Místek Na Poříčí 3510, Frýdek,  
738 01 Frýdek-Místek 1

www.uradprace.cz/web/cz/
frydek-mistek 950 113 111

Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 10, Frýdlant, 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

www.uradprace.cz/web/cz/
frydlant-nad-ostravici 950 113 211

Havířov Junácká 1632/3, Podlesí, 
736 01 Havířov 1

www.uradprace.cz/web/cz/
havirov 950 126 700

Hlučín Čs. armády 52/1, 
748 01 Hlučín

www.uradprace.cz/web/cz/
hlucin 950 142 211

Jablunkov Dukelská 600, 
739 91 Jablunkov

www.uradprace.cz/web/cz/
jablunkov 950 113 621

Karviná
tř. Osvobození 1388/60a, 
Nové Město, 
735 06 Karviná 6

www.uradprace.cz/web/cz/
karvina 950 126 111

Kopřivnice Štefánikova 1163/12, 
742 21 Kopřivnice

www.uradprace.cz/web/cz/
koprivnice 950 139 540

Kravaře Bezručova 542/10, 
747 21 Kravaře

www.uradprace.cz/web/cz/
kravare 950 142 261

Krnov
Březinova 1018/1a, 
Pod Bezručovým vrchem, 
794 01 Krnov 1

www.uradprace.cz/web/cz/
krnov

950 106 200-
205

Nový Jičín Msgr. Šrámka 1030/8, 
741 01 Nový Jičín 1

www.uradprace.cz/web/cz/
novy-jicin 950 139 111

Odry Nádražní 670/30, 
742 35 Odry

www.uradprace.cz/web/cz/
odry 950 139 261
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Opava Bochenkova 2712/4,
 Předměstí, 746 01 Opava 1

www.uradprace.cz/web/cz/
opava 950 142 111

Orlová Osvobození 1289, Lutyně, 
735 14 Orlová 4

www.uradprace.cz/web/cz/
orlova 950 126 800

Rýmařov třída Hrdinů 601/16, 
795 01 Rýmařov

www.uradprace.cz/web/cz/
rymarov 950 106 240

Třinec 1. máje 124, Staré Město, 
739 61 Třinec 1

www.uradprace.cz/web/cz/
trinec 950 113 611

Vítkov Luční 663, 749 01 Vítkov 1 www.uradprace.cz/web/cz/
vitkov 950 142 241

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

Pracoviště IPS Adresa E-mail Telefon

Frýdek-Místek Na Poříčí 3510, Frýdek, 
738 01 Frýdek-Místek 1 ips.fm@uradprace.cz 950 113 485

Havířov Junácká 1632/3, Podlesí, 
736 01 Havířov 1 ips.ka@uradprace.cz 950 126 747

Třinec Poštovní 621, Staré Město, 
739 61 Třinec 1 ips.fm@uradprace.cz 950 113 369

Karviná
tř. Osvobození 1388/60a, 
Nové Město, 
735 06 Karviná 6 

ips.ka@uradprace.cz 950 126 343

Ostrava
30. dubna 3130/2c, 
Moravská Ostrava, 
701 10 Ostrava 

ips.ot@uradprace.cz 950 143 109

Opava Bochenkova 2712/4, 
Předměstí, 746 01 Opava 1 ips.op@uradprace.cz 950 142 440

Nový Jíčín Msgr. Šrámka 1030/8, 
741 01 Nový Jičín 1 ips.nj@uradprace.cz 950 139 464

Bruntál Květná 1457/64, 
792 01 Bruntál 1 ips.br@uradprace.cz 950 106 481

4.2 Sociální podniky

Specifickou a v ČR poměrně novou oblast, jak lze cíleně nabídnout pracovní příležitosti osobám se zdravotním 
postižením, představuje tzv. sociální podnikání. Jedná se o podnikatelskou aktivitu, jejímž účelem je dosažení 
určitého zisku, kdy se větší část příjmů v daném podniku použije do jeho vybavení či rozvoje, dalšího vzdělávání 
zaměstnanců nebo k podpoře obecně prospěšných cílů. Dle serveru https://ceske-socialni-podnikani.cz/, který 
obsahuje databázi sociálních podniků v ČR, je patrné, že se v Moravskoslezkém 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. 

https://ceske-socialni-podnikani.cz/
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V rámci dalšího potvrzování (formou telefonického kontaktování) každého námi dohledaného sociální-
ho podniku v kraji bylo zjištěno celkem 21 sociálních podniků, které aktuálně v Moravskoslezském kraji 
zaměstnávají či nabízejí pracovní možnosti naší cílové skupině. Bližší informace a seznam těchto podniků 
najdete níže.
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Seznam sociálních podniků 

Sociální podniky

PAPÍRTISK, s.r.o., Ostrava 314
TRIANON, z.s., Český Těšín 315
AVeritas sociální podnik s.r.o., Polanka nad Odrou  316
AREVAL s.r.o., Karviná 317
CLEAR SERVIS, o.p.s. 318
Ergon – montážní a kompletační práce, Třinec 319
ZELENÁ DÍLNA s.r.o., Bruntál 320
Dílna U beránka – sociální podnik, Nový Jičín 321
Ergon – prádelna Český Těšín 322
Fashion for help, Opava 323
Havířovský sociální podnik, s.r.o., Havířov 324
CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s., Krnov 325
Dílna Radost – Joy Design, Staré Město u Frýdku-Mísku 326
Charita sv. Alexandra – Kooperace, Ostrava 327
MELIVITA s.r.o., Ostrava 328
SEN plus, z. s., Ostrava-Poruba 329
Sladké Osoblažsko, s.r.o., Osoblaha 330
Unika Morava, s.r.o. 331
Charita Hrabyně 332
Charita Opava 333
GERLICH ODRY s.r.o. 334
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Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

PAPÍRTISK, s.r.o., Ostrava
Samaritánská 3192/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Provozovatel PAPÍRTISK, s.r.o.

Web www.papirtisk.cz

Kontakt 731 609 006, i.ticha@papirtisk.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením

Pro koho není podnik určen osoby s mentálním postižením

Maximální kapacita 30 osob

Aktuální naplněnost 15 osob

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti polygrafická výroba, vydavatelská a nakladatelská činnost

Délka poskytované podpory zaměstnáváme na 2–4 hodiny denně 5 dnů v týdnu

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce ano

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP zatím nemáme, ale nebráníme se tomu, naopak
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Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

TRIANON, z.s., Český Těšín
Na Horkách 1701/23, Český Těšín

Provozovatel TRIANON, z.s., Český Těšín

Web www.ostrianon.cz

Kontakt 775 145 047, vis@ostrianon.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s tělesným postižením

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 1 osoba

Aktuální naplněnost 1 osoba

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti digitalizace a skartace, separace pro recyklaci

Délka poskytované podpory pracovní smlouva na 1 rok, poté na neurčito

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce ano

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Český Těšín, ZŠ speciální při SŠ, ZŠ a MŠ, 
Třinec
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Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

AVeritas sociální podnik s.r.o., Polanka nad Odrou 
1. května 1136/162, Polanka nad Odrou

Provozovatel AVeritas sociální podnik s.r.o.

Web www.averitas.cz

Kontakt 602 765 486, averitas@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s zdravotním, smyslovým (zrakovým, sluchovým) postižením

Pro koho není podnik určen nedá se říct

Maximální kapacita 35 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti údržba zeleně, doprava, řezání vizitek, polepy, prodej regionálních 
výrobků, dílna na výrobu hraček, obálky

Délka poskytované podpory smlouva na 1 rok (zkušební doba 3 měsíce), poté na neurčito

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce za 25 let přešly 3 osoby na otevřený trh práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba

Poznámka pobočka Ostrava-Hrabyně je určena pro vozíčkáře
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Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

AREVAL s.r.o., Karviná
Slovenská 2868/33a, Karviná 

Provozovatel AREVAL s.r.o.

Web www.areval.cz

Kontakt 773 385 312, stula@areval.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným postižením

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 48 osob

Aktuální naplněnost hledáme obchodníka, pomocného technika na opravu PC

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
opravy PC, notebooků, tiskáren, tabletů, šití a výroba dekorativních 
předmětů, edukativních hraček, zakázková výroba, potisk triček a jiné-
ho textilu

Délka poskytované podpory bez limitu, dlouhodobé setrvání, na základě vlastního rozhodnutí

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce do budoucna možnost uplatnění na otevřeném trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka pobočka Třinec-Vendryně, nebráníme se práci v režimu home office 
v podstatě z celé republiky
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Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

CLEAR SERVIS, o.p.s.
Tovární 1030/041, Český Těšín 

Provozovatel CLEAR SERVIS, o.p.s.

Web www.clearservis.cz

Kontakt 737 760 712, clear.servis@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým, mentálním postižením

Maximální kapacita 10 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti praní, žehlení prádla, pro právnické osoby

Délka poskytované podpory bez limitu, dlouhodobé setrvání, na základě vlastního rozhodnutí

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce naše vize do budoucna – možnost uplatnění na otevřeném trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

Ergon – montážní a kompletační práce, Třinec
Konská 742, Třinec

Provozovatel Ergon – sociální podnik, z.s.

Web www.ergonsp.cz

Kontakt 737 760 712, ergon@ergonsp.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým, mentálním postižením

Maximální kapacita 150 osob

Aktuální naplněnost 95 %

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti montáž a kompletace zahradního nářadí, balíme vitaminové doplňky, 
prádelna

Délka poskytované podpory bez limitu, dlouhodobé setrvání, na základě vlastního rozhodnutí

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce naše vize do budoucna možnost uplatnění na otevřeném trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

ZELENÁ DÍLNA s.r.o., Bruntál
Jezdecká 21, 792 01 Bruntál

Provozovatel ZELENÁ DÍLNA s.r.o.

Web www.ligabruntal.cz/main.php?sub=97

Kontakt 604 142 645, zelena.dilna@ligabruntal.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen osoby na vozíčku

Maximální kapacita 10 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti ekologická recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení

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

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP
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Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

Dílna U beránka – sociální podnik, Nový Jičín
Bludovice č.p.9 , Nový Jičín

Provozovatel Dílna U beránka – sociální podnik 

Web www.beranek.pageride.cz 

Kontakt 704 551 002  , dilnauberanka@seznam.cz   

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným postižením

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 3 osoby

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti chov původního starobylého plemene valašských ovcí, obchůdek

Délka poskytované podpory

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP
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Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

Ergon – prádelna Český Těšín
Tovární 1030, Český Těšín

Provozovatel Ergon – sociální podnik, z.s.

Web www.ergonsp.cz

Kontakt 737 760 712, ladislav.dobsa@ergonsp.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým, mentálním postižením

Maximální kapacita 10 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti praní, žehlení prádla, pro právnické osoby

Délka poskytované podpory bez limitu, dlouhodobé setrvání, na základě vlastního rozhodnutí

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP
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Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

Fashion for help, Opava
Horní nám. 22, Opava

Provozovatel Broome, s.r.o.

Web www.fashionforhelp.cz

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

Cílová skupina

Druh postižení osoby s mentálním, sluchovým postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita

Aktuální naplněnost 90 %

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti dobročinný second hand

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

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne



324
Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

Havířovský sociální podnik, s.r.o., Havířov
Na Nábřeží 231/6, Havířov

Provozovatel Havířovský sociální podnik, s.r.o.

Web www.hasop.cz

Kontakt 602 712 937, hasop@email.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 20 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti úklidové služby

Délka poskytované podpory dle zdravotního omezení, 3, 4 nebo 6 hodin na smlouvu

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne



325
Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s., Krnov
Hlubčická 18, Krnov 794 01

Provozovatel CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s.

Web chrpakrnov.cz

Kontakt 733 142 405, chrpa@chrpakrnov.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 25 osob

Aktuální naplněnost dle zakázek

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti propagační a dárkové předměty, textil – výroba, recyklace, re-use, umě-
lecká a řemeslná tvorba

Délka poskytované podpory pokud práce vyhovuje a pracovník ji chce vykonávat, přizpůsobíme 
délku, četnost přestávek a podobně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

Dílna Radost – Joy Design, Staré Město u Frýdku-Mísku
Železniční II. 174, 738 01 Staré Město u Frýdku-Místku

Provozovatel Jaroslava Lukšová

Web www.dilnaradost.cz

Kontakt 602 602 166, info@dilnaradost.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním,  tělesným postižením

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

Maximální kapacita 11 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti vyšívání log, nášivek, strojní vyšívání, potisk triček, textilu a reklam-
ních předmětů

Délka poskytované podpory smlouva na 1 rok, poté na neurčito

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

Charita sv. Alexandra – Kooperace, Ostrava
Holvekova 651/28, Ostrava 

Provozovatel Charita sv. Alexandra

Web www.charita-sv-alexandra.cz

Kontakt 555 333 642, marta.sevcikova@alexandr.charita.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 75 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti propagační a dárkové předměty, balení zboží, textilní dílna, stolařská 
dílna

Délka poskytované podpory dle zdravotního omezení, 3, 4 nebo 6 hodin na smlouvu

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne



328
Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

MELIVITA s.r.o., Ostrava
Betonářská 12, Ostrava

Provozovatel MELIVITA s.r.o.

Web www.chytrasvacina.cz

Kontakt 731 625 862, info@chytrasvacina.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním a tělesným postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým, mentálním postižením

Maximální kapacita 4 osoby

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti výroba a prodej svačin pro základní školy v Ostravě, zajištění coffee 
breaků a drobného cateringu

Délka poskytované podpory smlouva na 1 rok, poté na neurčito, zkrácený úvazek na 20 hodin týdně

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka
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Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

SEN plus, z. s., Ostrava-Poruba
Ivana Sekaniny 1812/1, Ostrava-Poruba, 708 00 

Provozovatel SEN plus, z. s.

Web senplus.cz

Kontakt 604 542 324, hana.greskova@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním a tělesným postižením, vozíčkáři

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým, mentálním postižením

Maximální kapacita 3 osoby

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti umělecká a řemeslná tvorba, textil – výroba, recyklace, re-use

Délka poskytované podpory smlouva na 1 rok, poté na neurčito, zkrácené pracovní úvazky
(20 hodin týdně)

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba



330
Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

Sladké Osoblažsko, s.r.o., Osoblaha
Hlinka 76, Osoblaha 

Provozovatel Sladké Osoblažsko, s.r.o.

Web www.osoblazskycech.cz

Kontakt 739 939 869, sladke-osoblazsko@email.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním postižením

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 3 osoby

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti potravinářská výroba, výroba džemů, medů, přesnídávek a pečených 
čajů

Délka poskytované podpory smlouva na 1 rok, poté na neurčito

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne



331
Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

Unika Morava, s.r.o.
Karola Śliwky 149/17, Karviná-Fryštát 

Provozovatel Unika Morava, s.r.o.

Web unikamorava.cz

Kontakt 724 045 745, pruskova@unikacentrum.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným a kombinovaným postižením

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 13 osob

Aktuální naplněnost

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti účetní služby, masérské služby

Délka poskytované podpory dle zdravotního omezení, 4, 6, 7 hodin na smlouvu

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka pobočky: Unika Relax, Unika Relax Ostrava, Unika Centrum
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Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

Charita Hrabyně
Hrabyně 212, 747 67 Hrabyně

Provozovatel Charita Hrabyně

Web www.hrabyne.charita.cz

Kontakt 731 625 640, hrabyne@charita.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 40 osob

Aktuální naplněnost dle zakázek

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti údržba zeleně, tisk, montážní práce, drobnochov

Délka poskytované podpory smlouva na 1 rok se zkušební dobou, poté na neurčito, zkrácené pra-
covní úvazky (20 hodin týdně)

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba
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Charita Opava
Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava-Jaktař

Provozovatel Charita Opava

Web www.charitaopava.cz

Kontakt 553 612 780, info@charitaopava.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 172 osob

Aktuální naplněnost dle zakázek

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti dílna, šicí dílna, výroba keramiky, montážní práce

Délka poskytované podpory smlouva na 1 rok se zkušební dobou, poté na neurčito, zkrácené pra-
covní úvazky

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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GERLICH ODRY s.r.o.
Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry

Provozovatel GERLICH ODRY s.r.o.

Web gerlich-odry.cz

Kontakt 777 128 023, obchod@gerlich-odry.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním a tělesným postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 15 osob

Aktuální naplněnost 90 %

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti výroba dřevěných hraček, loutkových divadel, dřevěného nábytku, 
dětské hřiště

Délka poskytované podpory dle zdravotního omezení, 3, 4 nebo 6 hodin na smlouvu

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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4.3 Místní akční skupiny a hospodářská komora

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

Seznam místních akčních skupin 

Název MAS Adresa Webové stránky Telefon

MAS Slezská brána, z. s. Mírová 178, Řepiště www.masslezskabrana.cz 731 659 122

Místní akční skupina 
Hlučínsko, z. s. Mírové nám. 24/23, Hlučín www.mashlucinsko.cz 737 807 293

Místní akční skupina 
Bohumínsko, z. s. Masarykova 158, Bohumín www.mas-bohuminsko.cz 731 130 675

MAS 
Frýdlantsko – Beskydy 
z.s.

Čeladná 1, Čeladná www.masfb.cz 731 161 081

MAS Hrubý Jeseník, z.s. náměstí Míru 60/11, Bruntál www.mashj.cz 739 202 532

MAS Jablunkovsko, z.s. Bystřice 334, Bystřice www.masjablunkovsko.cz 739 335 550

MAS Lašsko, z.s. Dolní Bašta 269, Štramberk www.maslassko.cz 731 067 207

MAS Pobeskydí, z.s. Třanovice 1, Třanovice www.pobeskydi.cz 774 489 762

MAS Regionu Poodří, z.s. Bartošovice 1 – zámek, 
Bartošovice www.mas.regionpoodri.cz 723 374 152

Místní akční skupina 
Opavsko z.s.

Opavská 228, 
Hradec nad Moravicí www.masopavsko.cz 602 947 904

RÝMAŘOVSKO, o.p.s nám. Míru 230/1, Rýmařov www.mas.rymarovsko.cz 602 521 057

Rozvoj Krnovska o.p.s. Na Náměstí 106, Osoblaha www.maskrnovsko.cz 603 740 650
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Seznam hospodářské komory 

Adresa Webové stránky E-mail Telefon

Ostrava – Mariánské Hory, 
Výstavní 2224/8 www.khkmsk.cz i.honusova@khkmsk.cz 724 613 105

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 233 (rok 2021) dodavatelů náhradního plnění 
v Moravskoslezském 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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ZENCO Plus s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Zemědělská 5295/6, Třebovice, 
722 00 Ostrava 9556851

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

184 131 184 131 0,19

Zaměření

poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dvěděti.cz s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Sadová 618, Frýdek, 
738 01 Frýdek-Místek 9198580 www.dvedeti.cz

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

269 744 290 732 0,3

Zaměření

velkoobchod a maloobchod dřevěné hračky

Design Walek s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Karvinská 1505/1b, Město, 
736 01 Havířov 4537734 www.podlahyhavirov.cz

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

121 543 368 261 0,38

Zaměření

prodej a montáž podlahových krytin

VETKRA HOME s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Nádražní 2039/27d, 
792 01 Bruntál 7574053

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

0 397 334 0,41

Zaměření

výroba oděvů
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MISTKA SEWING s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Čapkova 13/12, 
737 01 Český Těšín 8279918 www.green-smile.cz

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

456 305 484 554 0,5

Zaměření

šicí dílna

JAROMÍR KUBLÁK

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 239, 739 45 Fryčovice 65178033 farmakublak.cz

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

5 875 292 7 520 278 7,76

Zaměření

zemědělská farma – brambory, ovoce, zelenina, bylinky, obiloviny, krmné směsi…

VK oděvy s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Nádražní 2039/27d, 
792 01 Bruntál 28566955

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

28 988 7 549 351 7,79

Zaměření

výrobky z textilních materiálů, polotextilních materiálů, potisk triček a dalších textilií

VDI METROS, výrobní družstvo invalidů

Adresa IČO dodavatele Web

U Studia 2654/33, Zábřeh, 
700 30 Ostrava 25864611 www.vdimetros.cz

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

2 747 212 7 752 864 8

Zaměření

opravy, kalibrace a ověřování tlakoměrů krve (tonometrů)



339
Zpět na kapitolu

BM workservice s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Husova 167, Staré Město, 
739 61 Třinec 1686593 www.bmworkservice.cz

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

7 742 753 7 898 230 8,15

Zaměření

výroba firemních prezentačních a jiných dárků, úklidové služby vnitřní i venkovní, malířské a natěračské 
práce, údržbářské práce, údržba zeleně a venkovních ploch, pomocné stavební práce

KASPA papír s. r. o.

Adresa IČO dodavatele Web

Porážková 3147/68a, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 26819449 www.kaspa.cz

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

19 245 8 150 198 8,41

Zaměření

e-shop s kancelářskými a školními potřebami

Ergon – sociální podnik, z.s.

Adresa IČO dodavatele Web

Vělopolská 243, Horní Žukov, 
737 01 Český Těšín 26640899 www.ergonsp.cz/o_nas.html

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

130 478 177 177 317 691 182,97

Zaměření

montážní práce, úklidové služby, praní, mandlování, ruční žehlení

ESSAT CZ, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Keramická 602/19, Hrušov, 
711 00 Ostrava 27858766

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

87 160 402 183 442 453 189,29

Zaměření

bezpečnostní a pátrací činnosti
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CENTR GROUP-ELMONT s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

náměstí Jurije Gagarina 2046/1b, 
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 27810941 www.centr.cz/o-nas

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

25 961 156 258 344 811 266,58

Zaměření

fyzická ostraha, bezpečnostní služby, facility management

Česká distribuční k.s.

Adresa IČO dodavatele Web

Na Rovince 879, Hrabová, 
720 00 Ostrava 26791692 www.distribucni.cz

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

258 602 761 294 996 475 304,4

Zaměření

geomarketing, neadresné doručování, letáky, tisky a kompletace

VKUS-BUSTAN s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Fügnerova 3636, Frýdek, 
738 01 Frýdek-Místek 26841410 www.vkus-bustan.cz

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

229 740 467 406 976 905 419,95

Zaměření

bezpečnostní a úklidové služby
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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 Slezské diakonie1

5.1.1 Informace o škole a žácích

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie je zřízena Slezskou církví evangelickou a. v. 
Škola je otevřena všem bez rozdílu přesvědčení. Při výchově dětí a žáků však usilujeme o jejich hlubší chápá-
ní hodnot vlastního života i o vytváření dobrých vztahů mezi lidmi. Činnost byla zahájena školním rokem 
2000/2001.

Vzděláváme děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťujeme praktickou výuku v soci-
álně terapeutických dílnách. Zařazujeme do výuky alternativní formy vzdělávání. Organizujeme spoustu 
kulturních i sportovních akcí. Vytváříme žákům a studentům komfortní prostředí.

Škola vznikla z potřeb Slezské diakonie v roce 2000. Praktická škola dvouletá (střední škola) byla původ-
ně určena klientům Slezské diakonie, která je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb v ČR. Vedení 
Slezské diakonie považovalo za vhodné doplnit chráněné bydlení pro mladé lidi s handicapem a všestrannou 
péči, kterou jim poskytovala, i o vzdělávání. Jediným vhodným středoškolským oborem, ke kterému stačilo 
absolvování zvláštní nebo pomocné školy, byla praktická škola dvouletá. Škola se stala mezi mladými klienty 
Slezské diakonie velmi oblíbená. Ne všichni zájemci ji však mohli studovat, jelikož k nástupu do praktické školy 
dvouleté bylo nutné mít ukončené základní vzdělání nebo mít alespoň základy vzdělání, což někteří zájemci 
nesplňovali. Škola pružně reagovala na potřeby terénu a v  roce 2003 byl otevřen ve škole kurz k doplnění 
základů vzdělání. Tím jsme získali první zkušenosti v  oblasti základního školství. Brzy se naše působnost 
dostala do povědomí veřejnosti a na žádost zákonných zástupců žáků jsme začali provozovat základní školu 
speciální – nejdřív v Karviné, později Českém Těšíně a Bohumíně. Brzy k naší škole přibyl i přípravný stupeň 
základní školy speciální. Jelikož jsme i nadále přesvědčovali kvalitou a vysokou odborností, bylo nám navr-
ženo založit i mateřskou školu, a to především z důvodu návaznosti vzdělávání od předškolního věku do do-
spělosti. V roce 2007 jsme otevřeli třídy mateřské školy speciální v Českém Těšíně, Karviné a Bohumíně. V té 
době jsme už věděli, že absolventi naší školy v Bohumíně nemají možnost kontinuace vzdělávání na střední 
škole. Byla to pro nás výzva k založení nového odloučeného pracoviště školy v Bohumíně, kde vznikla další 
třída praktické školy dvouleté. Na doporučení pracovníků MŠMT byla od 1. 9. 2010 rozšířena činnost školy 
o praktickou školu jednoletou, která působila v Českém Těšíně a v Bohumíně. V dalších letech vznikala další 
pracoviště školy v Českém Těšíně, v Karviné a v Bohumíně. Dobrá image školy se v regionu šířila dál, až do 
krajského města. V roce 2013 jsme vstoupili do konkurenčního prostředí města Ostravy, kde jsme v prostorách 
komunitního centra Duhový dům zprovoznili naši první třídu. Škola Slezské diakonie je specifická tím, že jde 
za žákem a vychází z reálných potřeb regionu. Z toho důvodu jsme vyšli vstříc žádostem rodičů, kteří měli zá-

1 Zdroj fotografií: Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie.

Zpět na obsah
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jem přihlásit své děti do školy, která naplňuje jejich představy o kvalitním vzdělávání v souladu s nejnovějšími 
evropskými trendy. V roce 2014 jsme založili další pracoviště školy na území města Ostravy. Postupně nám 
přibývalo žáků, a proto jsme se v roce 2020 přestěhovali z pronajatých místností komunitního centra do nově 
zrekonstruovaných prostor, které jsou přizpůsobeny žákům s nejtěžšími formami postižení, na ulici Štramber-
ské v Ostravě.

V roce 2021 škola působí ve čtyřech městech Moravskoslezského kraje: v Českém Těšíně (tři pracoviště), 
v Karviné, v Bohumíně (dvě pracoviště) a v Ostravě (dvě pracoviště). 

 

Provozujeme: mateřskou školu, základní školu a střední školu. Škola má 70 zaměstnanců. Kapacita mateřské 
školy je 45 dětí, základní školu může navštěvovat 72 žáků, na střední škole se může vzdělávat 70 žáků.

Mateřská škola je určena dětem s mentálním postižením, poruchou autistického spektra, poruchami do-
rozumívání a řeči, tělesným postižením, kombinovanými vadami a jinými individuálními zvláštnostmi.

Základní škola je určena žákům s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a žákům 
s poruchou autistického spektra. 

Střední škola praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá vzdělává žáky se středně těžkým a těž-
kým mentálním postižením, autismem, vícečetným postižením, případně lehkým mentálním postižením 
v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Škola se zaměřuje na vzdělávání žáků dle individuálních plánů. Zajímá se o odbornou komplexní spo-
lupráci s odborníky. Zabezpečuje vzdělávání a výchovu na základě křesťanských hodnot. Vede žáky k rozvoji 
sebeobsluhy a  samostatnosti. V prostorách školy jsou relaxační zóny, bezbariérové prostředí. Škola využívá 
kompenzační a speciální didaktické pomůcky. Ve výuce se uplatňují interaktivní tabule a počítačové vybavení 
tříd. Do procesu jsou začleňovány alternativní formy vzdělávání: VOKS, muzikoterapie, biblioterapie, canis-
terapie, hippoterapie, bazální stimulace, snoezelen. Na střední škole jednoleté i dvouleté poskytujeme žákům 
především profesní přípravu do dalšího život. Klademe důraz na dobré vztahy a spolupráci s rodinami žáků, 
organizujeme akce pro rodiče a žáky, na kterých si rodiče mohou vzájemně předávat své poznatky a zkušenosti.

5.1.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Naše škola velmi úzce spolupracuje s odbornými evropskými organizacemi, Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy, odborníky v oblasti speciálního školství, partnerskými organizacemi v zahraničí, univerzitami, 
nadačními fondy, městskými úřady, kulturními a sportovními organizacemi.

Každoročně ve škole hostují zahraniční dobrovolníci z různých evropských zemí, kteří u nás působí po 
celý školní rok. 

Škola spolu se Slezskou diakonií pořádala v roce 2012 mezinárodní pracovní konferenci na téma Inova-
tivní přístupy ve vzdělávání v evropském kontextu, která se uskutečnila v Ostravě. Konference otevřela diskusi 
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nad tématem začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Zá-
měrem Evropské unie a MŠMT je dlouhodobý proces zkvalitňování vzdělávání a zapojování všech žáků do 
výchovně-vzdělávacího procesu. 

Účastníky konference byli zástupci evropských organizací, představitelé Moravskoslezského kraje, zástup-
ce Centra podpory inkluzivního vzdělávání, zástupci České školní inspekce, speciálněpedagogických center, 
speciálních škol v ČR a Polsku, vedoucí pracovníci sociálních služeb, neziskového sektoru a další.

Konference mimo jiné seznámila účastníky s projektem Pathways to Inclusion – P2i (Cesty k inkluzi), kte-
rý je mezinárodním projektem v oblasti řešení inkluzivního vzdělávání osob se zdravotním postižením a jeho 
cílem je přenášet získané výstupy a poznatky do praxe evropských zemí a také podpořit výměnu zkušeností 
mezi organizacemi zabývajícími se inkluzivním vzděláváním. 

V souvislosti s rozvojem inkluze se nám změnila skladba žáků praktické školy jednoleté i dvouleté. V sou-
časné době nevzděláváme žáky s lehkým mentálním postižením, pro které jsou vhodné vzdělávací obory s kó-
dem E. Tyto vzdělávací obory provozují školy jiných zřizovatelů ve všech městech, ve kterých naše škola působí. 
Zaměřili jsme se na vzdělávání žáků s nejtěžšími formami postižení. 

   

Praktická škola jednoletá i dvouletá nabízí žákům profesní přípravu pro samostatný život v rodině, případně 
v chráněném bydlení. Žáky vedeme k tomu, aby získali sebedůvěru a samostatnost. 

Praktické dovedností žáci uplatní v chráněných dílnách či na pracovištích nebo v klasickém výrobním 
sektoru. Transfer do dalšího života, který škola poskytuje, je vždy závislý na konkrétním postižení žáka a jeho 
možnostech. U některých žáků je pracovní uplatnění limitováno jejich kognitivními schopnostmi. Snažíme se 
o to, aby tito žáci byli po absolvování školy aktivní a soběstační v rámci sociálních služeb. Důležité pro splnění 
tohoto cíle jsou nácviky, seznámení s cizím prostředím, zbavení se strachu a pocitu ohrožení z neznámého.

Nejdůležitějším úkolem, který jsme si dali, je to, aby nikdo z našich žáků po absolvování školy nezůstal 
nečinně doma. Tento cíl se nám daří dlouhodobě plnit. Díky spolupráci se Slezskou diakonií, která je naším 
nejbližším partnerem, najde většina žáků uplatnění v rámci sociálních služeb. Zvláštní pozornost věnujeme 
žákům, kteří mají potenciál uspět na otevřeném trhu práce. Velmi nám v těchto záměrech pomohl tranzitní 
program, díky kterému se naše vize dostala dodatkem do školního vzdělávacího programu. V současné době je 
kladen důraz na kariérové poradenství, čímž se naplňuje strategie, ke které škola dlouhodobě směřovala.

Jsme na začátku nového procesu, kdy oslovujeme reálné zaměstnavatele. Naši žáci budou v práci potřebo-
vat podporu, mají pomalejší tempo práce a nižší výkon. Pracovní doba, po kterou dovedou efektivně pracovat, 
je nižší než standardní. Zaměstnavatel má možnost zájemce o  práci zaměstnat na pracovní smlouvu nebo 
dohodu (DPP, DPČ). V současné době nám připadá, že systém zaměstnávání není ještě dostatečně pružný 
a přetrvávají stereotypy. Je potřebná osvěta mezi zaměstnavateli.
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Tranzitní programy jsou skvělou platformou, která nabízí možnost poznání a učení se oběma stranám. 
Neocenitelné jsou příklady dobré praxe z jiných regionů nebo ze zahraničí. Všichni, kdo pracujeme se znevý-
hodněnými žáky, bychom se měli vzájemně podporovat a motivovat. Jedině společným úsilím můžeme docílit 
změn, které jsou k prospěchu všem aktérům.

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nemůže být škola pouze místem, ve kterém získávají teo-
retické znalosti. Důležité je naučit naše žáky aplikovat v praxi vše, co se naučili. Učitel v této oblasti potřebuje 
podporu vedení školy a vstřícných zaměstnavatelů. 

5.1.3 Konkrétní příklad z praxe – Roman

Roman nastoupil ve školním roce 2011/2012 na střední školu Slezské diakonie v Českém Těšíně. Patřil mezi 
první imobilní žáky na této škole. Naše první setkání proběhlo v dubnu 2011, kdy přišel s rodiči na přijímací 
pohovor. Byl to mladík ve věku šestnácti let, který působil velmi společensky, vykazoval výborné komuni-
kační schopnosti. Jeho zdravotní znevýhodnění patří do skupiny těžkého tělesného postižení v kombinaci se 
střední mentální retardací. Jde o dětskou mozkovou obrnu (DMO), která v jeho případě vyústila ve spastickou 
kvadruparézu. Ta patří k těm nejtěžším ze spastických poruch. Jde o postižení většinou všech čtyř končetin 
s tím, že u tohoto žáka je těžší postižení spíše na dolních končetinách. Jsou to poruchy nervového a svalového 
ústrojí, které začínají už v dětství. Horní končetiny používá, ale s omezením jemné motoriky. Většinou u této 
diagnózy bývá zasažena i řeč, ale u Romana se toto nevyskytuje.

Žák působil vyrovnaně, komunikativně a rozhovor s ním byl velmi příjemný. Zdál se vyrovnaný se svou 
životní situací a já se ho zeptala, zda mu mohu položit „zvláštní“ otázku. Řekl, že samozřejmě, a já se ho tedy 
zeptala, jaký je život mladého kluka na vozíku, jaké to je vlastně necítit nohy a co to přináší za obtíže a starosti. 
Velmi se rozesmál a s radostí v očích začal vyprávět o sobě, o životě na vozíku, o tom, co vše ho trápí a jaké to 
tedy vlastně je. Přes jeho starosti se zdravotním stavem jsem spíš slyšela od něj pozitivní pohled na život. Pak 
se na mne podíval a řekl mi, že nikdy ještě takovou otázku od nikoho nedostal. Oba jsme se zamysleli, proč se 
ho na to nikdo nikdy nezeptal. Společně jsme došli k názoru, že se jen lidé možná bojí ptát, protože si myslí, 
že tím mohou danému člověku ublížit. Nebo jen nevědí, jak se ptát, zda je to vhodné či nikoliv apod. Po tomto 
úvodním rozhovoru jsme se pustili do další části přijímacího pohovoru, ale už v tu chvíli bylo zřejmé, že se na 
něj budeme moc těšit. A tak 1. 9. 2011 nastoupil do prvního ročníku praktické školy dvouleté. 

Po nástupu na střední školu očekával žák běžný chod vyučování, běžný chod školy a také běžný přístup 
učitelů a asistentů pedagoga, ale nebylo to tak. Už v prvních týdnech ve škole se rozzářil ještě víc, a to jen proto, 
když viděl své nové kamarády, učitelky a asistentky pedagoga. A to nevěděl, co všechno ho ještě v této škole 
čeká. Mezi kolegy střední školy jsme už kdysi tuto školu nazývali tzv. zážitkovou, což platí dodnes. Žákům 
dáváme nejen vzdělání, ale především i nové zážitky či zkušenosti. Někteří žáci poprvé jedou autobusem nebo 
vlakem, poprvé jsou v divadle, poprvé zpívají sólo před diváky nebo si vyzkoušejí být i moderátory, poprvé 
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zkusí bubnovat nebo poprvé vaří polévku apod. Tím vším si prošel i Roman a jeho sebevědomí tak postupně 
sílilo.  Svěřil se mi, že pomocí sociálních sítí začal pomáhat lidem, kteří právě nevědí, jak mluvit o problémech, 
jak se vyrovnat s postižením, jak naplnit volný čas a jak překonávat problémy apod. Díky prožitým zážitkům 
a osobnostním vzorům ve škole dokázal najít slova pro lidi, kteří potřebovali pomoc a podporu. Bylo úžasné 
sledovat jeho osobnostní vývoj a zdálo se, že vše musí být jen, jak říkal, pozitivní. Ano. Pár let tomu vše nasvěd-
čovalo, ale nějak jsem si v ten daný moment neuvědomila, že z šestnáctiletého kluka se stal během docházky 
do školy mladý muž, který vyrostl a zmužněl. Toto období dospívání bylo velmi těžké, protože jeho tělo a svaly 
těžce nesly váhu a výšku dospělosti. A tak jsem poprvé vnímala jeho změny v chování, které si on nepřipouštěl. 
Bylo to velmi náročné, jak pro něj, tak pro nás i pro jeho rodinu. Zdravotní stav se zhoršoval a jeho páteř ho 
nechtěla držet v jeho oblíbené vzpřímené poloze vsedě. Najednou i on sám někdy vytvořil negativní situace, 
aniž by si to uvědomoval, ale o to to bylo náročnější. Ale i toto období mělo svá pozitiva. Někdo vyroste z ko-
šile a bot, ale tento kluk vyrostl z vozíku, který mu již nevyhovoval. Tak ho vyměnil za nový, elektrický vozík. 
V  jeho očích byla znát velká radost z pocitu, že je „volný“, že se může sám pohybovat po prostorách školy 
a později i venku. Velkou radost jsem měla i já, když jsem jednoho dne jela autem a předjížděla jsem nějakého 
mladého muže na elektrickém vozíku. Ve zpětném zrcátku jsem poznala mého žáka, který si to pelášil možná 
za nějakým kamarádem na návštěvu. V tu chvíli jsem pochopila, jaké to je být na vozíku, ale elektrickém. Je to 
asi takový pocit, jako by mi někdo půjčil křídla a já se mohla rozletět. Období této jeho „volnosti“ však narušilo 
ukončení vzdělávání. Roman splnil výborně závěrečné zkoušky a  stal se podruhé volným. Jak bychom my, 
nikoli imobilní lidé, řekli: „Uf, už nemusím ráno vstávat, jít do školy a bát se, že bude třeba písemka z chemie.“ 
Ale opak je pravdou. Bez kamarádů ve škole, učitelů, asistentů pedagoga, zážitků, učení se, zpívání, bubnování 
a sdílení životních situací se najednou ocitne ve světě, který není tak úplně nakloněn lidem, kteří mají těžké 
tělesné postižení. V mnohých situacích naráží na nepochopení nebo na nedostatečné přizpůsobení prostředí 
apod. Má elektrický vozík a je vlastně „volný“, ale za pár let není žákem školy a jeho postoj k životu je oslaben, 
zdravotní stav taktéž. Možná sdílení všeho, co prožívá, čím je a jak se cítí, by potřeboval rozptýlit mnohými 
činnostmi či režimem, který měl kdysi ve škole. Jak ráda bych viděla opět tohoto mladého muže veselého 
a silného, třeba na univerzitě třetího věku, ale na to náš vzdělávací systém zatím nemyslí. Možná jednou…

5.1.4 Konkrétní příklad z praxe – Marek

V roce 2013 do 2. třídy střední školy MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie nastoupil žák Marek, který se svou vyso-
kou postavou a vizuálním dojmem zdál vhodný spíše pro obor řezníka a uzenáře, nikoli pro praktickou školu 
dvouletou. Rodiče si moc přáli, aby jejich syn mohl tuto školu navštěvovat, a očekávali, že zde najde to, co 
bude potřebovat pro svůj další osobní život. V prvním roce se snažil působit sebevědomě, důležitě, dokonce 
se s určitým nadhledem choval i ke svým spolužákům. Jeho sebevědomí však nebylo vůbec na takové úrovni, 
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jak se snažil nám naznačovat. Věděla jsem, že bude nutné u tohoto žáka jeho sebevědomí nejen podpořit, ale 
spíše budovat. Nebylo to vůbec jednoduché a trvalo to delší dobu. Od jeho nejistých postojů v osobnosti se 
odvíjel i přístup ke vzdělávání a bylo nutné najít cesty a metody, abychom mu ukázali, že škola může být zá-
bavná a zajímavá. V průběhu vzdělávání měl možnost prožít úspěch nejen ze splněných úkolů a pracovních 
činností ve škole, ale také se postupnými kroky a s posílenou odvahou začal zapojovat i do našich hudebních 
aktivit (včetně veřejných vystoupení). Cítil svou důležitost i  nepostradatelnost, čímž se nám podařilo jeho 
sebevědomí dostat na mnohem lepší úroveň. To byly krůčky k jeho posunu do dalšího života. Velmi ho bavily 
odborné předměty, jako jsou příprava pokrmů, pěstování rostlin, ale také i praktické činnosti. Potíže měl spíše 
s dodržováním pracovních režimů a procesů. Průběžně jsme se snažili nacvičovat pracovní režim a vše se nám 
postupně dařilo. V oblasti adaptace na kolektiv svých nových spolužáků bylo jeho zapojení z počátku velmi 
problematické. Na vše se díval s nadhledem a reagoval spíše podrážděně. Bylo zřejmé, že jeho adaptace a so-
cializace bude chtít čas. Postupnými kroky se však sám začal aktivně zapojovat nejen do procesu vzdělávání, 
ale především se snažil až nad rámec pomáhat svým spolužákům. Šlo o žáky, kteří byli imobilní a s oslabenou 
motorikou. Marek se velmi rychle dokázal vcítit do jejich potřeb a snažil se pravidelně jim pomáhat. S úžasem 
jsem jen pozorovala jeho posun v mnoha oblastech a jsem ráda, že jsem mohla být součástí při jeho budování 
a rozvíjení sebevědomí, a tím i vlastně tvoření jeho nové osobnosti. Nastal čas, kdy Marek ukončil studium 
závěrečnou zkouškou, kde sice nezískal výuční list, ale jsem přesvědčena, že získal mnohem víc. Během studia 
získal zkušenosti, poznatky a lepší přehled v oblasti všeobecného rozhledu, odborné dovednosti pro přípravu 
pokrmů, pěstování rostlin, pracovní návyky, ale především schopnost empatie k druhým lidem. Na konci jeho 
studia jsem byla přesvědčena, že Marek může tzv. do světa. Získal základ pro další postup v životě a teď bylo 
jen na něm, jak se rozhodne a co bude dál. Po ukončení studia na praktické škole dvouleté zkusil pracovat při 
demontáži různých strojů, přístrojů a pracuje tam dodnes. Pracovní režim zvládá a získává zase jiné zkušenosti 
a pohledy od svých spolupracovníků, které jsou opět nezbytné pro jeho další jeho život. 

Jsem přesvědčena, že pro mnohé žáky je tato cesta ta nejlepší, protože ne vždy jsou tak v mladém věku při-
praveni vstoupit do vzdělávacích oborů s vysokými nároky a mnozí potřebují delší čas na to, aby mohli právě 
dané studium nebo práci zvládnout. Pro mnohé je naše škola „mostem“ mezi základní školou a jiným vzdělává-
ním v náročnějším oboru na středních školách. Někteří žáci po absolvování praktické školy dvouleté nastoupili 
na pečovatelské práce, stolařské práce apod. a úspěšně pak tyto školy ukončili. Je třeba se na praktickou střední 
školu dívat, jako na možný „most“ proto, aby se umožnilo i  takovým žákům pokračovat dál. Jsem opravdu 
ráda, že mohu být součástí tohoto procesu a že naše práce má smysl. Vkládáme do své profese nejvyšší možné 
nasazení proto, aby žáci s různými handicapy byli připraveni jak na život, tak na možný vstup do zaměstnání. 
Nelze se zaměřovat jen na žáky, kteří mohou nastoupit do zaměstnání či chráněných dílen. Žáci, kteří potřebují 
nejvyšší míru podpory, budou v budoucnu využívat sociální služby. Naše společnost je přeci různorodá, tak 
jako jsou různí i naši žáci.

5.1.5 Konkrétní příklad z praxe – Lenka

Lenka nastoupila ve školním roce 2017/2018 na naši střední praktickou školu dvouletou v Karviné. Byla to žá-
kyně se středně těžkým mentálním postižením. V kolektivu byla velice oblíbená pro svoji přátelskou a veselou 
povahu. Během vyučování byla vždy ochotna pomáhat slabším žákům.

V hlavních vyučovacích předmětech byly její možnosti omezené intelektem. V matematice pracovala s po-
mocí kalkulátoru, matematické představy však nebyly úplně vytvořeny. V českém jazyce v písemném projevu 
chybovala a diktáty nezvládala. Technika čtení nebyla osvojena, žákyně zaměňovala a vynechávala písmena. 
V oblasti komunikačních dovedností byla aktivní, co nezvládla, uměla o tom mluvit a přiznat si své limity. 

Umíme s našimi žáky pracovat, pokyny učitele a asistentů pedagoga bylo potřeba Lence zadávat srozu-
mitelně, jednoduše formulovat, opakovat je a ověřovat, zda zadaným úkolům porozuměla. Pro Lenku byl také 
důležitý individuální přístup vyučujícího, pozitivní motivace a chválení za drobné úspěchy. To ji vždy posuno-
valo k lepším výsledkům. Byla vedena k samostatnosti a soběstačnosti. 

V praktických předmětech, jako jsou příprava pokrmů, praktické činnosti a výtvarná výchova, byla sna-
živá a zručná. Jejím nejoblíbenějším předmětem byla příprava pokrmů, kde pod vedením učitele a asistentů 
pedagoga tvořila a vařila chutná jídla.
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Lenka vynikala zpěvem a také měla v oblibě hru na různé hudební nástroje. Zúčastnila se novoročního 
koncertu pořádaného naší školou, kde vystoupila se sólovým zpěvem. 

Po absolvování studia ukončeného závěrečnou zkouškou hledala Lenka pracovní uplatnění, podmínky 
však byly ztíženy hygienickými pravidly a veškerým omezením. I přes její aktivitu, kdy s maminkou práci hle-
daly, se nepodařilo žádnou práci najít. Lenka byla aktivní v domácnosti, kde bydlí s rodiči a sourozenci. Vařila, 
uklízela a vykonávala domácí práce.

Letos v září se naskytla příležitost absolvovat tranzitní program. Lenka se přihlásila, byla vybrána, absol-
vovala několik setkání s koordinátorkou. Ta jí nabídla aktivity v sociálních službách, kde se Lenka velmi snaži-
la. Cítila se svými aktivitami naplněná, užitečná. Byla velmi milá ke klientům, pomáhala s podáváním jídla. To 
vedlo koordinátorku k nápadu, že by se Lenka uplatnila v kuchyni. Vyzkoušela si pomocné práce při přípravě 
jídel, úklidu kuchyně. Tím, že je velmi milá, si získala pozornost kuchařek a byla jí nabídnuta práce. Lenka je 
od 3. ledna 2022 zaměstnaná na dohodu o provedení práce ve zmiňované kuchyni.

5.1.6 Konkrétní příklad z praxe – Petra

Petra se narodila v Bohumíně do rodiny, která toužebně očekávala svého prvního potomka. Jako malá byla 
velmi živé dítě, které zajímalo vše, co se děje okolo ní. V pěti letech Petra bohužel prodělala silný epileptický 
záchvat, který se měl ukázat jako zlomový a předurčil tak její další životní kroky. V sedmi letech začala navště-
vovat Základní školu ČSA v Bohumíně, kde byla žákyní speciální třídy. Po ukončení devítileté povinné školní 
docházky začala od roku 2011 navštěvovat praktickou školu v Bohumíně-Pudlově. Petra ovšem v průběhu 
dalšího studia přestoupila na naši školu, kde se stala žákyní praktické školy dvouleté. Vzdělávají se zde žáci se 
středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně žáci s lehkým mentálním postižením v kombinaci 
s dalším zdravotním postižením. Důraz je kladen na praktické vzdělávání.

Když k nám Petra nastoupila, byla to dívka milá, příjemná, avšak velice nedůvěřivá k okolí a všemu, co 
se kolem ní dělo. Proto bylo důležité, aby se v novém prostředí adaptovala co nejdříve. Pedagogičtí pracovníci  
museli zvolit individuální a citlivý přístup. Snahou bylo začlenit Petru co nejlépe do třídního kolektivu a běž-
ného života. V rámci praktických činností chodila nakupovat, učila se vařit, zdokonalovala se v rukodělných 
činnostech a práci s počítačem. Petra byla postupně zapojována do akcí školy, jako byly například vánoční 
besídky, radovánky, výstavy. Postupem času začala mít čím dál větší chuť tvořit a to ji postupně naučilo znát 
hodnotu svou i hodnotu své práce. Ukázala se jako velmi schopná ve vyšívání. Její vyšívané ubrusy se stávaly 
ozdobou každé školní výstavy. 

Čas na střední škole plynul velmi rychle, blížilo se období závěrečných zkoušek. Pedagogičtí pracovníci 
spolu s rodiči usoudili, že by bylo dobré Petru začlenit v rámci sociální rehabilitace RÚT Slezské diakonie. Po 
jednáních s vedením školy sociální rehabilitace RÚT nabídla možnost, že by se Petra mohla začlenit jako dob-
rovolnice do školy, kterou absolvovala. Petra společně s rodiči nadšeně tuto nabídku přijala.

Role se obrátily a ze žačky, která potřebovala sama podporu a pomoc, se stal člověk, který sám pomoc 
a oporu druhým nabízí. 

Již druhým rokem přijímá svou roli s velkou zodpovědností. Bývalým spolužákům pomáhá při přípravě 
svačin a obědů. V pracovních činnostech chystá pomůcky a účastní se aktivně výuky (pomáhá žákům při plně-
ní úkolů). Dále doprovází žáky na akce školy. Nyní se zapojuje do přípravy koncertu. 

Co říci závěrem? Z plaché holky se stala naše kolegyně, která je brána jako součást pracovního týmu. Díky 
tomu, čeho se Petře podařilo dosáhnout, může být vzorem svým spolužákům.

5.1.7 Konkrétní příklad z praxe – Monika

Monika je žákyně praktické školy dvouleté. V tomto školním roce se připravuje k závěrečným zkouškám a na 
vstup do samostatného života. Má podnětnou, funkční rodinu. Je to velmi snaživá dívka, je oblíbená mezi spo-
lužáky a působí příjemným dojmem na ostatní lidi. V letošním školním roce dostala Monika možnost účastnit 
se tranzitního programu, který škola realizuje ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Praxi v rámci 
tranzitního programu žákyně plní v elektroprodejně Rodnex v Karviné. Do prodejny dochází 2× týdně a plní 



348

úkoly, které jsou ji přiděleny. Na samotném začátku byla Monika velmi nejistá, plná obav, stresu, nevěděla, jak 
to bude zvládat, jiní lidé, cizí prostředí. Nejprve pracovala s dopomocí a stálým dohledem, nebyla si jistá, jestli 
úkoly splní dle očekávání pana majitele. Bála se komunikovat s ostatními prodavači, vůbec si nebyla jistá žád-
nou činností. Za stálé podpory, motivace a díky pravidelnému docházení do prodejny začala po 3,5 měsících 
nabývat sebevědomí a jistotu, že každou svěřenou činnost odvede dobře a nikdo se na ni nebude mračit nebo 
říkat, že to je špatně. Praxe je většinou o tom, že něco uklízí, umývá, utírá. Ale i tyto činnosti jsou pro chod 
prodejny velmi důležité. Některé činnosti dělala Monika poprvé v životě, ale naučila se je vykonávat. Po pravi-
delném docházení na praxi začala žákyně komunikovat s prodejci, se zákazníky, dělá jí velmi dobře, když se jí 
například zeptají: „Kde máte žehličky?“ a Monika ukáže na místo, kde jsou. Cítí se být užitečná, je motivovaná, 
nevadí jí, že dělá stále podobné práce. Nemá ráda střídání činností. Zvykla si na pravidelnost praxe, zná cestu 
do prodejny, orientuje se v celé prodejně. Začala komunikovat s prodejci i se zákazníky. Cítí se dobře, je uvol-
něná. Optimální délka pracovní doby je 3–4 hodiny. Pak už je unavená a sama si neumí představit být aktivní 
v plné pracovní době. 

    

Do budoucna bude Monika určitě hledat zaměstnání na zkrácený úvazek, půjde o práce, které nebudou nároč-
né fyzicky nebo na velké přemýšlení. Budou to práce, kdy se přesně a jasně určí, co má udělat a kolik toho musí 
zvládnout za svou pracovní dobu. Nejlépe mít vstřícného zaměstnavatele, který na ni dohlédne, aby se cítila 
jistě, dobře a chodila do práce ráda. Možná, že to bude právě ve zmiňované elektroprodejně.
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5.1.8 Seznam doporučených zaměstnavatelů

Organizace spolupracující při začleňování žáků střední školy Slezské diakonie

Žáci naší praktické školy dvouleté a praktické školy jednoleté mají většinou vícečetná postižení. Naprostá vět-
šina našich žáků je imobilní a nedokáže zvládat sebeobslužné činnosti bez podpory asistenta. Vyhledávání 
potenciálních zaměstnavatelů, popřípadě návazných služeb přizpůsobujeme možnostem žáků.

Škola primárně spolupracuje se sociálními službami Slezské diakonie:

• EUNIKA Karviná – sociálně aktivizační služba: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handica-
pem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum165

• LYDIE Český Těšín – sociálně aktivizační služba: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handica-
pem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum15

• SALOME Bohumín – sociálně aktivizační služba: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handica-
pem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum161

• RÚT Bohumín – sociální rehabilitace: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/stredis-
ka-pro-lidi-s-handicapem/centrum157

• RÚT Český Těšín – sociální rehabilitace: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/stre-
diska-pro-lidi-s-handicapem/centrum32

• RÚT Frýdek-Místek – sociální rehabilitace: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/
strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum34/zivot-ve-stredisku-rut-frydek-mistek-socialni-rehabilitace

• RÚT Karviná – sociální rehabilitace: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemoc-
nenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum166

• RÚT Ostrava – sociální rehabilitace: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/stredis-
ka-pro-lidi-s-handicapem/centrum168

• EBEN EZER Český Těšín – sociálně terapeutické dílny: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-h-
andicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum39
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https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum161
https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum161
https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum157
https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum157
https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum32
https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum32
https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum34/zivot-ve-stredisku-rut-frydek-mistek-socialni-rehabilitace
https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum34/zivot-ve-stredisku-rut-frydek-mistek-socialni-rehabilitace
https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum166
https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum166
https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum168
https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum168
https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum39
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• EFFATHA Karviná – sociálně terapeutické: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/
strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum38

• DUHOVÝ DŮM Ostrava – sociálně terapeutické dílny: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-h-
andicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem/centrum124

Velmi dobře funguje i spolupráce se sociálními službami města Bohumín, kde naši žáci využívají:

• Centrum sociálních služeb Bohumín: https://www.css-bohumin.cz

• Klíček Bohumín – sociálně terapeutické dílny: https://www.css-bohumin.cz/cz/sluzby/dilny-klicek

Dalšími spolupracujícími organizacemi, ve kterých působí naší žáci v rámci odborné praxe:

• Trianon  Český Těšín – sociální podnik: https://www.ostrianon.cz/o-nas

• Rodnex s.r.o., Karviná – prodejna elektroniky: https://rodnex.business.site/#utm_source=firmy.cz&utm_
medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-12906178

• Tesco Karviná: https://itesco.cz/prodejny/obchody-tesco/hypermarket-karvina

• Globus Havířov: https://www.globus.cz/havirov.html

• Pod Zeleným dubem Bohumín – hotel, restaurace: https://www.podzelenym.cz/cz.html

• Cesmína Bohumín – domov pro seniory: https://www.css-bohumin.cz/cz/sluzby/domov-cesmina

5.2 Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín, p.o.2

5.2.1 Informace o škole a žácích

Odborné učiliště a  Praktická škola Hlučín je školské zařízení zaměřené na výchovu a  vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. Naší cílovou skupinou jsou žáci, 
kteří jsou vřazeni do systému speciálního školství a  je u nich převážně klasifikováno lehké či středně těžké 
mentální postižení, zdravotní znevýhodnění, PAS, kombinované postižení,případně jde o žáky ze sociálně ne-
podnětného prostředí, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Pomocí přiměřených výchovných a vyučova-
cích metod, prostředků a forem výchovy a zvláště individuálního přístupu a empatie se snažíme o plnohodnot-
né začlenění našich žáků a maximální využití jejich potenciálu na trhu práce a v osobním životě ve společnosti. 
Jsme střední škola s velkou spádovou oblastí. Žáci dojíždějí převážně z Ostravy a okolí, Opavy a okolí a obcí 
Hlučínska. Vzděláváme žáky z velké části z majoritní skupiny, ale i z poměrně velké části romského etnika, kte-
ré má svá specifika. Vzhledem k možnostem žáků a jejich podpůrným opatřením nabízíme vzdělávání v jed-
notlivých oborech kategorie E ukončených výučním listem nebo v praktické škole dvouleté. 

Vzdělávací strategie školy je založena na propojení teoretické a odborné výuky s cílem připravit pracov-
níka, který se zařadí plnohodnotně do společnosti, vzděláním si zvýší šance umístit se na trhu práce. Patříme 
mezi menší školy, důraz je kladen na neustálou spolupráci vyučujících teoretických předmětů a učitelů odbor-
ného výcviku. Díky této spolupráci s třídními učiteli dochází k včasnému řešení vzdělávacích nebo výchovných 
problémů. Snažíme se tím i zabránit žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, ať už z výchovných, 
nebo jiných důvodů, v odchodu během jejich studia. Výhodou školy je i tzv. rodinné prostředí a kolektiv pe-
dagogů a mistrů odborného výcviku, kteří tzv. táhnou za jeden provaz a mají dobré kolegiální vztahy. I toto je 
přidanou hodnotou školy, která je pro žáky se SVP nemalým přínosem. 

2 Zdroj fotografií: Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín, p.o.
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Žáci se mohou vzdělávat v těchto oborech: Cukrářské práce, Pekařské práce, Kuchařské práce, Pečova-
telské práce, Prodavačské práce, Zednické práce a Malířské a natěračské práce. V případě, že si žák zvolil 
nevhodný obor nebo jej obor nezaujal, měl jinou představu, nabízíme možnost přestupu na jiný obor vzdělání. 
Je důležité žákům již od prvního ročníku vštěpovat správné pracovní návyky, aby jejich začlenění do pracovní-
ho procesu bylo co nejúspěšnější. Je zapotřebí, aby se žáci uměli orientovat na trhu práce, aby uměli pracovat 
s informacemi. Vedle školy školy hraje důležitou roli i spolupráce s rodinou žáka. Pravidelné konzultace, ale 
i včasné informování rodičů ze strany třídních učitelů může zabránit vyloučení žáka nebo jeho předčasnému 
odchodu ze studia.  

Praktická škola doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu plnění povinné docházky 
a osvojení si vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních činností a sebeobsluhy, zvláště potřeb-
né v každodenním životě.

Spolupracujeme se sociálními partnery, kteří umožňují žákům odborné praktické vzdělávání na jednotli-
vých provozech dle konkrétních oborů. Škola se účastní odborných soutěží a projektových dnů, ve kterých se 
žáci mohou seznámit s novými technologiemi, možnostmi a postupy práce. Pedagogové se dle možností zapo-
jují do profesních vzdělávacích kurzů, čímž zvyšují své povědomí o nejnovější poznatky v modernizaci oboru 
a mohou je aplikovat do praxe žáků. 

5.2.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Na toto téma bych nahlížela ze dvou úhlů pohledu: 

•  Trh práce v ostravském regionu a šance pro naše žáky oborů kategorie E
•  Ochota našich žáků začlenit se po získání kvalifikace do pracovního procesu

První úhel pohledu: 

Trh práce na Ostravsku a  okolí prošel z  mého pohledu velkými změnami. Stále sice vznikají nové pracov-
ní příležitosti, které dávají absolventům šanci na úspěch při hledání zaměstnání, nabídka pracovních míst je 
rozmanitá, ale mnohdy nedostatečná. Ráz kraje, který se prezentoval především jako kraj těžkého průmyslu, 
se v posledních letech velmi změnil. I přesto se kraj potýká v porovnání s ostatními regiony s vysokou mírou 
nezaměstnanosti. Největší podíl na tom mělo ukončení těžební činnosti ostravských dolů, restrukturalizace 
hutí a významných podniků v regionu. Úbytek volných míst a velká konkurence v individuálních možnostech 
a vzdělání uchazečů je obrovská.

Naši žáci mají možnost se po studiu uplatnit v oblasti služeb, v technických oborech, v potravinářských 
oborech, v oblasti pečovatelství. Co se týká oblasti zaměstnávání a pracovní politiky, je zde určitě velká snaha 
o zaměstnávání absolventů se ZP, znevýhodněním, mentálním postižením, ale i přesto mám pocit, že trh práce 
je v dnešní době zaměřen převážně na „zdravé a silné“ jedince, schopné se přizpůsobit podmínkám firem. Fir-
my poptávají vzdělané, jazykově vybavené pracovníky, s vysokou mírou motivace, samostatnosti, profesionali-
ty, přístupu k práci, flexibility. Pro žáky našich oborů kategorie E je tato náročnost firem při výběru zaměstnání 
neuchopitelná, jsou to mnohdy požadavky, které žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nemohou splnit. 
Proto je nutná spolupráce sociálních služeb zaměřených na podporu těchto lidí. Jako školské zařízení využívá-
me tyto kontakty pro případnou spolupráci.

 
Druhý úhel pohledu:

Rozličnost našich žáků je poměrně široká, jsou zde velké rozdíly v individuálních schopnostech, dovednostech, 
v mentálních a fyzických možnostech, pohledu na svět, ale také ve schopnosti a chuti zapojit se do pracovního 
procesu. Právě motivace k práci a zodpovědný přístup ke studiu je mnohdy kamenem úrazu a žáci předčas-
ně ukončí studium nebo jsou ze studia vyloučeni pro nezájem o obor či za kázeňské přestupky. Co se týká 
uplatnění a zaměstnávání našich absolventů na trhu práce, myslím si, že šance v našem regionu jsou omezené.  
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U některých rovněž nastává problém s nedostatečnou motivací, neochotou pracovat a nevytvořením si dosta-
tečných pracovních návyků, což je mnohdy způsobeno rodinným prostředím žáků. Žáci pocházející ze socio-
kulturně nepodnětného prostředí se sice s podporou a velkým vypětím sil učitelů a mistrů odborného výcviku 
vyučí danému oboru, ale způsob života v některých rodinách a štědrý sociální systém v ČR způsobí, že si na-
konec práci nehledají a své šance zahazují. Jsme rádi, pokud naši sociální partneři nabídnou absolventům po 
vyučení zaměstnání ve svých firmách, v nichž žáci vykonávali odborný výcvik. Těch případů již bylo několik, 
i když pouze ojediněle, a jak říkám žákům, je to výhra v loterii jak pro ně, tak pro firmu, která si je „zaučila“ 
za roky praktické výuky. V teoretických předmětech je důležité vybavit žáky vědomostmi a znalostmi nejen 
odbornými, nezbytnými pro výkon jejich profese, ale i praktickými pro život po studiu, aby byli úspěšní na 
trhu práce – umět sestavit životopis, zvládat orientovat se na pracovních portálech při vyhledávání zaměstnání, 
orientovat se na úřadech, disponovat základy finanční gramotnosti. Samozřejmě na druhé straně je dost absol-
ventů zcela samostatných a ochotných se zapojit do pracovního procesu. 

Velkým přínosem pro naši školu je spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci. Zapojením naší školy 
do tranzitního projektu jsme dali šanci s pracovní příležitostí žákům praktické školy dvouleté. Vybraní žáci 
jsou zaměstnáni u nových sociálních partnerů, kteří byli osloveni a vstoupili s námi do spolupráce. Žáci se 
v rámci projektu za dohledu asistenta zapojují do pracovního procesu ve firmách. Pro tyto žáky je to velký 
přínos i po stránce psychické, zvyšují si sebevědomí, fyzickou prací zkoušejí, co mohou, kde jsou jejich limity, 
v čem jsou úspěšní. Po ukončení studia je sice uplatnění těchto žáků problematické, ale síť sociálních služeb, 
sociálně aktivizačních služeb a sociálních rehabilitací je v Moravskoslezském kraji propracovaná a rozmanitá, 
rodiče tak mají vcelku širokou možnost výběru.

V otázce vhodných možností zaměstnání pro naše absolventy spolupracují třídní učitelé s kariérovou po-
radkyní a mistry odborného výcviku, kteří pracují v terénu s žáky ve firmách a mají přehled o možných pra-
covních místech. S žáky třetích ročníků jsou probírány v odborných, ale i všeobecně vzdělávacích předmětech, 
nejen možnosti jejich uplatnění v oboru, ale i mimo obor – dle zájmu konkrétního žáka. Jsou jim předkládány 
výhody, bonusy v zaměstnání, možnost osamocení se po finanční stránce, ale také pocit odpovědnosti k práci 
a sobě samému. 

V  oborech Cukrářské práce, Prodavačské práce, Kuchařské práce, Pečovatelské práce, Pekařské práce 
máme velmi dobrou spolupráci s firmami, které našim žákům umožňují praxi přímo v reálném pracovním 
prostředí. Žáci jsou umisťováni na pracoviště do běžného provozu a plní požadavky dle tematických plánů 
daného oboru a ročníku. Jsou vedeni ke zodpovědnému přístupu k práci, dodržování pracovního řádu a hygi-
enických zásad. Bohužel se zde potýkáme s různým přístupem žáků k práci a studiu vůbec. 

Obory Malířské a natěračské práce a Zednické práce jsou závislé především na dojednaných zakázkách. 
Žáci si ve školních dílnách a zejména na zakázkách zdokonalují své odborné dovednosti, ale zažívají i pocit 
úspěchu a zodpovědnosti k odvedené práci. 

5.2.3 Konkrétní příklad z praxe – Luboš

Luboš k nám poprvé přišel před lety na den otevřených dveří na naší škole. Dorazil s „tetou“, jak ji mile oslo-
voval, která jej k nám doprovázela, neboť pocházel z dětského domova v Opavě, kde byl umístěn od svých asi  
4 let. Je to jeden z mnoha absolventů, který uvízne v paměti. Osobně jsem je provázela po škole, Luboš měl zá-
jem pouze o pekařský obor, který jsem rovněž vyučovala v odborných předmětech. Tento milý, velmi skromný 
chlapec mě upoutal hlavně svou odpovědí, když jsem se ho zeptala, proč zrovna chce být pekařem. 

Odpověděl svým pomalým tempem: „Já miluju práci s těstem.“ Takto zapáleného žáka pro obor jsem už 
dlouho nezažila. Chlapec s mírnou poruchou řeči a komunikace byl velmi úspěšný během studia a účastnil se 
po dva roky pekařských soutěží v Brně, kde jsme získali i 1. místo za hlučínské koláče. Byla to pro něj rovněž 
odměna, protože této práci se chtěl věnovat po studiu, byl to jeho velký sen. 

Luboš velmi úspěšně ukončil studium. Jako jeho třídní učitelka jsem s ním ke konci studia řešila i ukonče-
ní pobytu v dětském domově, kde pobýval dlouhá léta, a jeho postupné osamostatnění. Luboš se nakonec stě-
hoval ke své biologické matce. Odchod z dětského domova a stěhování pro něj představovalo období plné obav, 
ale také nadějí a očekávání. Našel si práci blízko bydliště, začal pracovat v pekárně v Globusu. Splnil si svůj sen.
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5.2.4 Konkrétní příklad z praxe – Denisa

Denisa absolvovala na naší škole tříletý obor kategorie E Cukrářské práce. Šlo o dívku, která přes nepříznivou 
situaci v rodině měla velmi dobré studijní výsledky. Občas se potýkala s psychickými potížemi, které pramenily 
z tíživé situace v rodině a z problémů s matkou. Velkou oporou jí byla rodina jejího chlapce, který s ní rovněž 
studoval stejný obor. Reprezentovala naši školu na soutěžích cukrářského oboru. U praktických závěrečných 
zkoušek, na které zveme i některé sociální partnery z oboru, si všimla její precizní práce majitelka cukrárny 
a moc ji za její práci pochválila a nepřímo jí nabídla pracovní místo. V červenci se mi Denisa ozvala s prosbou, 
jak má tuto majitelku oslovit, že by měla zájem u ní pracovat, protože pracovní příležitosti, které měla, nedo-
padly dle očekávání. Byla jsem velmi potěšena, že chce v oboru zůstat, protože v jejím případě by byla velká 
škoda nevyužít takové pracovní dovednosti. Vše klaplo na výbornou, Denisa pracuje v Cukrářství Pudová, daří 
se jí, je spokojená. I pro nás jako školu je to dobrá vizitka a těší nás, když se absolvent takto uplatní a dělá dobré 
jméno naší škole. 
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5.2.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů 

Zde bych ráda uvedla firmy, zaměstnavatele, sociální partnery, se kterými má naše škola velmi dobré zkuše-
nosti a kterým vděčíme za možnost zaměstnávat a vzdělávat naše žáky v rámci odborném výcviku. Tyto firmy 
poskytují našim žákům reálný pohled na oblast práce, zaměstnávání, možnosti trhu práce, využití teoretických 
poznatků v odborných předmětech a jejich aplikaci do praktického života. Velmi si vážíme každého partnera, 
kterému záleží na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme moc rádi, když se absolvent 
uchytí v některé z firem a zúročí své dovednosti nebo nabere praktické zkušenosti, které zúročí ve firmě jiné. 
Každopádně každý takový úspěch je pro nás odměnou. 

Zaměstnavatelé potravinářských oborů, služeb, technických oborů :

• VŠB Menza Ostrava – praxi zde vykonávají žáci kuchařského a cukrářského oboru: https://www.vsb.cz/cs

• Radniční sklípek Hlučín – zaměstnána žákyně oboru Kuchařské práce, pracuje zde doposud: https://
restaurace-hlucin.cz

• Cukrárna Verona Hlučín – praxi zde vykonávají žáci oboru Cukrářské práce, ve studené kuchyni žáci 
oboru Kuchařské práce
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• Cukrářská výrobna Martina Pudová Dolní Benešov – obor Cukrářské práce: https://www.cukrarstvi-
pudova.cz

• Albert síť prodejen – obor Prodavačské práce, Pekařské práce: https://www.albert.cz

• Kaufland síť prodejen – obor Prodavačské práce: https://www.kaufland.cz

• Penny síť prodejen – obor Prodavačské práce: https://www.penny.cz

• Pekařství Velička Petřkovice – pekárna: http://www.pekarstvi-velicka.cz

• Pekárna M+K Šilheřovice – pekárna: https://www.svatebnikolace.cz

• školní jídelna při ZŠ Hornická Hlučín – zaměstnává v OV obor Kuchařské práce: https://www.zshornic-
ka.cz/page/detail/jidelna-kontakty

• Fontána Hlučín – obor Pečovatelské práce, práci zde našli po ukončení studia i naši absolventi: https://
www.fontana-po.cz

• Domov pod Vinnou Horou Hlučín – obor Pečovatelské práce: https://www.ddhlucin.cz

• Seniorcentrum Opava – obor Pečovatelské práce: https://www.scopava.cz/cs

• Heluz – spolupráce s oborem Zednické práce: https://www.heluz.cz

• Jaskula – malby Bolatice– spolupráce s oborem Malířské práce: http://www.jaskula-malby.cz

• Cech malířů a lakýrníků – zapojení naší školy do cechu: http://www.cechmal.cz

• HET – dodavatel, sponzor nátěrových hmot, spolupracuje s  naší školou i  v  rámci odborných soutěží, 
přednášek, školení: https://www.het.cz

• Charita Hlučín – sociální partner v rámci TP – sociálně terapeutické dílny: https://www.charitahlucin.cz

• Drogerie Paschek Hlučín – sociální partner v rámci TP: https://www.bal.cz

• Zahradnictví Novák Hlučín – sociální partner v rámci TP: https://www.zcnovak.cz/cs

• Globus obchodní řetězec – https://www.globus.cz

5.3 Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace3

5.3.1 Informace o škole a žácích

Jsme střední škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona. Celkem 90 žáků s různým druhem a stupněm 
postižení je vzděláváno ve třech oborech vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem (obo-
ry kategorie E) a ve dvou oborech vzdělání bez výučního listu (obory kategorie C). Naší snahou je umožnit 
studium i žákům s těžkým zdravotním postižením. Patří mezi ně žáci s autismem, s těžkou mentální retardací  
a s kombinovaným postižením. Výchova a vzdělávání těchto žáků je velmi náročná jednak na přípravu na vý-
uku, ale i na různé didaktické a kompenzační pomůcky. 

Jako jedna z mála středních škol v republice se věnujeme výuce žáků s poruchou autistického spektra, kteří 
jsou vzděláváni buď ve třídách pro ně speciálně zřízených, nebo jsou integrováni do běžných tříd. Ve výchově 
a vzdělávání těchto žáků dosahujeme velmi dobrých výsledků.

Škola nabízí tyto tříleté obory vzdělání s výučním listem: Stravovací a ubytovací služby, Strojírenské 
práce a Zahradnické práce.

Při teoretickém vyučování získávají žáci vědomosti nutné pro výkon svého budoucího povolání. Při prak-
tických činnostech na odborném výcviku využívají své vědomosti, nácvikem činností získávají manuální zruč-

3 Zdroj fotografií: Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace.
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nost a odborné dovednosti. Odborný výcvik je realizován nejen ve škole – školní dílny, cvičné kuchyně, školní 
kuchyně, ale též na smluvních pracovištích, jako jsou například jídelny základních a středních škol, kde žáci 
získávají dovednosti a pracovní návyky.

Dále škola nabízí obory vzdělání: Praktická škola jednoletá a dvouletá, které doplňují a rozšiřují žá-
kům teoretické i  praktické dovednosti získané v  průběhu povinné školní docházky. Zaměřují se na rozvoj 
komunikačních dovedností, dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. 
Snaží se poskytnout přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností praktického života, 
jako jsou rukodělné a domácí činnosti, nakupování, zahradnické a pěstitelské práce. Tyto činnosti by měly 
absolventům usnadnit integraci do společnosti. Dále se zaměřují na rozvoj sociálního chování – základy spo-
lečenského chování, uvědomování si sebe sama, svých práv a povinností. Cílem vzdělávání v praktické škole je 
především zvýšení kvality života absolventů.

Důkazem jsou různé akce, které pedagogové naší školy organizují pro žáky. Jedná se například o školy 
v přírodě, pobyty na horách s výukou lyžování, sportovní soutěže, koncerty, výstavy, poznávací výlety, výuku 
tance a společenského chování. Jednou z nejoblíbenějších akcí našich žáků bývá kolona. V roce 2018 se nám 
podařilo zorganizovat benefiční módní přehlídku, kde se v roli modelek představily mimo jiné také žákyně naší 
školy. Tato akce se setkala s velkým ohlasem. 

V tranzitním programu jsme teprve krátce. Velice se nám osvědčilo využít pomoci externích asistentů 
vzhledem k vysoké pracovní zatíženosti našich zaměstnanců, kteří jsou téměř nezastupitelní. Do budoucna 
bychom tedy ocenili práci s vybranými žáky, které by při nácviku různých pracovních činností a dovedností 
mohli doprovázet externí asistenti, které by bylo možno platit z vnějších zdrojů, jako jsou například rehabili-
tační nebo sociální služby.

5.3.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Na naší škole je každý rok přibližně 90 žáků, z nichž jedna třetina má diagnostikováno těžké postižení (PAS, 
TMP, KP) a dvě třetiny lehké mentální postižení.

Tranzitní program ve vazbě na práci a zaměstnání 

Žáci s LMP jsou vzděláváni v oborech, které jsou zakončeny výučním listem, což samo o sobě je předpoklad 
k pracovnímu uplatnění. Bohužel je ale většina z nich ze sociálně slabších rodin, kde rodiče nemají prioritně 
potřebu pracovat, ačkoliv nejsou nijak znevýhodněni. Svým životním stylem jsou přímým vzorem pro své 
děti, které i když učební obor úspěšně ukončí závěrečnou zkouškou, nemají dále potřebu v daném oboru pra-
covat. Někteří žáci také ukončí studium předčasně. Jejich rodiče nemají potřebu jim tato rozhodnutí zvrátit, 
přesvědčit je o pokračování ve studiu či vysvětlit vyšší šanci uplatnit se na trhu práce díky ukončenému studiu. 
Tito žáci tedy z velké části končí na ÚP nebo se snaží získat invalidní důchod; ve většině případů ani sebelepší 
tranzitní program nepomůže, i když začnou pracovat, tak nevydrží.

Část žáků s LMP je z dětských domovů a po dovršení plnoletosti a odchodu z ústavní péče velké je velké 
riziko, že většina z nich ukončí dříve či později učební poměr (v loňském školním roce to bylo 7 žáků druhých 
a třetích ročníků).

Zbývající část žáků, kteří chtějí pracovat, si práci najdou. Z našich zkušeností víme, že velmi často ne 
v oboru, který vystudovali. 

Naše škola se snaží pomáhat uvést žáky do reality uplatnitelnosti na trhu práce například zaměřením se na 
tuto oblast zejména v předmětu občanské výchovy a odborných předmětů (praxe na smluvních pracovištích, 
exkurze a besedy, spolupráce s ÚP, s občanskou poradnou, s pracovní rehabilitací, a sociální rehabilitací).

Žáci s  těžkým zdravotním postižením jsou vzděláváni v  praktické škole a  ti nejschopnější následně 
i v oborech vzdělání s výučním listem. Takoví žáci mají většinou kvalitní rodinné zázemí. Možností uplatnění 
je bohužel velmi málo vzhledem k jejich handicapu.

Pro žáky s PAS jsme rozšířili nabídku oborů vzdělání s výučním listem o obor Zahradnické práce, jelikož 
další dva naše obory jsou náročnější na sociální kontakty. V současné době s dopomocí asistentů pedagoga 
máme žáky s PAS i v oborech, jako jsou Kuchařské práce, Strojírenské práce, žákům s PAS doporučujeme nej-
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dříve vzdělání v praktické škole dvouleté (adaptace, méně nároků na vzdělávání, více na socializaci) a pak až 
jeden z oborů vzdělání s výučním listem, mnohdy jdou ještě na další obor vzdělání k nám nebo i na jinou školu.

Pomoc školy je podobná jako u žáků s lehkým zdravotním postižením, je ale obohacena o spolupráci s od-
borem sociálních věcí, se Slezskou diakonií, s Centrem pro zdravotně postižené MSK.

Žáci se mohou uplatnit v  chráněných dílnách (sociální podnik), sociálně terapeutických dílnách. Zde 
se nám podařilo ve spolupráci se Slezskou diakonií propojit smluvní pracoviště odborného výcviku oboru 
vzdělání Zahradnické práce a  pracoviště sociálně terapeutických dílen. Znamená to tedy, že žáci, kteří po 
ukončení přecházejí na pracoviště sociálně terapeutických dílen, přecházejí do prostředí, které znají, jelikož 
měli šanci jej lépe poznat, a výrazně lépe se pak adaptují (tato možnost je přínosem zejména pro žáky s PAS). 
Důležitý je u těžkého postižení i posun v sociální oblasti a v oblasti vztahů. 

Ředitelka školy je členkou odborné pracovní skupiny pro pracovní rehabilitaci při Úřadu práce v Novém 
Jičíně. Členkou této skupiny je i vedoucí sociální rehabilitace v Novém Jičíně. Velmi úzce tedy spolupracujeme 
se sociální rehabilitací a pracovní rehabilitací, kde mohou být naší žáci následně zaměstnáni.

Co potřebuje učitel, aby mohl své žáky co nejvíc podporovat a rozvíjet:

• ČAS – pokud má učitel zvládat učební plán, na ostatní činnosti už mu moc času nezbývá.

• PŘEHLED A INFORMOVANOST – učitelé nemají v této oblasti potřebné znalosti, není to součástí učeb-
ního plánu, nemají na to čas. I když výchovný nebo kariérový poradce znalosti má, tak není v jeho mož-
nostech pracovat se všemi žáky.

5.3.3 Konkrétní příklad z praxe – Jana

Krátký příběh žákyně, které se podařilo najít práci. Jana přišla do naší školy v roce 2006 ze ZŠ speciální, kde 
po celou dobu pracovala s asistentkou pedagoga. Jana byla naší první žákyní s PAS (LMP, ADHD, anxiózní 
porucha), znamenalo to první zkušenost pro učitele a jejich další vzdělávání. Moc nám pomohlo, že s ní přišla 
i její asistentka pedagoga. Jana absolvovala praktickou školu jednoletou, dvouletou, učební obor Zahradnické 
práce a poté i učební obor Kuchařské práce (ukončila v roce 2015). Jana po absolvování v roce 2015 nastoupila 
do sociálně terapeutických dílen EFFATHA (viz foto).

 
 Jana při práci v Zahradnictví Kunín s.r.o, kde máme jako škola smluvní pracoviště odborného výcviku pro učební obor 

Zahradnické práce. Zároveň se jedná o místo, kde mají své pracoviště i sociálně terapeutické dílny – EFFATHA.

V rámci sociální rehabilitace RÚT a také díky rodině se pro Janu hledala práce, kterou nakonec získala v Do-
mově důchodců DUHA v Novém Jičíně. Od února 2017 pracuje Jana v domově důchodců na zkrácený úvazek. 
Jedná se o stereotypní práci v prádelně, která Janě naprosto vyhovuje.
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5.3.4 Konkrétní příklad z praxe – Silvie

Krátký příběh žákyně, která docházela na praxi, ale nezafungovalo to. Silvie (atypický autismus, LMP, oční 
vada) do naší školy přišla ze ZŠ v roce 2008, kde měla velmi špatný prospěch a problémy se socializací, tehdy 
ještě neměla diagnostikovaný autismus a učitelé si s ní nevěděli rady. Na doporučení naší školy šla na vyšetření 
k psychiatrovi a do SPC specializovaného na PAS. Když se se Silvií začalo pracovat podle pravidel pro žáky 
s PAS, nastalo velké zlepšení. Po celou dobu studia měla určeného asistenta pedagoga, který s ní pracoval.

Silvie absolvovala praktickou školu jednoletou, dvouletou, učební obor Kuchařské práce a poté i učební 
obor Zahradnické práce (ukončila v roce 2017).

Silvie v rámci pracovní rehabilitace při ÚP v Novém Jičíně žádala o pomoc při přípravě na práci pomoc-
ného kuchaře ve školní jídelně SŠ Mendelové, kde předtím byla na odborném výcviku (smluvní pracoviště naší 
školy), září 2017 – únor 2018 (ředitelka školy je člen Odborné pracovní skupiny pro pracovní rehabilitaci ÚP 
ČR a ta tuto možnost Silvii doporučila).

V lednu 2018 vzdělavatel žádal o prodloužení přípravy do konce školního roku, jelikož Silvie není stále 
připravena pracovat samostatně. Silvie souhlasila a proběhlo prodloužení do června 2018.

Silvie hodnotí absolvovanou přípravu jako úspěšnou, bohužel nevedla k  uzavření pracovního poměru 
(samostatně by tuto práci nezvládla, takže nedošlo k podepsání smlouvy).

Silvii je nabídnuta další příprava v rámci pracovní rehabilitace u společnosti Bezlepík, s.r.o. jako pomocná 
pracovnice v kuchyni. V práci byla pouze jeden den a bylo zřejmé, že je pro ni příliš náročná a není vhodná 
(manipulace s těžkými předměty, očekávání příliš velké samostatnosti, v provozovně byla lesklá podlaha, která 
v Sylvii vyvolává fobii z uklouznutí).

Dne 20. 7. 2018 Silvie požádala o ukončení vedení v evidenci ÚP, jelikož byl předjednán kontakt s Domo-
vem důchodců DUHA a příslib uzavření pracovního poměru. Práce nabízená ÚP byla bohužel opět fyzicky 
náročná a pro Silvii nevhodná – nutnost vysoké míry samostatnosti a opět i fyzická náročnost (údržba zahrady 
a úklid chodníku v zimním období atd.).

Od roku 2018 je Silvie klientkou sociálně terapeutických dílen slezské diakonie EFFATHA.
V září 2021 navštívila Silvie s maminkou sociální podnik A-ASKA grafik s.r.o. – opět pro ni nevhodná 

práce kvůli hluku (PAS) a drobné manuální práci (oční vada). Jednalo se o demontování různých zařízení 
vhodných k dalšímu ekologickému roztřídění. V dílně EFFATHA je Silvie spokojená, ale přesto se s pomocí 
maminky snažila návštěvou uvedeného sociálního podniku dostat na vyšší míru samostatnosti.

   

Sociálně terapeutické dílny EFFATHA – pracovní činnosti
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EFFATHA – maňáskové divadlo, které Silvie chodí hrát do MŠ, speciální ZŠ a různých soc. zařízení

Sociálně terapeutické dílny EFFATHA – pracovní činnosti

5.3.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů 

• EFFATHA Nový Jičín, Kopřivnice – sociálně terapeutické dílny: https://www.slezskadiakonie.cz

• RÚT Nový Jičín – sociální rehabilitace: https://www.slezskadiakonie.cz

• A-ASKA grafik, s.r.o., Nový Jičín – sociální podnik: https://aaska.cz

• ZAHRADNICTVÍ KUNÍN s.r.o., Kunín – https://www.zahradnictvi-kunin.cz

• Fullcom, s.r.o., Nový Jičín – https://www.fullcom.cz

• Mateicius, a.s., Odry – https://mat-plasty.cz

• ToZařídíme, s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm – chráněná dílna: https://www.agj-holding.cz

• NEXT–ON Group, a.s., Kopřivnice – https://www.next-on.cz/cs-cz

• THERMIC, s.r.o., Bernartice nad Odrou – https://www.irt.cz
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• ROLOFOL,  a.s., Bordovice – https://www.rolofol.cz

• Zemědělská usedlost Bludička – Ing. Gabriela Žitníková, Bludovice – https://bludicka.wbs.cz

• Družstvo VIKTORINA LOCA Příbor – sociální podnik: https://viktorinaloca.cz

• FARMA LIČKA Sedlnice – rodinná farma Ing.. Miroslava Ličky a Hany Ličkové: https://www.farmalicka.cz
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ZÁVĚR

Autoři věří, že předložená publikace nabídla dostatečný přehled možností napříč různými oblastmi – ať už se 
jedná o přehled možností dalšího vzdělávání, podpory jedince prostřednictvím existující sítě vybraných soci-
álních služeb (doplněnou o důležité a aktuálně platné informace), či o možnosti v rámci zaměstnávání (jak ze 
strany státní správy, tak dalších organizací). O tom, jak může být téma řešeno v praxi, vypovídají ilustrativní 
příklady od námi oslovených škol z Moravskoslezského 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. 
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Analýza uplatnitelnosti absolventů s těžkým postižením na trhu práce v ČR

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

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

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

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

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

Návrh revize RVP praktické školy jednoleté a RVP praktické školy dvouleté 

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

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

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

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

Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice

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

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