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ÚVOD

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

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

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

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

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

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

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

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

Poznámky

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

Poděkování:

Mgr. Martin Sadílek, Mgr. Zuzana Raková, Mgr. Jana Ševčíková, Bc. Lenka Cehelská, PaedDr. Dagmar Mar-
vánková, Mgr. Danuše Hůsková, Mgr. Alena Nekulová

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

Plzeňský kraj má rozlohu 7 648,9 km² a je v pořadí 3. největším krajem v ČR. Má 591 041 obyvatel, a je tedy  
8. nejlidnatějším krajem v ČR. Hustota zalidnění v kraji činí 77,3 obyvatel na km², což znamená podprůměrné 
zalidnění v rámci krajů ČR. Nejvyšším bodem v Plzeňském kraji je Velká Mokrůvka (1 370 m. n. m.). Kraj má 
7 okresů a 501 obcí. Sousedními kraji jsou: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Karlovarský kraj a Ústecký kraj. 
Krajským městem je Plzeň, která leží ve střední části kraje. Plzeňský kraj vznikl 1. 1. 2000.

Zpět na obsah



Systém školských poradenských služeb v kraji – 
PPP

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

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

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

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

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

Školy a třídy základní školy speciální v kraji

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

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

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

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

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

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

praktických).

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

Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 21
Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 22
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 23
Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 25
Základní škola praktická Kralovice, okres Plzeň-sever 26
Střední škola a Základní škola, Oselce 28
Základní škola, Rokycany, Čechova 40 29
Základní škola, Klatovy, Hálkova 133 30
Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, p. o. 31
Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 32
Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 33
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá 34
Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 35
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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, Plzeň, Podmostní 1 21
Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 22
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 23
Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 25
Základní škola praktická Kralovice, okres Plzeň-sever 26
Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín 27
Střední škola a Základní škola, Oselce 28
Základní škola, Rokycany, Čechova 40 29
Základní škola, Klatovy, Hálkova 133 30
Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 32
Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 33
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá 34
Základní škola speciální Royal Rangers při Středisku Víteček 36
Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 37
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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

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 38
Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín 39
Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 41
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá 42
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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

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 38
Střední škola a Základní škola, Oselce 40
Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 41
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá 42
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň,   
Chodské náměstí 131 43
Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 44
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 45
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 46
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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 škola a Základní škola, Oselce 40
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá 42
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 45
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 46
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Mezi školská poradenská zařízení patří speciálněpedagogická centra (SPC) a  pedagogicko-psychologické 
poradny (PPP). Jedním z  jejich hlavních cílů je nastavovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žákům nadaným taková podpůrná opatření, která jim zajistí rovný přístup ke vzdělávání a podpoří využití 
jejich potenciálu tak, aby jejich vzdělávání bylo nejen efektivní, ale aby podporovalo i osobnostní růst každého 
jedince.

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

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

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

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

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

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň-město 47
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň 48
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň-jih 49

Detašované pracoviště ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 49
Detašované pracoviště MŠ Gagarinova Přeštice 49
Detašované pracoviště ZŠ Nepomuk 50
Detašované pracoviště ZŠ Stod Komenského 50
Detašované pracoviště ZŠ Blovice 50

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň-sever 51
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň – pobočka Klatovy 52

Detašované pracoviště PPP Plzeň – pobočka Klatovy – odloučené pracoviště Sušice 52
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň – pobočka Domažlice 53
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň – pobočka Tachov 54

Detašované pracoviště PPP Plzeň – pobočka Tachov – detašované pracoviště Stříbro 54
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň – pobočka Rokycany 55
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 Systém školských poradenských služeb v kraji – SPC

Speciálně pedagogické centrum při odborné škole, základní škole a mateřské škole, Plzeň 56
Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené 57
Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči 58
Speciálně pedagogické centrum zřízené při základní škole a mateřské škole pro sluchově postižené, Plzeň 59
Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené Plzeň 60
Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené Horšovský Týn 61
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Zpět na kategorie

Základní škola, Plzeň, Podmostní 1

Podmostní 2398/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

RED-IZO 600022935 KONTAKT ŠKOLA

IZO 49777726 377 235 573
plzen@zspodmostni.czIČO 49777726

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

377 235 573, 777 483 133
ŘEDITEL/KA Mgr. Jan Špott

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Plzeň, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Na Rychtářce

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zspodmostni.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23

Heyrovského 529/23, Doudlevce, 301 00 Plzeň

RED-IZO 600022943 KONTAKT ŠKOLA

IZO 49777718 377 377 458
info@zshey.czIČO 49777718

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

377 377 458
zuzana.metlicka@zshey.czŘEDITEL/KA Mgr. Zuzana Metlická

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Plzeň-Doudlevce

Spojení do místa školy autobusem Sídliště Bory

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní klub

WEB www.zshey.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola  
pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25

Lazaretní 1290/25, Doubravka, 312 00 Plzeň

RED-IZO 600022960 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110031857 377 261 780
skola@zrakpm.czIČO 49778200

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

377 265 936
smrhova@zrakpm.czŘEDITEL/KA Ing. Iva Šmrhová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Plzeň-Doubravka

Spojení do místa školy autobusem Husův park

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní klub, SPC

WEB www.zrakpm.cz

FACEBOOK Základní škola a Mateřská škola pro zrakově 
postižené a vady řeči Plzeň
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Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola  
pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90

Mohylová 1200/90, Doubravka, 31200 Plzeň

RED-IZO 600022978 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110031890
378 609 939

IČO 49778153

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

378 609 939
reditel@sluchpost-plzen.czŘEDITEL/KA Mgr. Jiří Pouska

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Plzeň-Doubravka

Spojení do místa školy autobusem Poliklinika Doubravka

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, SPC

WEB www.sluchpost-plzen.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, 
Plzeň, Macháčkova 45

Macháčkova 905/45, Skvrňany, 318 00 Plzeň

RED-IZO 600023036 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110032004 377 931 648, 725 548 210
skola@skolymach.czIČO 70839352

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

377 931 648
adamkovaka@skolymach.czŘEDITEL/KA Mgr. Karla Adámková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Plzeň – Zadní Skvrňany

Spojení do místa školy autobusem Terezie Brzkové

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, SPC

WEB www.skolymach.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola praktická Kralovice,
okres Plzeň-sever

Plzeňská tř. 172, Kralovice, 331 41 Kralovice

RED-IZO 600071570 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102328650 373 396 548
zspraktickakralovice@seznam.czIČO 70968888

ZŘIZOVATEL Město Kralovice
KONTAKT ŘEDITEL

736 482 054, 736 482 053
slikova.milada@atlas.czŘEDITEL/KA Mgr. Milada Šliková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Kralovice u Rakovníka

Spojení do místa školy autobusem Kralovice

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zspkralovice.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola speciální  
a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín

Husova 346, Merklín, 334 52 Merklín

RED-IZO 600022994 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108005747
377 912 030

IČO 71197583

ZŘIZOVATEL Diakonie Českobratrské církve 
evangelické

KONTAKT ŘEDITEL

721 714 808
kovacova@spsmerklin.czŘEDITEL/KA Mgr. Ivana Kováčová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Merklín, Školní (autobus 450561)

Školní svoz ANO

Stacionář NE

CHPM NE

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

WEB www.specialniskolamerklin.cz

FACEBOOK ZŠ speciální a Praktická škola DČCE Merklín
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Zpět na kategorie

Střední škola a Základní škola, Oselce

Oselce 1, Oselce, 335 46 Oselce

RED-IZO 600009769 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102276081 371 595 168
stskola.oselce@tiscali.czIČO 77691

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

773 771 880
zdenek.tauchen@stredniskolaoselce.czŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Zdeněk Tauchen

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Oselce

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní klub, školní družina, školní jídelna

WEB www.stredniskolaoselce.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola, Rokycany, Čechova 40

Čechova 40, Nové Město, 337 01 Rokycany

RED-IZO 600023052 KONTAKT ŠKOLA

IZO 48380261
zvs.rokycany@quick.czIČO 48380261

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

371 723 255, 777 484 951
ivana.faitova@skolaprakticka.czŘEDITEL/KA MUDr. Ivana Faitová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Rokycany

Spojení do místa školy autobusem Rokycany, aut. nádraží

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby jídelna, družina, kroužky

WEB www.skolaprakticka.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola, Klatovy, Hálkova 133

Hálkova 133, Klatovy V, 339 01 Klatovy

RED-IZO 600022901 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102164690 376 313 449
zvs.kt@worldonline.czIČO 70839042

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Dana Kočí

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Klatovy-město

Spojení do místa školy autobusem Klatovy, Plánická sídl.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
cvičná kuchyně, keramická dílna, dřevodílna, 
počítačová učebna, rehabilitační tělocvičny, po-
silovna, školní zahrady

WEB www.zvskt.webnode.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola praktická Domažlice, 
Msgre B. Staška 232, p. o.

Msgre B. Staška 232, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice

RED-IZO 600065758 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102004439 379 733 725
zsmsgredomazlice@seznam.czIČO 75005735

ZŘIZOVATEL Město Domažlice
KONTAKT ŘEDITEL

379 733 725
reditel@novaskoladomazlice.czŘEDITEL/KA Mgr. Karel Štípek

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Domažlice-město

Spojení do místa školy autobusem Domažlice, Benešova I
Domažlice, Hanův park

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, školní klub

WEB www.novaskoladomazlice.cz

FACEBOOK Základní škola a mateřská škola Domažlice, 
Msgre B. Staška 232
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Zpět na kategorie

Základní škola a Odborná škola,  
Horšovský Týn, Nádražní 89

Nádražní 89, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

RED-IZO 600022765 KONTAKT ŠKOLA

IZO 574961 379 422 310, 379 423 450
reditelstvi@zs-oshtyn.czIČO 70842779

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

379 422 310
reditelstvi@zs-oshtyn.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Mazancová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Horšovský Týn

Spojení do místa školy autobusem Horšovský Týn

Školní svoz ANO

Stacionář NE

CHPM ANO

Další doprovodné služby školní družina, herna (s míčkovým bazénem, 
speciálním rotopedem, klavírem, projektorem)

WEB www.zs-oshtyn.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola, Tachov, 
Petra Jilemnického 1995

Petra Jilemnického 1995, Tachov, 347 01 Tachov

RED-IZO 600023117 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102464359 374 630 231, 606 201 189
reditelstvi@skolatachov.czIČO 70842523

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Lenka Hovězáková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Tachov-zastávka

Spojení do místa školy autobusem Tachov, u Rybeny

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.skolatachov.cz

FACEBOOK Základní škola a Mateřská škola, Tachov,  
Petra Jilemnického 1995
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Zpět na kategorie

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Kostelní 129, Planá, 348 15 Planá

RED-IZO 600009971 KONTAKT ŠKOLA

IZO 48326437 374 750 511
sekretariat@sszplana.czIČO 48326437

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

374 750 519, 606 632 842
mara@sszplana.czŘEDITEL/KA Mgr. Josef Mára

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Planá u Mariánských Lázní

Spojení do místa školy autobusem Planá, Sadová

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM ANO

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.sszplana.cz

FACEBOOK SŠŽ a ZŠ, Planá
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Zpět na kategorie

Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431

Revoluční 1431, Stříbro, 349 01 Stříbro

RED-IZO 600023109 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102464332
374 622 984, 778 486 600

IČO 70842515

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

reditel@zsrevolucnistribro.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Jasmína Vaňková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Stříbro

Spojení do místa školy autobusem Stříbro, aut. st., Stříbro, kino, Stříbro, záv.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zsrevolucnistribro.cz

FACEBOOK ZŠ Stříbro, Revoluční 1431
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Zpět na kategorie

Základní škola speciální Royal Rangers  
při Středisku Víteček

nám. 1. máje 60, Kořen, 349 53 Olbramov

RED-IZO 651038197 KONTAKT ŠKOLA

IZO 151038201 725 738 386
skolavitecek@email.czIČO 71340921

ZŘIZOVATEL 15. přední hlídka Royal Rangers 
v ČR

KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Zuzana Kovandová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Černošín

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby NE

WEB www.skola-vitecek.estranky.cz

FACEBOOK Základní škola speciální Royal Rangers při 
Středisku Víteček

http://www.skola-vitecek.estranky.cz
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Zpět na kategorie

Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15

Skupova 423/15, Doudlevce, 301 00 Plzeň

RED-IZO 600171507 KONTAKT ŠKOLA

IZO 049777645 377 370 467
reditelka@pomspec.czIČO 49777645

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

377 370 467
reditelka@pomspec.czŘEDITEL/KA Mgr. Věra Lomberská

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Plzeň-zastávka

Spojení do místa školy autobusem Šimerova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
rehabilitační péče, dílna, cvičná kuchyňka, 
prádelna a malá tělocvična pro zdravotní  
a relaxační cvičení

WEB www.pomspec.cz

FACEBOOK NE

http://www.pomspec.cz
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Zpět na kategorie

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, 
Plzeň, Macháčkova 45

Macháčkova 905/45, Skvrňany, 318 00 Plzeň

RED-IZO 600023036 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110032004 377 931 648,725 548 210
skola@skolymach.czIČO 70839352

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

377 931 648
adamkovaka@skolymach.czŘEDITEL/KA Mgr. Karla Adámková

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E Zahradnická výroba (Sadovnické a květinářské práce)

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Plzeň – Zadní Skvrňany

Spojení do místa školy autobusem Terezie Brzkové

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM ANO

Další doprovodné služby školní družina, SPC

WEB www.skolymach.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola speciální a Praktická škola 
Diakonie ČCE Merklín

Husova 346, Merklín, 334 52 Merklín

RED-IZO 600022994 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108005747
377 912 030

IČO 71197583

ZŘIZOVATEL Diakonie Českobratrské církve 
evangelické

KONTAKT ŘEDITEL

721 714 808
kovacova@spsmerklin.czŘEDITEL/KA Mgr. Ivana Kováčová

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Merklín, Školní (autobus 450561)

Školní svoz ANO

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby terapie, kroužky, školní jídelna

WEB www.specialniskolamerklin.cz

FACEBOOK ZŠ speciální a Praktická škola DČCE Merklín
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Zpět na kategorie

Střední škola a Základní škola, Oselce

Oselce 1, Oselce, 335 46 Oselce

RED-IZO 600009769 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102276081 371 595 168
stskola.oselce@tiscali.czIČO 77691

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

773 771 880
zdenek.tauchen@stredniskolaoselce.czŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Zdeněk Tauchen

Obor C NE

Obor E Opravářské práce, Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, 
Potravinářská výroba

Obor H Opravář zemědělských strojů, Truhlář, Mechanik opravář motorových vozidel, 
Umělecký kovář a zámečník

Obor L Uměleckořemeslné zpracování kovů, Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem Oselce

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní klub, školní jídelna

WEB www.stredniskolaoselce.cz

FACEBOOK NE
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Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, 
Nádražní 89

Nádražní 89, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn

RED-IZO 600022765 KONTAKT ŠKOLA

IZO 574961 379422310, 379 423 450
reditelstvi@zs-oshtyn.czIČO 70842779

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

379 422 310
reditelstvi@zs-oshtyn.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Mazancová

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E Keramická výroba, Malířské a natěračské práce, Potravinářská výroba, Šití oděvů, 
Tesařské práce, Zednické práce, Zahradnické práce, Pečovatelské služby

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Horšovský Týn

Spojení do místa školy autobusem Horšovský Týn

Školní svoz ANO

Stacionář NE

CHPM ANO

Další doprovodné služby školní družina, herna (s míčkovým bazénem, 
speciálním rotopedem, klavírem, projektorem)

WEB www.zs-oshtyn.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Kostelní 129, Planá, 348 15 Planá

RED-IZO 600009971 KONTAKT ŠKOLA

IZO 48326437 374 750 511
sekretariat@sszplana.czIČO 48326437

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

374 750 519, 606 632 842
mara@sszplana.czŘEDITEL/KA Mgr. Josef Mára

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E Provozní služby (Pokojská/ý), Kuchařské práce, Malířské a natěračské práce, 
Tesařské práce, Zednické práce, Pečovatelské služby

Obor H Krejčí, Ošetřovatel, Cukrář, Operátor skladování, Spojový mechanik pro IT

Obor L Podnikání

Obor M NE

Internát domov mládeže

Spojení do místa školy vlakem Planá u Mariánských Lázní

Spojení do místa školy autobusem Planá, Sadová

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM ANO

Další doprovodné služby NE

WEB www.sszplana.cz

FACEBOOK SŠŽ a ZŠ, Planá
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Zpět na kategorie

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

Hostouň, Chodské náměstí 131

Chodské náměstí 131, Hostouň, 345 25 Hostouň

RED-IZO 600028429 KONTAKT ŠKOLA

IZO 150069685
info@vudds-hostoun.cz

IČO 48342998

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

379 410 158
reditel@vudds-hostoun.czŘEDITEL/KA Ing. Radek Bošek

Obor C NE

Obor E Stravovací a ubytovací služby, Zemědělské práce

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE (při DDŠ)

Spojení do místa školy vlakem Hostouň

Spojení do místa školy autobusem Hostouň

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby výchovný ústav, školní jídelna

WEB www.vudds-hostoun.cz

FACEBOOK NE



44
Zpět na kategorie

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56

Vejprnická 56, Plzeň, 318 00 Plzeň

RED-IZO 600022986 KONTAKT ŠKOLA

IZO 49774859 377823023
info@osvsplzen.czIČO 49774859

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

377 308 115,  737 434 487
lucie.vodickova@osvsplzen.czŘEDITEL/KA Mgr. Lucie Vodičková

Obor C NE

Obor E
Strojírenské práce, Elektrotechnické a strojně montážní práce, Potravinářská výroba, 
Potravinářské práce, Zahradnické práce, Stravovací a ubytovací služby, Prodavačské prá-
ce, Pečovatelské služby

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Plzeň – Zadní Skvrňany

Spojení do místa školy autobusem Školy Vejprnická

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.osvsplzen.cz

FACEBOOK Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, 
Vejprnická 56
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Zpět na kategorie

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Plzeňská 231, Bor, 348 02 Bor

RED-IZO 600009963 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110017501 374 790 536-7
reditel@ssbor.czIČO 77879

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

374 790 538,  731 142 208
reditel@ssbor.czŘEDITEL/KA Mgr. Zdeňka Valečková

Obor C NE

Obor E Strojírenské práce, Elektrotechnické a strojně montážní práce, Provozní služby

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

Obor L Podnikání

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Bor

Spojení do místa školy autobusem Bor, statek

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.ssbor.cz

FACEBOOK Střední škola Bor
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Zpět na kategorie

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Sušice, U Kapličky 761

U Kapličky 761, Sušice, 342 01 Sušice

RED-IZO 600009416 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107840308 376 524 662
skola@sossusice.czIČO 77615

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

376 326 376/102, 732 320 199
kolar@sossusice.czŘEDITEL/KA Ing. Jaromír Kolář

Obor C NE

Obor E Zednické práce, Stravovací a ubytovací služby

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

Obor L Podnikání

Obor M Elektrotechnika, Cestovní ruch, Sociální činnost

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Sušice

Spojení do místa školy autobusem Sušice, Pravdova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.sossusice.cz

FACEBOOK SOŠ a SOU Sušice
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Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň-město
Částkova 691/78, Slovany-Lobzy, 326 00 Plzeň 2

WEB www.pepor-plzen.cz

FACEBOOK KPZ Plzeň

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PhDr. Irena Příkazská

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 377 468 124, poradnamesto@pepor-plzen.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 377 468 111, poradnaplzen@pepor-plzen.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0
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Zpět na kategorie

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň
Jiráskovo náměstí 814/30, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

WEB www.kppp-plzen.cz

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Biskupství plzeňské

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Eva Zábrodská

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 377 477 273, poradns@kppp-plzen.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 605 266 260, zabrodska@kppp-plzen.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0



49

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň-jih
Částkova 78, 326 00 Plzeň

WEB www.pepor-plzen.cz/pobocky/plzen-jih

FACEBOOK KPZ Plzeň

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Eliška Kloudová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 377 468 172, poradnajih@pepor-plzen.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 377 468 146, eliska.kloudova@pepor-plzen.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 5

Detašované pracoviště 
ZŠ JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE

Adresa Na Jordáně 1146, Přeštice, 334 01 Přeštice

Kontakt PPP

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Jitka Maráková 
606 344 170

Další služby Základní škola Josefa Hlávky Přeštice 
(www.zsprestice.cz)

Detašované pracoviště 
MŠ GAGARINOVA PŘEŠTICE

Adresa Gagarinova 202, Přeštice, 334 01 Přeštice

Kontakt PPP

Kontakt vedoucí pracovník

Další služby www.kppp-plzen.cz

http://www.zsprestice.cz
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Zpět na kategorie

Detašované pracoviště 
ZŠ NEPOMUK

Adresa Školní 546, Nepomuk, 335 01 Nepomuk

Kontakt PPP

Kontakt vedoucí pracovník

Další služby www.zsnepomuk.cz

Detašované pracoviště 
ZŠ STOD KOMENSKÉHO

Adresa Komenského náměstí 10, Stod, 333 01 Stod

Kontakt PPP

Kontakt vedoucí pracovník

Další služby www.zsstod.cz

Detašované pracoviště 
ZŠ BLOVICE

Adresa Družstevní 650, Blovice, 336 01 Blovice

Kontakt PPP

Kontakt vedoucí pracovník

Další služby www.zs-blovice.cz
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Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň-sever
Částkova 78, Plzeň-sever, 326 00 Plzeň

WEB www.pepor-plzen.cz

FACEBOOK KPZ Plzeň

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Šárka Čechurová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 377 468 133, poradnasever@pepor-plzen.cz, 
sarka.cechurova@pepor-plzen.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 377 468 120, sarka.cechurova@pepor-plzen.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0
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Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň –
pobočka Klatovy

Voříškova 823, Klatovy III, 339 01 Klatovy

WEB www.pepor-plzen.cz/pobocky/klatovy

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Milena Klimešová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 376 310 809, poradnaklatovy@pepor-plzen.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 376 310 809, milena.klimesova@pepor-plzen.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

Detašované pracoviště 
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PLZEŇ – POBOČKA KLATOVY –

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SUŠICE
Adresa Nuželická 60, Sušice III, 342 01 Sušice

Kontakt PPP 376 526 671

Kontakt vedoucí pracovník

Další služby www.pepor-plzen.cz/pobocky/klatovy
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Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň – 
pobočka Domažlice

Pivovarská 323, Domažlice, 344 01 Domažlice

WEB www.pepor-plzen.cz/pobocky/domazlice

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Václava Forstová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 379 724 276, 722 602 200
poradnadomazlice@pepor-plzen.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 379 724 276, vaclava.forstova@pepor-plzen.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0



54
Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň – 
pobočka Tachov

K. H. Borovského 521, Tachov 1, 347 01 Tachov

WEB www.pepor-plzen.cz/pobocky/tachov

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Renata Hégrová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 374 723 158, poradnatachov@pepor-plzen.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 374 723 158, renata.hegrova@pepor-plzen.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

Detašované pracoviště 
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PLZEŇ – POBOČKA TACHOV –

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ STŘÍBRO
Adresa Mánesova 1522, Stříbro, 349 01 Stříbro

Kontakt PPP 374 623 773

Kontakt vedoucí pracovník

Další služby www.pepor-plzen.cz/pobocky/tachov
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Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň –
pobočka Rokycany

Jiráskova 181, Rokycany-Střed, 337 01 Rokycany

WEB www.pepor-plzen.cz/pobocky/rokycany

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Věra Huzinec Čiková

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 371 724 960, 723 720 583, 
poradnarokycany@pepor-plzen.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 733 745 850, vera.cikova@pepor-plzen.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0
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WEB www.skolymach.cz

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jitka Shánělová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 377 539 337
spc@skolymach.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 778 428 403
shanelovaji@skolymach.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum při odborné škole, 
základní škole a mateřské škole, Plzeň

Macháčkova 904/43, Skvrňany, 318 00 Plzeň
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Zpět na kategorie

WEB www.zrakpm.cz

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 377 263 569
spczrak@zrakpm.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové ANO

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené
Nad Týncem 1199/38, Plzeň 4 – Doubravka, 312 00 Plzeň
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Zpět na kategorie

WEB www.zrakpm.cz

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 775 852 001
spcrec@zrakpm.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči
Ke Špitálskému lesu 1050/3, Plzeň 4 – Doubravka, 312 00 Plzeň
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Zpět na kategorie

WEB www.sluchpost-plzen.cz

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 377 609 994
spc@sluchpost-plzen.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové ANO

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum zřízené při základní 
škole a mateřské škole pro sluchově postižené, Plzeň

Mohylová 1200/90, Plzeň 4 – Doubravka, 312 00 Plzeň
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Zpět na kategorie

WEB www.zshey.cz/kontakt

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PaedDr. Mgr. Zdenka Slupská

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 377 383 534
spchey@gmail.com

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK zdenka.slupska@zshey

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum pro mentálně 
postižené Plzeň

Vejprnická 663/56, 301 00 Plzeň



61
Zpět na kategorie

WEB www.zs-oshtyn.cz

FACEBOOK

ZŘIZOVATEL Plzeňský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jarmila Ledvinová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 379 422 310
reditelstvi@zs-oshtyn.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK ledvinova.jarmila@centrum.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

Speciálně pedagogické centrum pro mentálně 
postižené Horšovský Týn

Nádražní 89, 346 01 Horšovský Týn
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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 ve Plzeňském kraji, které jsou primár-
ně zaměřené na cílovou skupinu projektu – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního 
postižení.
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Typy sociální služeb

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

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

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

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

Sociální rehabilitace 
Sociálně aktivizační služby
Sociálně terapeutické dílny

Služby mimo cílovou skupinu

Odlehčovací služby
Osobní asistence

Týdenní stacionáře
Domovy pro lidi se zdravotním postižením

Chráněná bydlení
Podpora samostatného bydlení

Centra denních služeb
Denní stacionáře

Zpět na obsah

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

Sociální rehabilitace

Centrum péče o děti s vývojovou poruchou (SEN), Rokycany 65
Centrum pobytových a terenních sociálních služeb, Zbůch 67
SOS, Domažlice 69
Jdeme dál pro osoby s postižením, Plzeň 71
Sociální rehabilitace Exodus, Třemošná 73
Tyfloservis, Plzeň 75
Centrum Hájek, Nezvěstice 77

Sociálně aktivizační služby

Dílna Liduška, Staňkov 78
TOTEM, Plzeň 80
Spolek neslyšících, Plzeň 82
TyfloCentrum, Plzeň 84
Volnočasové kluby DUHA, Domažlice 86
Aktivizační služby, Kašperské Hory 88
Sociální služby Sušice, Sušice 90
Centrum Hájek, Nezvěstice 92

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa, Meclov 94
Sociálně terapeutické dílny Pohodička, Rokycany 96
Sociálně terapeutická dílna Exodus, Plzeň 98
Středisko Víteček, Černošín 100
Terapeutické dílny MOTÝL, Plzeň 102
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Adresa Josefa Knihy 225, Střed, 337 01 Rokycany 1

Zřizovatel SENs, z.s.

Web www.sensautismus.cz

Kontakt vyvojoveporuchy@seznam.cz

Informace o službě

Forma služby terénní, ambulantní

Maximální kapacita 20 klientů

Aktuální naplněnost plná kapacita

Délka poskytované služby bez limitu

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení vývojové poruchy, kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 7–26 let

Stupeň závislosti II., III., IV. stupeň

Pro koho není služba určena starší 18 let

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života oblékání, pohyb po městě, úklid, cestování, nákupy, příprava do školy

Zvýšení pracovního uplatnění pracovní chování, plánování, denní režim

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, cestování, komunikace, úřady, obchod

Zvýšení pracovního uplatnění základní orientace v rovině pracovního uplatnění

Exkurze, praxe, placená práce ne

Centrum péče o děti s vývojovou poruchou (SEN), Rokycany
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory sociální rehabilitace pro dospělé (Ledovec)

Podpora na trhu práce bez zkušeností, služba je do 18 let

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP přednášky, informační servis, sdílení zkušeností
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Adresa V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch

Zřizovatel Centrum pobytových a terenních sociálních služeb Zbůch

Web www.centrumzbuch.cz

Kontakt info@centrumzbuch.cz

Informace o službě

Forma služby terénní, ambulantní, pobytová

Maximální kapacita 24 klientů

Aktuální naplněnost 20 klientů

Délka poskytované služby ne

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, tělesné a zdravotní postižení

Věková kategorie 7–64 let

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

Pro koho není služba určena PAS

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života příprava na pracovní zařazení

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik pracovních dovedností

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nácvik sebeobsluhy

Zvýšení pracovního uplatnění praxe ve firmách, práce na DPP

Exkurze, praxe, placená práce ano

Centrum pobytových a terenních sociálních služeb, Zbůch
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory odcházejí do rodin

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne



69

Adresa Sadová 636, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1

Zřizovatel Diecézní charita Plzeň

Web www.dchp.cz

Kontakt ivana.frohlichova@dchp.charita.cz

Informace o službě

Forma služby terénní, ambulantní

Maximální kapacita neni určena

Aktuální naplněnost slabá

Délka poskytované služby není vymezeno

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní postižení

Věková kategorie není uvedeno

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena není vymezeno

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života poskytování základního sociálního poradenství

Zvýšení pracovního uplatnění konzultace s odborníky, informace o pracovištích, vyhledávání 
zaměstnavatelů

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života vyřizování dávek státní sociální podpory, doprovod na úřady, 
zastupování na základě plné moci

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod na úřady a instituce

Exkurze, praxe, placená práce domluva a doprovod k zaměstnavateli

SOS, Domažlice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory dle potřeb klienta

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka služba je primárně určena pro širší klientelu např. osoby bez přístřeší, 
závislé na návykovách látkách, imigranty apod.
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Adresa Prokopova 397/17, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Web www.diakoniezapad.cz

Kontakt jdemedal@diakoniezapad.cz

Informace o službě

Forma služby terénní, ambulantní

Maximální kapacita 24 hodin práce ve prospěch klienta/pracovník/týden

Aktuální naplněnost 42 % / pracovník

Délka poskytované služby klient má max. 2 roky na splnění IP

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální a jiné zdravotní postižení (PAS)

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. a II. stupeň

Pro koho není služba určena děti a senioři

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života finanční gramotnost, vaření, sociální vztahy, kognitivní schopnosti, 
komunikace

Zvýšení pracovního uplatnění komunikace, sociální vztahy, kognitivní schopnosti, vyhledání 
informací

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života vaření, nákupy, nácvik trasy, komunikace s úřady a s institucemi

Zvýšení pracovního uplatnění komunikace s úřady a s institucemi, nácvik trasy

Exkurze, praxe, placená práce ne

Jdeme dál pro osoby s postižením, Plzeň
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory samostatný život, návazné služby (pobytové, terénní)

Podpora na trhu práce daří se z 80 % IP

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa U Zvonu 51, 330 11 Třemošná

Zřizovatel Sdružení občanů Exodus, z.s.

Web www.exodus.cz

Kontakt konecna@exodus.cz

Informace o službě

Forma služby terénní, ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 6

Aktuální naplněnost okamžitá 6

Délka poskytované služby délka není stanovena

Možnost obědů ano

Cílová skupina

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

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena psychiatrické onemocnění

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vaření, uklízení, péče o hygienu, pomoc při vyřizování osobních 
záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění vzdělávací aktivity, nácvik práce s penězi, práce na PC, komunikace se 
zákazníky v rámci našeho krámku

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života orientace v MHD a okolí, pomoc při nákupech a vyřizování osobních 
záležitostí na úřadech

Zvýšení pracovního uplatnění aktivní shánění pracovního místa, návštěvy v nejrůznějších chráněných 
dílnách

Exkurze, praxe, placená práce pod dohledem zaměstnance

Sociální rehabilitace Exodus, Třemošná
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory odcházejí na chráněné pracovní místo

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony kosmetika, kadeřník, doprava

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Tomanova 2645/5, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Zřizovatel Tyfloservis, o.p.s.

Web www.tyfloservis.cz

Kontakt plzen@tyfloservis.cz

Informace o službě

Forma služby terénní, ambulantní

Maximální kapacita 3 ambulantní a 3 terénní

Aktuální naplněnost 90 %

Délka poskytované služby délka není stanovena

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. a III. stupeň

Pro koho není služba určena alkohol a jiné závislosti, infekční onemocnění

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
využívání zrakových funkcí, poradenství v oblasti výběru zrakových 
pomůcek, kompenzace zraku, edukace rodinných příslušníků, osvětové 
aktivity, depistáž u odborných lékařů, podpora akceptace zrakové vady

Zvýšení pracovního uplatnění není náplní organizace

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
kurz prostorové orientace a  samostatného pohybu, zvládání různých 
rolí a  společenských situací, nácvik vhodného požádání o  pomoc 
a odmítnutí pomoci

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Tyfloservis, Plzeň
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají v domácí péči

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka služba je primárně určena pro tyflopedickou klientelu
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Šťáhlavice 158, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice

Zřizovatel Centrum Hájek, z.ú.

Web www.centrumhajek.eu

Kontakt sikovalenka@centrumhajek.eu

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–26 let

Forma služby ambulantní

Centrum Hájek, Nezvěstice
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Adresa Jankovského 216, Staňkov I, 345 61 Staňkov

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace

Web www.cssstod.eu

Kontakt info@cssstod.eu

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 6

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, tělesné, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II., III., IV. stupeň

Pro koho není služba určena závislí na návykových látkách, PAS s agresivitou

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

sebeobsluha, zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti, aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění rozvoj pracovních dovedností přímo v dílnách, prodej vlastních 
výrobků přímo v dílně

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života cyklovýlety, pobyty v lázních, zahraniční rekreace, společenské akce – 
divadlo, koncerty, bály, sportovní akce – fotbalové či hokejové zápasy

Zvýšení pracovního uplatnění prodej vlastních výrobků na jarmarcích

Exkurze, praxe, placená práce ano; prezentace na jarmarcích, tvořivé dílny – prodej vlastních výrobků

Dílna Liduška, Staňkov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory klienti zůstávají dlouhodobě

Podpora na trhu práce klienti pracují ve vlastních chráněných dílnách

Fakultativní (placené) úkony ano; doprava, internetové připojení, pobyty v lázních, rekreace, 
společenské a sportovní akce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka
v rámci Centra sociálních služeb máme také domovy pro osoby se 
zdravotním postižením (143 lůžek, 19–80 let) a chráněné bydlení 
(47 lůžek, 19–64 let)
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Adresa Kaznějovská 1517/51, Plzeň 1 – Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Zřizovatel Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Web www.totemplzen.cz

Kontakt blahova@totemplzen.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 1 pracovník / 1 klient nebo rodina

Aktuální naplněnost vždy objednáme

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. a III. stupeň

Pro koho není služba určena lidé s psychiatrickou diagnózou

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života fyzické a psychologické cvičení, prevence ohrožení vývoje, řešení 
obtížných situaci, zmírňování rizik

Zvýšení pracovního uplatnění služba na toto není primárně zaměřena

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života mentoringové programy Pět P (6–15 let), KAMPa 15+, Doučování, 
KOMPAS

Zvýšení pracovního uplatnění služba na toto není primárně zaměřena

Exkurze, praxe, placená práce ne

TOTEM, Plzeň
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory doporučíme specializované/odborné sociální poradenství

Podpora na trhu práce není uvedeno

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka spolupracuje s Akademií nadání, s organizací Hafík (canisterapie)
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Adresa Tylova 405/14, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Zřizovatel Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících 
Plzeň, p.s.

Web www.snplzen.cz

Kontakt mhanzlicek@snplzen.cz

Informace o službě

Forma služby terení, ambulantní

Maximální kapacita 40 klientů ambulantní péče, 30 klientů terénní péče

Aktuální naplněnost 75 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení sluchové, kombinované

Věková kategorie bez omezení

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena závislí na návykových látkách, agresivní infekční klienti

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života využívání kompenzačních pomůcek, práce s moderními 
technologiemi, kurzy znakového jazyka, kurzy odezírání

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Spolek neslyšících, Plzeň
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka
v době koronaviru došlo k velkému regresu u klientů, kteří nemohli 
využívat naše služby, a je velice těžké je motivovat k další práci, 
obzvlášť seniory
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Adresa Tomanova 2645/5, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Zřizovatel TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Web www.tc-plzen.cz

Kontakt dostalova@tc-plzen.cz

Informace o službě

Forma služby terénní, ambulantní

Maximální kapacita terénní služba 45 klientů, ambulantní služba 35 klientů

Aktuální naplněnost 90 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. a II. stupeň

Pro koho není služba určena vozíčkáři, lidé s těžším mentálním postižením

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života socioterapeutická podpora, identifikace potřeb klienta, nácvik 
asertivity, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Zvýšení pracovního uplatnění jazykové kurzy, digitální dovednosti, kurzy pedigu

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života kulturní a společenské akce, exkurze, výstavy a výlety – zdokonalování 
v prostorové orientaci, získávání nových poznatků z různých oblastí

Zvýšení pracovního uplatnění doporučujeme rekvalifikační kurzy, spolupráce k ÚP, s rekvalifikačním 
střediskem Dědina v Praze 6

Exkurze, praxe, placená práce výlety a exkurze a různé sportovní aktivity podle zájmů a možností 
klientů, společenské akce

TyfloCentrum, Plzeň
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

spolupráce se ZČU v Plzni, ZŠ pro zrakově postižené – nemáme stejné 
klienty, ale spolupracujeme na bázi poradenství

Poznámka služba je určena primárně pro tyflopedickou klientelu
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Adresa Kozinova 297, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice 1

Zřizovatel Diecézní charita Plzeň

Web www.dchp.cz

Kontakt jindrich.pfeifer@dchp.charita.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 15

Aktuální naplněnost 50 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

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

Věková kategorie 11–64 let

Stupeň závislosti III. a IV. stupeň

Pro koho není služba určena není stanoven

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života trávení volného času, orientace v prostoru a času, podpora a rozvoj 
komunikace, zlepšování fyzické a psychické kondice

Zvýšení pracovního uplatnění služba není na toto primárně zaměřena

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
podpora posílení kladných vztahů s rodinou a okolím

Zvýšení pracovního uplatnění práce na zahradě, exkurze

Exkurze, praxe, placená práce ano

Volnočasové kluby DUHA, Domažlice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory službu využívají dlouhodobě

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP speciální školy v Poběžovicích, Mašovicích a Horšovském Týně



88

Adresa Žižkovo náměstí 401, 341 92 Kašperské Hory

Zřizovatel Oblastní charita Sušice

Web www.susice.charita.cz

Kontakt sas@susice.charita.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 15

Aktuální naplněnost nelze stanovit

Délka poskytované služby maximálně 4 roky

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. a II. stupeň

Pro koho není služba určena mladší 15 let

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
sociální dovednosti, základní školní dovednosti, jednání s úřady, 
pracovní poradenství, péče o domácnost, navazování kontaktů, náplň 
volného času, vyřizování osobních záležitostí

Zvýšení pracovního uplatnění pracovní a mimopracovní dovednosti

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života cestování, sociální dovednosti

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik samostatného cestování a orientace po městě, asistence při cestě 
na úřady, do banky, k lékaři, do práce

Exkurze, praxe, placená práce prádelna, gastro a ostatní firmy, se kterými je navázána spolupráce

Aktivizační služby, Kašperské Hory
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory sociální rehabilitace Agentury Osmý den, o.p.s., služby, podpora 
samostatného bydlení

Podpora na trhu práce

klienti se posouvají do služby zaměřené na podporované zaměstnávání 
(poté nastupují na chráněný nebo otevřený trh práce, dle 
individuálních schopností každého klienta), případně je klientům SR 
po ukončení předložena pracovní nabídka v některém z provozů naší 
spolupracující firmy (i tak zde ale udržujeme ještě po nástupu asistence 
na pracovišti, které vedou k vyšší úspěšnosti klienta)

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Pod Svatoborem 56, Sušice II, 342 01 Sušice 1

Zřizovatel Sociální služby Města Sušice, p.o.

Web www.socialni-susice.cz

Kontakt pecovatelskasluzba@socialni-susice.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 20

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie neuvedeno

Stupeň závislosti III. a IV. stupeň

Pro koho není služba určena zásvislí na návykových látkách

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života běžné úkony péče o vlastní osobu, osobní hygiena, péče o domácnost, 
sociálně terapeutické činnosti

Zvýšení pracovního uplatnění
nácvik a upevňování trivia, pracovní rehabilitace – udržování 
a rozvíjení pracovních návyků, schopností a dovedností, keramická 
dílna, tvořivá dílna, kuchyňka – vaření, zooterapie, arteterapie

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání 
osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů se společenským 
prostředím

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Sociální služby Sušice, Sušice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory některým doporučíme specializované pracoviště, většinou zůstávají 
dlouhodobě

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony dohled u těžce postižených osob, svoz, kadeřnictví, pedikúra

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

ZŠ speciální Merklín, absolventi této školy jsou našimi budoucími 
klienty

Poznámka Sociální služby Města Sušice mají také dům s pečovatelskou službou, 
který je určen pro seniory
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Adresa Šťáhlavice 158, 332 03 Nezvěstice

Zřizovatel CENTRUM HÁJEK, z.u.

Web www.centrumhajek.eu

Kontakt info@centrumhajek.eu

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 1

Aktuální naplněnost volné kapacity

Délka poskytované služby dle potřeb klienta

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení rodiny s dětmi s tělesným, mentálním, tělesným nebo kombinovaným 
postižením

Věková kategorie 7–26 let

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

Pro koho není služba určena vyžadující zdravotnickou péči, s duševním onemocněním, pod vlivem 
návykových látek

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života soběstačnost, hygienické návyky, jedení, přesuny, nácvik sociálních 
situací – např. nákupy

Zvýšení pracovního uplatnění neděláme – máme klienty do 18 let

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života neděláme

Zvýšení pracovního uplatnění neděláme

Exkurze, praxe, placená práce pouze exkurze – výlety (není pracovně zaměřeno)

Centrum Hájek, Nezvěstice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory odcházejí domů

Podpora na trhu práce nemáme zkušenost, klienti jsou do 18 let

Fakultativní (placené) úkony většinou rehabilitační úkony

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Meclov 1, 345 21 Meclov

Zřizovatel Diecézní charita Plzeň

Web www.dchp.cz

Kontakt jitka.horalova@dchp.charita.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá kapacita 15/12

Aktuální naplněnost 90 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–26 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena prakticky neodmítáme, problémem je agresivita – jedno vyloučení za 
10 let

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života cílem je snížit míru rizika sociálního vyloučení

Zvýšení pracovního uplatnění textilní, polytechnická, keramická, výtvarná a textilní dílna – tvoření, 
zdokonalování pracovních návyků a dovedností

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života uživatelé jsou podporováni při získávání, zdokonalování a udržování 
dovedností komunikačních, sociálních a motorických

Zvýšení pracovního uplatnění terapeutická zahrada – od jara do podzimu nácvik pracovních činností

Exkurze, praxe, placená práce exkurze do jiných terapeutických dílen na návštěvu

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa, Meclov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají většinou dlouhodobě, odcházejí ze zdravotních důvodů, 
do chráněného bydlení

Podpora na trhu práce velmi špatná zkušenost, na Domažlicku je málo míst

Fakultativní (placené) úkony svoz klientů

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP speciální školy v okolí
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Adresa Dělostřelců 1251, Nové Město, 337 01 Rokycany 1

Zřizovatel Oblastní charita Rokycany

Web www.charitarokycany.cz

Kontakt ochrokycany@seznam.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá kapacita 6, maximálně 10

Aktuální naplněnost 75 %

Délka poskytované služby není možnost setrvání klientů

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena senioři, osoby s psychickým onemocněním

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
zvládání péče o vlastní osobu, nácvik soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, pomoc s naplňováním 
kulturních potřeb

Zvýšení pracovního uplatnění zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života exkurze, výlety

Zvýšení pracovního uplatnění zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Exkurze, praxe, placená práce exkurze, výlety

Sociálně terapeutické dílny Pohodička, Rokycany
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory někteří začnou pracovat (nyní moc ne), někdy odcházejí do zařízení, 
kde trvale žijí

Podpora na trhu práce v současné době příliš ne, někteří klienti pracují 2 hodiny denně na 
společensky účelném pracovním místě

Fakultativní (placené) úkony svoz klientů

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Tovární 357/3, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Zřizovatel Sdružení občanů Exodus, z.s.

Web www.exodus.cz

Kontakt info@exodus.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 90 %

Délka poskytované služby do 64 let

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena lidé s těžkým stupněm postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života pracovní činnosti, ruční práce, domácí práce, vaření, vzdělávání, práce 
s penězi, prodej v našem krámku, který je součástí prostor STD

Zvýšení pracovního uplatnění prodej v krámku, který je součástí prostor STD, pravidelná pracovní 
činnost, pravidelný režim

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života vaření, úklid, domácí práce, vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, 
orientace v dopravě, ve městě

Zvýšení pracovního uplatnění exkurze v chráněných dílnách, snažíme se u každého klienta hledat 
odpovídající uplatnění

Exkurze, praxe, placená práce klienti chodí na praxi do naší chráněné digitalizační a keramické dílny, 
pomáhají s prodejem na trzích a jiných akcích

Sociálně terapeutická dílna Exodus, Plzeň
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory chráněné dílny nebo zůstávají

Podpora na trhu práce práce v chráněných dílnách je málo, proto u některých se nám to 
podaří, ale mnohdy se pak zase vracejí zpátky k nám.

Fakultativní (placené) úkony kopírování, kadeřnice, pedikérka, fyzioterapie

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne



100

Adresa Plánská 270, 349 58 Černošín

Zřizovatel 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně

Web www.stredisko-vitecek.cz

Kontakt royal.ichthys@seznam.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 15

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby do 63 let

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena lidé s těžkým a hlubokým mentálním postižením, lidé 
s  kombinovaným postižením

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života úklid v domácnosti, příprava jídla, sebeobsluha, trávení volného času, 
práce na zahradě, komunikace s vrstevníky i s úřady

Zvýšení pracovního uplatnění posilování pracovních návyků, časová orientace, rozvoj jemné i hrubé 
motoriky, nácvik konkrétních pracovních činností

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, orientace a pohyb ve městě i na venkově, technické práce, 
návštěvy kulturních zařízení

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik venkovních a technických činností

Exkurze, praxe, placená práce ne

Středisko Víteček, Černošín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory není známo

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

se Základní školou speciální v Černošíně, starší žáci školy mají 
smlouvy v STD, všichni žáci chodí do dílen na výtvarné činnosti 
a využívají jejich vybavení a možnosti, většina z nich do dílen po 
dokončení školy přechází
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Adresa Žlutická 1694/2, Plzeň 1 – Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Zřizovatel Motýl, z.ú.

Web www.motyl-plzen.cz

Kontakt dilny@motyl-plzen.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 9

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby do 63 let

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, tělesné, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti IV. stupeň

Pro koho není služba určena klienti se smyslovým postižením

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života nácvik sebeobsluhy, sociální začleňování – jak se kde chovat, 
zařazování do pracovního procesu – chráněné dílny

Zvýšení pracovního uplatnění prohlubování pracovních návyků podle možností klientů, pletení 
košíků, vyšívání, šití, plstění, výroba svíček, korálkování

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
nácvik práce v domácnosti, nácvik sociálních dovedností – vyřizování 
na úřadech, u lékaře, ve společnosti – restaurace, kulturní akce, chování 
v MHD

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik sociálních dovedností, prezentace vlastních výrobků na různých 
akcích

Exkurze, praxe, placená práce ne

Terapeutické dílny MOTÝL, Plzeň
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do chráněného zaměstnávání, do denních stacionářů, do domova 
důchodců

Podpora na trhu práce velmi špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

není to spolupráce podložená smlouvou, ale vychází z dlouhodobých 
vztahů mezi subjekty
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3.2  Centra denních služeb, denní stacionáře

Centra denních služeb

Sdružení občanů Exodus, Třemošná 105
Městský ústav sociálních služeb, Klatovy 105

Denní stacionáře

Stacionář Klíček pro osoby s postižením, Sušice 106
Stacionář Kvítek pro osoby s postižením, Klatovy 106
Denní stacionář Jitřenka, Plzeň 107
Stacionář Človíček pro osoby s postižením, Plzeň 107
Oblastní charita, Rokycany 108
Stacionář Plamínek pro osoby s postižením, Merklín u Přeštic 108
Stacionář Korálek pro osoby s postižením, Přeštice 109
Centrum Hájek, Nezvěstice 109
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb, Domažlice 110
Denní stacionář Kristián, Přeštice 110

‚
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa U Zvonu 51, 330 11 Třemošná

Zřizovatel Sdružení občanů Exodus, z.s.

Web www.exodus.cz

Kontakt info@exodus.cz

Druh postižení chronické, tělesně, zdravotní, jiné zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Sdružení občanů Exodus, Třemošná

Adresa Podhůrecká 815, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1

Zřizovatel Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o.

Web www.musskt.cz

Kontakt musskt@musskt.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Městský ústav sociálních služeb, Klatovy
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Pod Nemocnicí 116, Sušice III, 342 01 Sušice 1

Zřizovatel Sociální služby Města Sušice, p.o.

Web www.socialni-susice.cz

Kontakt info@socialni-susice.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Poznámka

Stacionář Klíček pro osoby s postižením, Sušice

Adresa Plánická 174, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Web www.diakoniezapad.cz

Kontakt kvitek@diakoniezapad.cz

Druh postižení kombinované, mentální, jiné zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Poznámka

Stacionář Kvítek pro osoby s postižením, Klatovy
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Zábělská 5/43, Plzeň 4 – Doubravka, 
312 00 Plzeň 12

Zřizovatel Městský ústav sociálních služeb města Plzně, p.o.

Web www.muss.plzen.eu

Kontakt pestovav@plzen.eu

Druh postižení mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Poznámka

Denní stacionář Jitřenka, Plzeň

Adresa Kralovická 1562/35, Plzeň 1 – Bolevec, 
323 00 Plzeň 23

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Web www.diakoniezapad.cz

Kontakt clovicek@diakoniezapad.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Poznámka

Stacionář Človíček pro osoby s postižením, Plzeň



108
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Dělostřelců 1251, Nové Město, 
337 01 Rokycany 1

Zřizovatel Oblastní charita Rokycany

Web www.charitarokycany.cz

Kontakt ochrokycany@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Poznámka

Oblastní charita, Rokycany

Adresa Kostelní 9, Merklín, 334 52 Merklín u Přeštic

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Web www.diakoniezapad.cz

Kontakt plaminek@diakoniezapad.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Poznámka

Stacionář Plamínek pro osoby s postižením, Merklín u Přeštic
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Soběkury 63, 334 01 Přeštice

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Web www.diakoniezapad.cz

Kontakt koralek@diakoniezapad.cz

Druh postižení mentální, zdravotní, jiné zdravotní (PAS)

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Poznámka

Stacionář Korálek pro osoby s postižením, Přeštice

Adresa Šťáhlavice 158, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice

Zřizovatel Centrum Hájek, Nezvěstice

Web www.centrumhajek.eu

Kontakt info@centrumhajek.eu

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–15 let

Forma služby ambulantní

Poznámka

Centrum Hájek, Nezvěstice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Prokopa Velikého 689, Týnské Předměstí, 
344 01 Domažlice 1

Zřizovatel Městské centrum sociálně rehabilitačních  
služeb – domov pro seniory, Domažlice, p.o.

Web www.soc-sluzbymestadomazlice.cz

Kontakt reditelka@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Poznámka aktuálně navštěvuje 1 uživatel v seniorském věku

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb, Domažlice

Adresa Rebcova 557, 334 01 Přeštice

Zřizovatel Michaela Cimická

Web www.dskristian.cz

Kontakt dskristian@seznam.cz

Druh postižení zdravotní, psychiatrické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Poznámka

Denní stacionář Kristián, Přeštice
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3.3 Týdenní stacionáře, domovy pro lidi se zdravotním postižením, chráněná bydlení, 
podpora samostatného bydlení

Týdenní stacionáře

Domovinka, Plzeň 112

Domovy pro lidi se zdravotním postižením

Domov sociálních služeb, Liblín 113
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb, Zbůch 113
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Milíře 114
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Bystřice nad Úhlavou 114
Domov Zvíkovecká kytička, Zbiroh 115
Domov Radost pro osoby s postižením, Merklín u Přeštic 115
Domov Háječek 3, Stod 116
Městský ústav sociálních služeb, Klatovy 116
Nováček, Plzeň 117

Chráněná bydlení

Domov sv. Zity, Plzeň 118
Longevita, Plzeň 118
Můj 1+0, Přeštice 119
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb, Zbůch, Plzeň 119
Liduška, Staňkov 120
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domovinka, Plzeň

Adresa Úslavská 2357/75, Plzeň 2 – Slovany, 
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Zřizovatel Domovinka – sociální služby, o.p.s.

Web www.domovinka.cz

Kontakt stacionar@domovinka.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, tělesné, zdravotní, 
duševní, senioři

Věková kategorie 19+

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov sociálních služeb, Liblín

Adresa Liblín 1, 331 41 Kralovice

Zřizovatel Domov sociálních služeb Liblín, p.o.

Web www.dssliblin.cz

Kontakt podatelna@dssliblin.cz

Druh postižení mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb, Zbůch

Adresa V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch

Zřizovatel Centrum pobytových a terénních sociálních 
služeb Zbůch

Web www.centrumzbuch.cz

Kontakt info@centrumzbuch.cz

Druh postižení kombinované, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Poznámka
15–18 let s nařízenou ústavní výchovou či před-
běžným opatřením (ukončená povinná školní 
docházka), 19–64 let



114
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Milíře

Adresa Milíře 193, 347 01 Tachov 1

Zřizovatel Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Milíře, p.o.

Web www.domovmilire.cz

Kontakt info@domovmilire.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 3–64 let

Forma služby pobytová

Domov pro osoby se zdravotním postižením, 
Bystřice nad Úhlavou

Adresa Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko

Zřizovatel Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Bystřice nad Úhlavou, p.o.

Web www.dozpbystrice.cz

Kontakt k.simkova@dozpbystrice.cz

Druh postižení mentální, kombinované

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov Zvíkovecká kytička, Zbiroh

Adresa Zvíkovec 99, 338 08 Zbiroh

Zřizovatel Hlavní město Praha

Web www.kyticka.zvikovec.cz

Kontakt zvikovec@zris.mepnet.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby pobytová

Domov Radost pro osoby s postižením, Merklín u Přeštic

Adresa Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeštic

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Web www.diakoniezapad.cz

Kontakt radost@diakoniezapad.cz

Druh postižení jiné zdravotní (PAS)

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov Háječek 3, Stod

Adresa K Háječku 889, 333 01 Stod

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Stod, p.o.

Web www.cssstod.eu

Kontakt info@cssstod.eu

Druh postižení mentální, kombinované

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Poznámka

1. chráněné bydlení (pro osoby 19–64 let, s pod-
porou v několika ubytovacích místech),  
2. domovy (pro osoby 19–80 let, které potřebují 
nejvyšší podporu)

Městský ústav sociálních služeb, Klatovy

Adresa Újezdec 14, Mochtín, 339 01 Klatovy 1

Zřizovatel Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o.

Web www.musskt.cz

Kontakt musskt@musskt.cz

Druh postižení mentální, duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Nováček, Plzeň

Adresa Rabštejnská 1618/29, Plzeň 1 – Bolevec, 
323 00 Plzeň 23

Zřizovatel Městský ústav sociálních služeb města Plzně, p.o.

Web www.muss.plzen.eu

Kontakt kotrbata@plzen.eu

Druh postižení mentální

Věková kategorie 3–64 let

Forma služby pobytová

Poznámka součástí je jedna třída praktické školy dvouleté
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Domov sv. Zity, Plzeň

Adresa Sladkovského 428/16, Plzeň 2 – Slovany, 
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Zřizovatel Městská charita Plzeň

Web www.mchp.cz

Kontakt chranene.bydleni@mchp.charita.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 18–64 let

Forma služby pobytová

Longevita, Plzeň

Adresa Na Jíkalce 2858/5, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 
301 00 Plzeň 1

Zřizovatel LONGEVITA SENIO s.r.o.

Web www.longevita.cz

Kontakt longevita@longevita.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Můj 1+0, Přeštice

Adresa Tř. 1. máje 525, 334 01 Přeštice

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Web www.diakoniezapad.cz

Kontakt muj@diakoniezapad.cz

Druh postižení mentální, jiné zdravotní (PAS)

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Centrum pobytových a terénních 
sociálních služeb, Zbůch, Plzeň

Adresa Sedláčkova 334/26, Plzeň 3 – Vnitřní Město,  
301 00 Plzeň 1

Zřizovatel Centrum pobytových a terénních sociálních 
služeb Zbůch

Web www.centrumzbuch.cz

Kontakt info@centrumzbuch.cz

Druh postižení kombinované, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová
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Liduška, Staňkov

Adresa Jankovského 216, Staňkov I, 345 61 Staňkov

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Stod, p.o.

Web www.cssstod.eu

Kontakt info@cssstod.eu

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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3.4 Odlehčovací služby, osobní asistence

Odlehčovací služby

Dům Exodus, Třemošná 122
Pírko pro osoby s postižením, Merklín u Přeštic 122
Global Partner Péče, Přeštice 123
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb, Zbůch 123
Centrum Hájek, Nezvěstice 124
Odlehčovací služba, Železná Ruda 124
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb, Domažlice 125

Osobní asistence

Hewer, Plzeň 126
Osobní asistence pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, Rokycany 126
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Dům Exodus, Třemošná

Adresa U Zvonu 51, 330 11 Třemošná

Zřizovatel Sdružení občanů Exodus, z.s.

Web www.exodus.cz

Kontakt konecna@exodus.cz

Druh postižení kombinované, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Pírko pro osoby s postižením, Merklín u Přeštic

Adresa Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeštic

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Web www.diakoniezapad.cz

Kontakt pirko@diakoniezapad.cz

Druh postižení jiné zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová
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Global Partner Péče, Přeštice

Adresa Na Růžku 276, 334 01 Přeštice

Zřizovatel Global Partner, Přeštice

Web www.gp.cz

Kontakt martina.krpejsova@gp.cz

Druh postižení chronické, mentální, kombinované, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb, Zbůch

Adresa V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch

Zřizovatel Centrum pobytových a terénních sociálních 
služeb, Zbůch

Web www.centrumzbuch.cz

Kontakt info@centrumzbuch.cz

Druh postižení kombinované, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Centrum Hájek, Nezvěstice

Adresa Šťáhlavice 158, Šťáhlavy, 332 04 Nezvěstice

Zřizovatel Centrum Hájek, z.ú.

Web www.centrumhajek.eu

Kontakt sikovalenka@centrumhajek.eu

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–26 let

Forma služby ambulantní

Odlehčovací služba, Železná Ruda

Adresa Klostermannovo náměstí 26,  
340 04 Železná Ruda

Zřizovatel Oblastní charita Sušice

Web www.susice.charita.cz

Kontakt os@susice.charita.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb, Domažlice

Adresa Prokopa Velikého 689, Týnské Předměstí, 
344 01 Domažlice 1

Zřizovatel Městské centrum sociálně rehabilitačních 
služeb – domov pro seniory, Domažlice, p.o.

Web www.soc-sluzbymestadomazlice.cz

Kontakt reditelka@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová



126
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Hewer, Plzeň

Adresa Guldenerova 485/3, Plzeň 2 – Slovany, 
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Zřizovatel HEWER, z.s.

Web www.osobniasistent.cz

Kontakt plzensko@hewer.cz

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

Věková kategorie 1–64 let

Forma služby terénní

Osobní asistence pro lidi s mentálním 
a kombinovaným postižením, Rokycany

Adresa Kozlerova 791, Nové Město, 337 01 Rokycany 1

Zřizovatel Oblastní charita Rokycany

Web www.charitarokycany.cz

Kontakt ochrokycany@seznam.cz

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

Věková kategorie bez limitu

Forma služby terénní
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3.5 Služby mimo cílovou skupinu

Služby mimo cílovou skupinu

Sociální rehabilitace, Domovinka – sociální aktivizace, Plzeň 128
Sociálně terapeutická dílna Fokus, Sušice 128
Centrum pro zdravotně postižené, Plzeň 129
Sociální rehabilitace Fokus, Sušice 129
Středisko křesťanské pomoci, Plzeň 130
Domov sv. Vavřince, Meclov 130
Poradenské centrum Ledovec, Klatovy 131
Dům pro seniory a zdravotně postižené – Péče Těně, Strašice 131
Domov důchodců, Sušice 132
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Sociální rehabilitace, Domovinka – sociální aktivizace, Plzeň

Adresa Úslavská 2357/75, Plzeň 2 – Slovany, 
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Zřizovatel DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s.

Web www.domovinka.cz

Kontakt hajsmanova@domovinka.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 64+

Forma služby terénní

Poznámka primárně určeno pro lidi seniorského věku

Sociálně terapeutická dílna Fokus, Sušice

Adresa Nuželická 60, Sušice III, 342 01 Sušice 1

Zřizovatel FOKUS – Písek, z.ú.

Web www.fokus-pisek.cz

Kontakt dilnasusice@fokus-pisek.cz

Druh postižení psychiatrické

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní, ambulantní

Poznámka služba je určena jen pro dospělé jedince 
s psychiatrickým onemocněním
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Centrum pro zdravotně postižené, Plzeň

Adresa Koterovská 2061/134, Plzeň 2 – Slovany, 
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

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

Web www.czppk.cz

Kontakt plzen@czppk.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 64+

Forma služby ambulantní

Poznámka primárně určeno pro lidi seniorského věku

Sociální rehabilitace Fokus, Sušice

Adresa Nuželická 60, Sušice III, 342 01 Sušice 1

Zřizovatel FOKUS – Písek, z.ú.

Web www.fokus-pisek.cz

Kontakt dilnasusice@fokus-pisek.cz

Druh postižení psychiatrické

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní, ambulantní

Poznámka služba je určena jen pro dospélě jedince 
s psychiatrickým onemocněním
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Středisko křesťanské pomoci, Plzeň

Adresa Božkovská 511/20, Plzeň 2 – Slovany, 
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Zřizovatel Středisko křesťanské pomoci Plzeň

Web www.skp-plzen.cz

Kontakt rehabilitace@skp-plzen.cz

Druh postižení chronické, duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Poznámka primárně určeno pro lidi s duševním 
onemocněním

Domov sv. Vavřince, Meclov

Adresa Meclov 1, 345 21 Meclov

Zřizovatel Diecézní charita Plzeň

Web www.dchp.cz

Kontakt ivana.frohlichova@dchp.charita.cz

Druh postižení psychiatrické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Poznámka služba je určena jen pro dospělé jedince 
s psychiatrickým onemocněním



131
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Poradenské centrum Ledovec, Klatovy

Adresa Pod Nemocnicí 789, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1

Zřizovatel Ledovec, z.s.

Web www.ledovec.cz

Kontakt sr@ledovec.cz

Druh postižení chronické, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní, abmulantní

Poznámka primárně určeno pro lidi s duševním 
onemocněním

Dům pro seniory a zdravotně postižené – Péče Těně, Strašice

Adresa Těně 76, 338 45 Strašice

Zřizovatel Péče Těně, s.r.o.

Web www.pecetene.cz

Kontakt krenkova@pecetene.cz

Druh postižení duševní, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 64+

Forma služby pobytová

Poznámka
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Domov důchodců, Sušice

Adresa nábřeží Jana Seitze 155, Sušice III, 
342 01 Sušice 1

Zřizovatel Sociální služby Města Sušice, p.o.

Web www.socialni-susice.cz

Kontakt info@socialni-susice.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 64+

Forma služby pobytová, terénní

Poznámka
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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 Plzeňském kraji. Dále budou uvedeny ilustrativní příklady dodavatelů/po-
skytovatelů 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 Plzeňském kraji podporu nabízí jednak krajská pobočka Úřadu práce ČR (ÚP ČR) se sídlem v Plzni, pří-
padně na jednotlivých kontaktních pracovištích (tabulka níže). V této oblasti je rovněž důležité připomenout 
existenci informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS) coby nedílné součásti 
poradenství, kterou ÚP ČR poskytuje všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji nebo potřebují 
poradit při volbě či změně povolání. A právě IPS mohou být při poskytování svých služeb nápomocna a úzce 

Informační a poradenská střediska

Firmy poskytující náhradní plnění

Hospodářská komora

Sociální podniky

Úřady práce

Místní akční skupiny

Zpět na obsah
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spolupracovat se základními, středními školami a školami vzdělávajícími žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami. IPS rovněž spolupracují s jinými sociálními partnery – zde lze najít možný průnik důležité kooperace 
s vybranými sociálními službami (např. sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny) či níže zmíněnou 
oblastí společensky prospěšného podnikání (tzv. sociální podniky) apod.

Seznam úřadů práce

Pracoviště ÚP ČR Adresa Webové stránky Telefon

Plzeň (krajská pobočka) Kaplířova 2731/7, Jižní 
Předměstí, 305 88 Plzeň 1

www.uradprace.cz/web/cz/
plzen 950 148 111

Plzeň-jih Kaplířova 2731/7, Jižní 
Předměstí, 305 88 Plzeň 1

www.uradprace.cz/web/cz/
plzen-jih 950 147 111

Plzeň-sever Kaplířova 2731/7, Jižní 
Předměstí, 305 88 Plzeň 1

www.uradprace.cz/web/cz/
plzen-sever 950 149 111

Domažlice
Msgre B. Staška 265, 
Hořejší Předměstí, 
344 01 Domažlice 1

www.uradprace.cz/web/cz/
domazlice 950 112 411

Klatovy Voříškova 825, Klatovy III, 
339 01 Klatovy 1

www.uradprace.cz/web/cz/
klatovy 950 128 111

Rokycany Palackého 162, Střed, 
337 01 Rokycany 1

www.uradprace.cz/web/cz/
rokycany 950 158 111

Stříbro Revoluční 1010, 
349 01 Stříbro

www.uradprace.cz/web/cz/
stribro 950 166 401

Sušice Nádražní 1226, Sušice II, 
342 01 Sušice 1

www.uradprace.cz/web/cz/
susice 950 128 201

Tachov tř. Míru 1633, 
347 01 Tachov 1

www.uradprace.cz/web/cz/
tachov 950 166 301
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Seznam informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS)

Pracoviště IPS Adresa E-mail Telefon

Plzeň Kaplířova 2731/7, Jižní 
Předměstí, 320 73 Plzeň 1 ips.pm@uradprace.cz 950 149 415

Plzeň-sever Kaplířova 2731/7, Jižní 
Předměstí, 320 73 Plzeň 1 ips.ps@uradprace.cz 950 149 444

Plzeň-jih Kaplířova 2731/7, Jižní 
Předměstí, 320 73 Plzeň 1 ips.pj@uradprace.cz 950 147 461

Rokycany Palackého 162, Střed, 
337 01 Rokycany 1 ips.ro@uradprace.cz 950 158 208

Klatovy Voříškova 825, Klatovy III, 
339 01 Klatovy 1 ips.kt@uradprace.cz 950 128 419

Sušice Nádražní 1226, Sušice II, 
342 01 Sušice 1 ips.kt@uradprace.cz 950 128 202

Domažlice
Msgre B. Staška 265, 
Hořejší Předměstí, 
344 01 Domažlice 1 

ips.do@uradprace.cz 950 112 471

Tachov tř. Míru 1633, 
347 01 Tachov 1 ips.tc@uradprace.cz 950 166 322

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. Databáze sociálních podniků (bez nároku na úplnost) je 
k dispozici na serveru https://ceske-socialni-podnikani.cz/.

V rámci dalšího potvrzování (formou telefonického kontaktování) každého námi dohledaného sociálního 
podniku v kraji bylo zjištěno celkem 18 sociálních podniků, které aktuálně v Plzeňském 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

Paperlove s.r.o., Týnec 137
OBZOR Plzeň 138
OBZOR Sušice 139
Cider Bohemia s.r.o., Plzeň 140
Café restaurant Kačaba, Plzeň 141
Bistro Orlovna, Plzeň 142
Café Knihomol, Plzeň 143
Ekozahrada Raková 144
Secondhelp Klatovy 145
Secondhelp Klatovy 2 146
Secondhelp Nýrsko 147
Secondhelp OD Centrum Plzeň 148
Secondhelp Americká Plzeň 149
Secondhelp Intim Plzeň 150
Secondhelp T-Shirt Plzeň 151
Secondhelp Sušice 152
Zdravá svačina, Plzeň 153
Prodejní centrum TESCOMA Plzeň 154



137
Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

Paperlove s.r.o., Týnec
Týnec 90, 340 21 Týnec 

Provozovatel Paperlove s.r.o.

Web www.paperlove.cz 

Kontakt 735 888 666, ahoj@paperlove.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním a kombinovaným postižením

Pro koho není podnik určen osoby na invalidním vozíčku, osoby s nervovým postižením

Maximální kapacita 2

Aktuální naplněnost 2

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti online papírnictví

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze a praxe ne
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OBZOR Plzeň
Hřbitovní 19, 301 00 Plzeň 

Provozovatel OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň

Web www.obzor-plzen.cz

Kontakt 377 454 211, obzor@obzor-plzen.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, mentálním, tělesným, smyslovým a kombinovaným 
postižením, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita pokud má někdo zájem, snaží se zaměstnat

Aktuální naplněnost 80

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti dodavatel dílů – bovdenových spojení – širokému portfoliu zákazníků 
v automobilovém průmyslu

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP individuálně se dá domluvit exkurze
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OBZOR Sušice
Dlouhoveská 68/III, 342 01 Sušice 

Provozovatel OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň

Web www.obzor-plzen.cz

Kontakt 734 567 509, skorpikova@obzor-plzen.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, mentálním, tělesným, smyslovým a kombinovaným 
postižením, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita

Aktuální naplněnost

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti dodavatel dílů – bovdenových spojení – širokému portfoliu zákazníků 
v automobilovém průmyslu

Délka poskytované podpory

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

Poznámka momentálně zavřeno
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Cider Bohemia s.r.o., Plzeň
Nádražní 436/24, 301 00 Plzeň 

Provozovatel Cider Bohemia s.r.o.

Web www.ciderbohemia.cz  

Kontakt 607 067 027, info@ciderbohemia.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním, tělesným a smyslovým postižením

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita 10

Aktuální naplněnost 3

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti zpracování zeleniny a ovoce, výroba moštů, cideru a jablečného octa

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP prozatím ne
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Café restaurant Kačaba, Plzeň
Prokopova 17, 301 00 Plzeň

Provozovatel Možnosti Tu Jsou, Plzeň

Web www.kacaba.cz

Kontakt 734 704 025, kacaba@moznostitujsou.cz

Cílová skupina

Druh postižení všechny osoby se ZP

Pro koho není podnik určen osoby na invalidním vozíku

Maximální kapacita 40

Aktuální naplněnost 40

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti restaurace, kavárna, bistro, galerie

Délka poskytované podpory 1–2 roky

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce připravují osoby se ZP na otevřený trh práce, pracovní rehabilitace

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano, praxe momentálně ne

Poznámka mají i další projekty – zahrada atd.
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Bistro Orlovna, Plzeň
Lukavická 3, 301 00 Plzeň

Provozovatel Možnosti Tu Jsou, Plzeň

Web www.kacaba.cz/bistro-orlovna

Kontakt 731 475 386, kacaba@moznostitujsou.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním znevýhodněním

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita 2

Aktuální naplněnost 2

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti bistro

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano



143
Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

Café Knihomol, Plzeň
Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň

Provozovatel Možnosti Tu Jsou, Plzeň

Web www.kacaba.cz/cafe-knihomol

Kontakt 731 475 386, kacaba@moznostitujsou.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním znevýhodněním

Pro koho není podnik určen osoby na invalidním vozíku

Maximální kapacita 4

Aktuální naplněnost 4 osob

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti kavárna

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano
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Ekozahrada Raková
Raková 4, 337 01 Rokycany

Provozovatel Možnosti Tu Jsou, Plzeň

Web www.ekozahradarakova.cz

Kontakt 734 760 846, kpz@moznostitujsou.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním znevýhodněním

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

Maximální kapacita 40

Aktuální naplněnost 25

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti pěstování zeleniny

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano, dobrovolníci – praxe ano
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Secondhelp Klatovy
nám. Míru 63/1, 339 01 Klatovy

Provozovatel Možnosti Tu Jsou, Plzeň

Web www.secondhelp.cz

Kontakt 734 161 086, secondhelp@moznostitujsou.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním znevýhodněním

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita

Aktuální naplněnost

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

naším cílem je prostřednictvím zpracování a prodeje kvalitního obleče-
ní z druhé ruky a outletu vytvořit a dlouhodobě udržet pracovní místa 
pro osoby se zdravotním znevýhodněním, kterých v našich provozech 
pracuje více než 90 %

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano
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Secondhelp Klatovy 2
Nádražní 223, 339 01 Klatovy

Provozovatel Možnosti Tu Jsou, Plzeň

Web www.secondhelp.cz

Kontakt 734 161 086, secondhelp@moznostitujsou.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním znevýhodněním

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita

Aktuální naplněnost

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

naším cílem je prostřednictvím zpracování a prodeje kvalitního obleče-
ní z druhé ruky a outletu vytvořit a dlouhodobě udržet pracovní místa 
pro osoby se zdravotním znevýhodněním, kterých v našich provozech 
pracuje více než 90 %

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano
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Secondhelp Nýrsko
Prap. Veitla 61, 340 22 Nýrsko

Provozovatel Možnosti Tu Jsou, Plzeň

Web www.secondhelp.cz

Kontakt 734 161 086, secondhelp@moznostitujsou.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním znevýhodněním

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita

Aktuální naplněnost

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

naším cílem je prostřednictvím zpracování a prodeje kvalitního obleče-
ní z druhé ruky a outletu vytvořit a dlouhodobě udržet pracovní místa 
pro osoby se zdravotním znevýhodněním, kterých v našich provozech 
pracuje více než 90 %

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano
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Secondhelp OD Centrum Plzeň
Masarykova 75, 326 00 Plzeň

Provozovatel Možnosti Tu Jsou, Plzeň

Web www.secondhelp.cz

Kontakt 739 681 983, secondhelp@moznostitujsou.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním znevýhodněním

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita počet není maximální

Aktuální naplněnost plzeňské pobočky celkem 44 osob se ZP

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

naším cílem je prostřednictvím zpracování a prodeje kvalitního obleče-
ní z druhé ruky a outletu vytvořit a dlouhodobě udržet pracovní místa 
pro osoby se zdravotním znevýhodněním, kterých v našich provozech 
pracuje více než 90 %

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano
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Secondhelp Americká Plzeň
Americká 35, 301 00 Plzeň

Provozovatel Možnosti Tu Jsou, Plzeň

Web www.secondhelp.cz

Kontakt 739 681 983, secondhelp@moznostitujsou.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním znevýhodněním

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita počet není maximální

Aktuální naplněnost plzeňské pobočky celkem 44 osob se ZP

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

naším cílem je prostřednictvím zpracování a prodeje kvalitního obleče-
ní z druhé ruky a outletu vytvořit a dlouhodobě udržet pracovní místa 
pro osoby se zdravotním znevýhodněním, kterých v našich provozech 
pracuje více než 90 %

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano
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Secondhelp Intim Plzeň
Martinská 10, 301 00 Plzeň

Provozovatel Možnosti Tu Jsou, Plzeň

Web www.secondhelp.cz

Kontakt 739 681 983, secondhelp@moznostitujsou.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním znevýhodněním

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita počet není maximální

Aktuální naplněnost plzeňské pobočky celkem 44 osob se ZP

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

naším cílem je prostřednictvím zpracování a prodeje kvalitního obleče-
ní z druhé ruky a outletu vytvořit a dlouhodobě udržet pracovní místa 
pro osoby se zdravotním znevýhodněním, kterých v našich provozech 
pracuje více než 90 %

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano
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Secondhelp T-Shirt Plzeň
Klatovská 141, 301 00 Plzeň

Provozovatel Možnosti Tu Jsou, Plzeň

Web www.secondhelp.cz

Kontakt 739 681 983, secondhelp@moznostitujsou.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním znevýhodněním

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita počet není maximální

Aktuální naplněnost plzeňské pobočky celkem 44 osob se ZP

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

naším cílem je prostřednictvím zpracování a prodeje kvalitního obleče-
ní z druhé ruky a outletu vytvořit a dlouhodobě udržet pracovní místa 
pro osoby se zdravotním znevýhodněním, kterých v našich provozech 
pracuje více než 90 %

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano
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Secondhelp Sušice
T. G. Masaryka 22, 342 01 Sušice

Provozovatel Možnosti Tu Jsou, Plzeň

Web www.secondhelp.cz

Kontakt 734 161 086, secondhelp@moznostitujsou.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním znevýhodněním

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita

Aktuální naplněnost

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

naším cílem je prostřednictvím zpracování a prodeje kvalitního obleče-
ní z druhé ruky a outletu vytvořit a dlouhodobě udržet pracovní místa 
pro osoby se zdravotním znevýhodněním, kterých v našich provozech 
pracuje více než 90 %

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano
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Zdravá svačina, Plzeň
Politických vězňů 5, 301 00 Plzeň

Provozovatel Možnosti Tu Jsou, Plzeň

Web www.zdrava-svacina.cz

Kontakt 734 895 544, info@zdrava-svacina.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním znevýhodněním

Pro koho není podnik určen osoby na invalidním vozíku, osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 50

Aktuální naplněnost 50

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
nabízíme školám a jejich žákům cenově dostupné a kaloricky vyvážené 
svačiny, zodpovědné vedení školních bufetů, malým a středním podni-
kům připravíme občerstvení i jedinečný catering, vše včetně donášky

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP prozatím praxe ani exkurze ne
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Prodejní centrum TESCOMA Plzeň
Písecká 972/1, 326 00 Plzeň

Provozovatel ERGOTEP, družstvo invalidů

Web www.tescoma.cz/detail-prodejny/pc-tescoma-oc-olympia-plzen

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

Cílová skupina

Druh postižení
osoby se zdravotním, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením, 
osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, mládež a mladí dospělí, 
osoby ve výkonu nebo po výkonu trestu

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

Maximální kapacita 9

Aktuální naplněnost 9

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti prodej sortimentu TESCOMA

Délka poskytované podpory neomezeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe a exkurze jen v sídle firmy
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4.3 Místní akční skupiny a hospodářská komora

Místní akční skupiny (MAS) jsou nezávislá společenství občanů, sdružující neziskové organizace (např. za-
psané spolky, obecně prospěšné společnosti), soukromé podnikatelské subjekty i složky veřejné správy (obce, 
svazy obcí apod.). Jak již napovídá název, MAS působí zpravidla na vymezeném lokálním území. Cílem MAS 
je usilovat o trvalý rozvoj, podporu a zkvalitnění života v dané oblasti (např. získávání dotací na podporu ven-
kova, účast na různých jednáních, pořádání seminářů aj.). Jedná se o 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 Světovina, o. p. s. Na Potocích 221, Radnice www.mas-svetovina.cz 602 445 455

MAS Zlatá cesta, o. p. s. Pivovarská 281, Tachov www.zlatacesta.cz 777 087 334

MAS Český Západ, z.s. nám. Kryštofa Haranta 30, 
Bezdružice www.mascz.cz 606 891 252

MAS Aktivios, z.s. Nezdice 46, Přeštice www.mas-aktivios.cz 721 747 966

MAS Radbuza, z.s. nám. ČSA 24, Stod www.mas-radbuza.cz 605 235 766

Místní akční skupina 
svatého Jana 
z Nepomuku, z.s.

nám. Svobody 132, 
Spálené Poříčí www.masnepomucko.cz 724 379 935
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Seznam hospodářské komory 

Adresa Webové stránky E-mail Telefon

Plzeň, Nerudova 25 www.khkvpk.cz khkvpk@khkvpk.cz 377 322 817

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

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

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 7, 338 45 Strašice 29114501 www.briketypelety.cz

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

5 520 193 822 0,2

Zaměření

provádění zemních prací, realizace venkovních dlažeb, stavby oplocení, prodej briket

Paperlove s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Plánická 53, Klatovy V, 
339 01 Klatovy 8989419 www.paperlove.cz

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

232 586 232 586 0,24

Zaměření

e-shop s papírnickým zbožím

JOSEF ŠTYCH

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 329, 338 45 Strašice 16730933

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

552 392 552 392 0,57

Zaměření

stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních, výroba dřevěných, korkových, proutěných 
a slaměných výrobků

PVcom s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 98, 331 41 Chříč 25226304

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

186 024 746 213 0,77

Zaměření

účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství
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Olga Hrubá

Adresa IČO dodavatele Web

Suvorovova 618, Klatovy IV, 
339 01 Klatovy 8800545

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

947 108 969 108 1

Zaměření

univerzální administrativní činnosti

Panda TC s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Školní 2084, 347 01 Tachov 26357062

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

3 076 472 8 867 338 9,15

Zaměření

výroba ostatních plastových výrobků, ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách

Garden Gang s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Karoliny Světlé 463/13, Severní 
Předměstí, 323 00 Plzeň 29074061 www.gardengang.cz/home

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

8 886 725 9 090 233 9,38

Zaměření

zahradnické práce, úklidové práce

MARTIN POVAŽAN

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 362, 330 16 Všeruby 49784170 www.povazan.cz

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

7 333 315 10 127 179 10,45

Zaměření

soustružení a frézování na konvenčních a CNC strojích, zámečnické a svářečské práce – konstrukce, lisová-
ní plastů, povrchové úpravy…
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SUCOM PRODUCTION s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Nová 252, Sušice II, 342 01 Sušice 26392496 www.sucom.cz

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

2 670 066 10 534 204 10,87

Zaměření

profesní oděvy pro zdravotnictví a potravinářství, jednorázové oděvy a doplňky, zdravotní a lehká pracovní obuv

INPRA Bohemia s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 90, 330 25 Blatnice 3462862

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

3 083 231 11 406 401 11,77

Zaměření

praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

J&P KANCEL Zbiroh s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Bezručova 604, 338 08 Zbiroh 26408619 www.jpkancel.cz

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

82 225 358 86 783 621 89,55

Zaměření
správa a údržba nemovitostí, úklidové práce včetně úklidu veřejného prostranství, prodej a montáž kancelářského 
nábytku, catering

BBS OCHRANA MAJETKU s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Domažlická 1141/172a, Skvrňany, 
318 00 Plzeň 64358836 www.bbs.eu

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

44 411 932 107 919 867 111,36

Zaměření

bezpečnostní služby, úklidové služby
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HLS SECURITY AGENCY s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Čelakovského 858/3, 
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 26383241 www.hls.cz

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

61 398 345 141 034 287 145,53

Zaměření

bezpečnostní služby, úklidové služby

MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.

Adresa IČO dodavatele Web

Prokopova 397/17, 
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 27978311 www.moznostitujsou.cz

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

102 938 891 210 044 468 216,74

Zaměření

pěstování zeleniny, stravovací služby

STYL PLZEŇ, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Radobyčická 2650/24, 
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 29050 www.styl-plzen.cz

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

41 586 440 102 512 244 105,78

Zaměření

šití dámské, pánské a sportovní konfekce, pracovních a profesních oděvů a dalších textilních výrobků, výro-
ba plochého těsnění, knihařství, kartonáž, výroba kancelářských potřeb a svařovaných PVC obalů, kabelové 
a drátové konfekce, výroba kabelových svazků a kompletační a kooperační práce
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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 Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 451

5.1.1 Informace o škole a žácích

Naše škola slouží dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a to v oblasti poruch autistického 
spektra, tělesného, smyslového a především mentálního postižení. Nabízí vzdělávání dětem a žákům s leh-
kým mentálním handicapem, stejně tak jako se střední, těžkou nebo hlubokou mentální retardací. Nachází 
se zde jak školská zařízení a školy, tak zařízení poradenské, kterým je speciálněpedagogické centrum (SPC). 
SPC je orientováno na stejnou cílovou skupinu jako škola, ale těžiště jeho práce spočívá především v návště-
vách dětí a žáků v jiných školách, rodinách či dalších institucích.

Škola a školská zařízení se skládají z mateřské školy, kam mohou chodit děti od tří let, ze základní školy 
zřízené podle § 16 školského zákona odst. 9, ze základní školy speciální, ze školní družiny a školní výdejny. Na 
střední škole máme praktickou školu dvouletou a praktickou školu jednoletou.

Všem dětem a žákům se snažíme nabídnout komplexní pomoc jak v oblasti vzdělávací, tak v oblasti re-
habilitační, sociální i pracovní. Třídy jsou přizpůsobeny potřebě dětí a žáků, počet žáků je zde nižší. Paní uči-
telky a páni učitelé pracují speciálními metodami a formami práce. Je využíván individuální přístup k dětem, 
z učebních metod a nástrojů pak vizualizace a především metody strukturovaného učení, které jsou součástí 
výuky u dětí předškolního a školního věku, ale používají se i na střední škole. Ve škole vyučují velmi zkušení 
pedagogové, kteří mají speciálněpedagogické vzdělání.

Po celou dobu docházky žáků do naší školy se pedagogičtí pracovníci snaží o co největší podporu samo-
statnosti žáků v  oblasti sebeobsluhy, hygieny, socializace. Nacvičujeme jednotlivé úkony pomocí struktury 
a vizualizace, nároky postupně zvyšujeme. Snahou je co největší samostatnost a socializace našich žáků s při-
hlédnutím k jejich handicapu. V posledních ročnících základní školy se věnujeme otázce volby povolání, snaží-
me se v žácích objevit schopnosti, které by mohli v budoucím pracovním zařazení uplatnit a využít. Mapujeme 
střední školy v našem kraji, kde by naši žáci zvládli studijní požadavky a měli šanci na úspěšné absolvování 
oboru. Většina žáků naší speciální školy pokračuje ve studiu na praktické škole jednoleté nebo dvouleté. Zde se 
vzdělávání zaměřuje především na péči o domácnost a přípravu na samostatný život. Věnujeme se intenzivně 
otázce dalšího pracovního uplatnění. Po ukončení studia je bohužel nabídka zaměstnání velmi omezená.

1 Zdroj fotografií: 1.1 Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45.

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

V rámci tranzitního programu máme snahu rozvíjet u žáků pracovní návyky, seznamovat je s nabídkou na trhu 
práce, přiblížit jim některá povolání odpovídající jejich možnostem, schopnostem a zájmům. Kontaktujeme 
firmy v okolí a snažíme se o možnost exkurzí a umožnění praxe našich žáků. Potenciálním zaměstnancům 
vysvětlujeme podstatu a záměr tranzitního programu, nastiňujeme, o jaké žáky se jedná, jaké mohou nastat 
situace a jak jim předcházet či jak se s nimi vypořádat. Za přítomnosti asistenta si některé činnosti mohou vy-
zkoušet. Bohužel vše komplikuje situace spojená s nemocí covid-19. Proto praxe probíhají i v rámci školy, kdy 
se žáci zapojení v tranzitním programu věnují úklidu, práci ve školní kuchyňce, na jaře se zapojí i do činností 
na školní zahradě. Věříme, že se situace v nejbližší době zlepší a že se praxe ve vyšší míře přesunou i mimo 
školní prostředí. Spolupracujeme také s rodinami žáků.

V průběhu času se situace na trhu práce pro naše absolventy bohužel příliš nemění. Uplatnění hledají jen 
velmi těžko. Většina studentů naší praktické školy po ukončení docházky odchází do denních stacionářů, ně-
kteří zůstávají doma. Jen malé množství sežene práci v chráněných dílnách nebo vykonává nejjednodušší po-
mocné práce. Bylo by dobré, aby vznikalo více pracovních příležitostí pro lidi s handicapem. Ale nejen s han-
dicapem tělesným. Především mentální postižení bývá pro potenciální zaměstnavatele překážkou. Většinou 
zaměstnávání těchto lidí bývá spojené s neustálou přítomností asistenta, což jsou finanční prostředky navíc. 
Někdy bývá problém i v samotných rodinách. Péče o dítě s postižením je velmi náročná, často spojená s tím, že 
jeden z rodičů zůstane doma, aby mohl potřeby dítěte zajišťovat. To je spojeno s nižším příjmem rodiny. Kaž-
dodenní dovážení dítěte do zaměstnání je finančně, fyzicky i psychicky náročné, proto si rodiče často nechávají 
dítě raději doma. Snažíme se žáky i rodiče motivovat k tomu, aby se zapojili do dalších aktivit, ať už pracovních, 
nebo volnočasových, a trávili čas nejen doma, ale i se svými vrstevníky, navazovali vztahy a sociální kontakty. 
Rozhodnutí je ale samozřejmě vždy na rodině.

5.1.3 Konkrétní příklad z praxe – Tomáš (skutečné jméno žáka bylo pro účely této publikace změněno 
na běžnější Tomáš)

Absolvovaný obor vzdělání žáka:
Práce ve stravování (dvouletý učební obor) 65-51-E/02 – ukončen po 2 měsících
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02, zaměření práce v domácnosti
Zahradnická výroba 4152E/02, zaměření sadovnictví a květinářství

S Tomášem jsme se seznámili v říjnu roku 2012. Chlapec po absolvování ZŠ praktické nastoupil do učebního 
oboru Práce ve stravování, kategorie E, s ubytováním na internátě. Po necelých dvou měsících se ukázalo, že 
týdenní pobyt na internátě a složení kolektivu spolužáků bude působit stálé problémy a Tomáš nedokáže po-
soudit následky svých činů. Přestože obor kategorie E byl vybrán dobře, Tomáš nezvládl odloučení od rodiny, 
měl tendenci připojovat se k chlapcům, kteří mu imponovali, napodobovat je, ale nepoznal, že je s ním ma-
nipulováno, a velmi rychle se dostal do potíží. Začal kouřit, přestože měl poměrně vážné zdravotní problémy, 
neplnil školní úkoly. Po krátké době nadšení ztratil o školu zájem a nechtěl být ani na internátě, pravděpodobně 
se mu i v jeho věku 19 let stýskalo.

Matka vyhodnotila situaci rozumně a koncem října se již obrátila na naši odbornou školu se žádostí o pře-
stup, aby nemusel být na internátě. Ve spolupráci s SPC jsme s matkou i Tomášem posoudili možnosti a 1. 11. 
2012 se Tomáš stal žákem oboru Praktická škola dvouletá. Zvažovali jsme i přijetí do dvouletého učebního obo-
ru Zahradnická výroba, ale v momentální situaci jsme tuto možnost ponechali v záloze do budoucna. Tomáš 
se v praktické škole doslova našel. Jeho mentální postižení, popisované jako hraniční mezi lehkým a středním 
MP, mu v praktické škole umožnilo vyniknout. Denně dojížděl MHD, takže se mohl spolehnout na rodinné 
zázemí, kolektiv třídy mu vyhovoval a třídní učitelka byla ve stálém kontaktu s matkou. Po dvou letech studium 
úspěšně dokončil závěrečnou zkouškou a znovu se otevřela otázka možného vyučení. Žák podal přihlášku na 
dvouletý učební obor Zahradnická výroba a vzhledem k tomu, že celé dva předchozí roky žáky z tohoto oboru 
ve škole vídal, věděl přesně, co jej čeká, a s přechodem neměl problém. Studijní výsledky (vzhledem k vyšší 
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náročnosti) nebyly tak pěkné, ale prospíval a měl již na svou budoucnost vlastní názor. Věděl, že chce pracovat 
a získat výuční list. První ročník zvládl v klidu a maminka z toho měla velkou radost. Ve druhém ročníku se 
zamiloval… Bylo mu 21 let a seznámil se s dívkou z problematické komunity, kde její okolí vytušilo velkou pří-
ležitost k obohacení. Tomáš pobíral sirotčí důchod, matka mu poskytovala vše potřebné a lehce manipulovatel-
ný chlapec se opět ocitl v komplikované situaci. Odstěhoval se k přítelkyni, vlastní rodina, docházka do školy 
i prospěch – všechno šlo stranou. Tato epizoda trvala několik měsíců. Maminku stála nesmírně starostí, času 
i peněz. Pokoušela se synovi zajistit chráněné bydlení, ale tam nenastoupil. Se školou byla v pravidelném kon-
taktu, a když se poměry ve vztahu Tomáše a jeho zištné přítelkyně vyhrotily, Tomáš se vrátil domů. Škola mu 
umožnila intenzivní přípravu na závěrečné zkoušky a on je v červnu 2014 k velké radosti všech úspěšně složil. 

Pokud je nám známo, matka požádala soud o částečné omezení způsobilosti k právním úkonům a bylo jí 
vyhověno. Znovu také požádali o místo v chráněném bydlení – i to se podařilo. Tomáš krátce po absolvování 
učebního oboru nastoupil jako pomocná síla do restaurace McDonald's, a protože nás ve škole občas navštíví, 
víme, že tam pracuje již 5 let, a máme z toho radost. Jeho cesta k dospělosti byla dlouhá a komplikovaná, ale 
úsilí všech zainteresovaných nebylo marné. Naši žáci potřebují víc než jednu šanci.

  

5.1.4 Konkrétní příklad z praxe – žák

Absolvovaný obor vzdělání žáka:
Zahradnická výroba 4152E/02, zaměření sadovnictví a květinářství

V mé pedagogické praxi jsem se setkala s žákem, který se vzdělával ve dvouletém oboru Zahradnická výroba. 
Studium bylo zakončeno závěrečnou zkouškou složenou ze tří částí – písemné, praktické a ústní. Tento žák po 
dobu studia v teoretické ani v praktické části nijak nevynikal, ale obvykle tyto nedostatky dorovnával vysokým 
sebevědomím. Při praktické výuce míval časté absence, které mu rodiče řádně omlouvali. Při pohledu do třídní 
knihy v závěru školního roku bylo poznat, že se rodinné důvody, nevolnosti a jiné zdravotní indispozice vždy 
přihodily v týdnu praktické výuky. Tyto absence se postupně začaly projevovat v úrovni znalostí a ve schop-
nostech plnit požadované úkoly především v praktické části studia. V polovině druhého ročníku, v době, kdy 
se učivo intenzivně opakuje, tento žák dovršil plnoletosti. Absencí ale začalo přibývat a o upevňování učiva 
před zkouškami nemohla být ani řeč. Při náhodném setkání s otcem žáka jsem se dozvěděla, že rodiče synovi 
v souvislosti s jeho plnoletostí dali plnou zodpovědnost za školní docházku a výsledky v ní. Na jejich dotazy, 
jak mu jde studium, vždy odpovídal, že je vše v pořádku. 
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Často jsme v rámci výuky se žáky mluvili o jejich budoucnosti, o zaměstnání, o výhodách a nevýhodách 
čerpání sociálních dávek a důchodů. V hodinách občanské výchovy, počítačů, ale i při praktické výuce jsme 
společně mluvili o tématu zaměstnání a aktivně jsme vyhledávali pracovní příležitosti nabízené v okolí bydli-
ště. V jednom rozhovoru se tento žák vyjádřil posměšně na adresu jiného spolužáka, který projevil přání být 
zaměstnán u  velké společnosti zaměřené na rychlé občerstvení. Svého spolužáka před ostatními zesměšnil 
a s jistotou vyslovil myšlenku, že se nenechá zaměstnat na tak nízké pracovní pozici, ale rovnou se posadí do 
manažerského křesla. Při závěrečných zkouškách tento žák prošel na dobrou z písemné i ústní části. Praktickou 
zkoušku po dvou naprosto katastrofických pokusech složil na dostatečnou až na třetí pokus. Získal výuční list, 
a tím i oprávnění ucházet se o pracovní pozici vyžadující odborné vzdělání. 

Podle informací, které se ke mně dostaly, se tento žák dlouhou dobu o žádné místo na pracovním trhu 
aktivně neucházel. Ač plnoletý a s ukončeným středním vzděláním, dále využíval výhod spolužití s rodiči. Při-
bližně po dvou letech se mi poštěstilo osobní setkání s tímto žákem, kdy mi sdělil, že pracuje u větší úklidové 
služby. K jeho zklamání nikoli na manažerském postu. 

 

5.1.5 Konkrétní příklad z praxe – Petr (skutečné jméno žáka bylo pro účely této publikace změněno 
na běžnější Petr)

Absolvovaný obor vzdělání žáka:
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02, zaměření práce v domácnosti
Zahradnická výroba 4152E/02, zaměření sadovnictví a květinářství

Petr je žák se SVP (STMR), který ve věku 15 let odešel od matky ke svým prarodičům z matčiny strany. Zdů-
vodňoval to tím, že ho matka neměla ráda. Nikdy neproběhlo soudní řízení o svěření dítěte do péče prarodičů. 
U nich ale pobývá dodnes. Matka opakovaně žádala školu o potvrzení o studiu pro daňové úlevy a muselo jí být 
dle zákona vydáno. Při osobní návštěvě školy se na syna ani nezeptala, ani jej nechtěla vidět.

Petr navštěvoval běžnou základní školu v místě bydliště. Po ukončení základní školy nastoupil do oboru 
vzdělání Zahradnická výroba 4152E/02, zaměření sadovnictví a květinářství, kde úspěšně složil závěrečnou 
zkoušku. Na odborné škole patřil mezi žáky s lepšími studijními výsledky jak v teoretickém, tak v praktickém 
vyučování. Po absolvování závěrečné zkoušky si podal žádost o přijetí do Praktické školy dvouleté 78-62-C/02, 
zaměření práce v domácnosti, kde mu bylo studium rozloženo na čtyři roky. Jedním z důvodů bylo i zhoršení 
zdravotního stavu (byla mu diagnostikována cukrovka a musel si pravidelně aplikovat inzulin). V praktické 
škole vynikal. V průběhu studia jsem z rozhovoru s Petrem zjistila, že nepobírá žádný příspěvek, dokonce ani 
invalidní důchod. Po konzultaci s vedením školy jsme oslovili prarodiče a touto otázkou jsme se začali společně 
zabývat. Prarodiče měli pocit, že se budou muset doprošovat o peníze a že jich to není hodno, raději se snažili 
peníze opatřit svépomocí. Přesto se nám podařilo za značného přispění SPC, které je součástí naší školy, udělat 
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maximum a invalidní důchod byl nakonec Petrovi přiznán v nejvyšší možné míře. S prarodiči jsme také kon-
zultovali otázku budoucnosti Petra v oblasti zaměstnání. Plán byl takový, že půjde s dědečkem pracovat jako 
pomocník ostrahy v areálu firmy, kde pracoval několik let i děda, který byl již ve starobním důchodu a zde si 
přivydělával, aby měli dostatek financí na péči o vnuka. I když byl Petr žák se STMR, v rámci svých možností 
byl velice manuálně zručný a bylo na něj spolehnutí. Ve škole rozuměl zadáním úkolů, které svědomitě plnil, 
proto jsme jeho i prarodiče podporovali v tom, aby docházel alespoň do chráněných dílen či dalších organizací, 
kde bude moci dále rozvíjet své dovednosti. Vše nasvědčovalo tomu, že se tak stane. Po nějaké době jsem se 
s Petrem setkala a dozvěděla jsem se, že práce pomocníka ostrahy ve firmě nevyšla a nedochází ani do dalších 
námi doporučených organizací. Z jeho slov vyplynulo, že jeho schopnosti neodpovídaly požadavkům dané po-
zice ve firmě, ale důvod, proč nedochází ani do chráněné dílny nebo terapeutických dílen či nevyužívá jiných 
možností z nabídky sociálních služeb, mi nebyl schopný vysvětlit. Pochopila jsem ale, že se jim toto zdá zby-
tečné. Petr tedy zůstává stále v domácím prostředí a jeho schopnosti a dovednosti nejsou využity. Občas pošle 
přes messenger fotografie z cyklistických výletů, kam ho bere skupinka aktivních lidí z místa bydliště. Petr je 
velmi přátelský a dle mého úsudku by mu prospěla společnost vrstevníků a přátel, které by měl i z řad školy, 
již navštěvoval, a kteří do těchto organizací docházejí. Žádala jsem ho o nový telefonický kontakt na něj a na 
prarodiče nebo o to, aby mi zavolali, abychom mohli toto téma společně konzultovat. Bohužel se tak doposud 
nestalo. 

Domnívám se, že by u těchto lidí měla probíhat nějaká dlouhodobá intervence z řad speciálních pedago-
gů, ÚP, OSSZ. Občas jezdíme s kolegyní a jeho bývalým spolužákem Petra navštívit. Mám v plánu při dalším 
setkání kontaktovat i prarodiče a pokusit se toto téma ještě znovu otevřít. Do budoucna bych chtěla tomuto 
nezařazení žáka do pracovního či společenského života předcházet tak, že se touto oblastí začneme zabývat 
dříve, než nastane čas závěrečných zkoušek, a budeme maximálně podporovat tranzitní program žáků se SVP 
ze školního prostředí do běžného života.

 

5.1.6 Seznam doporučených zaměstnavatelů

• Společnost McDonald’s – zaměstnává jednoho z našich bývalých žáků: www.mcdonalds.cz

• Společnost KFC: www.kfc.cz/main/home/news

• Café Restaurant Kačaba – zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním: www.kacaba.cz

• Sdružení občanů Exodus Třemošná – chráněné dílny, sociálně terapeutická dílna: www.exodus.cz

• Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch – chráněná pracovní místa: 
www.centrumzbuch.cz
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Praxe:

• Wacker – Chemie, s.r.o. Plzeň: www.wacker.com/cms/en-us/home/home.html

• Masérský salón Pavel Čeček Plzeň: https://pavelcecek.cz

• Second hand Prešovská Plzeň: www.london-fashion.cz/prodejny/presovska.html

• Kadeřnictví dámské Coolna Plzeň

Exkurze:

• Odborná škola výroby a služeb Plzeň – možnost následného studia pro naše žáky ZŠ: 
www.inter.osvsplzen.cz

• Truhlářství Pavel Vaneš Plzeň

5.2 Základní škola, Rokycany, Čechova 402

5.2.1 Informace o škole a žácích

Zřizovatelem školy je od 1. 7. 2001 Plzeňský kraj. Zřizovatel školu velmi dobře ekonomicky zabezpečuje. Naše 
škola má dvě části – základní školu a základní školu speciální. Vzdělávají se zde žáci s mentálním handica-
pem různého stupně včetně žáků s kombinací vad. I žáci s více vadami mají vždy diagnostikováno mentální 
postižení různého stupně.

Koncepce školy vychází především ze specifických potřeb jednotlivých skupin našich žáků. Hlavním úko-
lem naší školy je usnadnit žákům maximální možnou integraci do  společnosti včetně nalezení budoucího 
pracovního či životního uplatnění. Velký důraz je kladen na samostatnost, podporu individuality a praktickou 
výuku. Vzhledem k nárůstu počtu žáků s těžšími formami mentálního postižení i počtu žáků se specifickými 
zdravotními problémy i poruchami chování je práce pedagogů stále náročnější a složitější. Z tohoto důvodu 
je nezbytná práce dalších pedagogických pracovníků (vychovatelé a asistenti) zejména ve třídách ZŠ speciální. 
Ve třídách působí na doporučení školského poradenského zařízení. Asistenti podporují žáky při samostatnosti, 
pomáhají jim se sebeobsluhou a hygienou a pracují dle pokynů učitele individuálně s jednotlivými žáky. 

Na odloučeném pracovišti v Mlečicích využívá škola jednu učebnu a příslušné sociální zařízení. Učebna 
je velmi dobře vybavena vlastním nábytkem i pomůckami. Pracuje zde plně kvalifikovaný učitel a plně kvali-
fikovaná asistentka pedagoga. Učebna je v budově ZŠ Mlečice. Využívání těchto prostor je zajištěno smlouvou 
o pronájmu nebytových prostor a poskytování souvisejících služeb. 

Všichni žáci, kteří jsou zařazeni do naší školy, mají diagnostikováno mentální postižení různého stupně 
jako základní diagnózu. Přijetí žáka na naši školu vždy předchází vyšetření ve školském poradenském zaříze-
ní, žádost a pohovor se zákonnými zástupci žáka, a pokud lze, tak i se samotným žákem. Žák je zařazen vždy 
dle příslušného doporučení SPC či PPP. O volné prostupnosti vzdělávacích systémů a možnosti přestupu na 
„běžnou“ základní školu jsou rodiče vždy informováni při přijetí či přestupu žáka. Z našeho každoročního 
anonymního průzkumu však vyplývá, že 100 % zákonných zástupců našich žáků si přeji, aby žáci zůstali na 
naší škole – tj. na škole zřízené dle § 16 odst. 9 ŠZ. 

Jsme otevřená škola podporující kontakty se zdravými vrstevníky a s okolním světem. Spolupracujeme 
se školami běžného typu a organizacemi, jejichž činnost je zaměřena na pomoc handicapovaným či sociálně 
znevýhodněným. Záleží nám na tom, aby péče byla komplexní, vyvážená, respektující potřeby dětí. Výchova 
2 Zdroj fotografií: Základní škola, Rokycany, Čechova 40.
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a vzdělávání v ZŠ speciální a bývalé ZŠ praktické má svá specifika, která spočívají především ve využívání 
speciálních výchovných a vzdělávacích prostředků, tvůrčím přístupu pedagogů při edukačním procesu, využí-
vání názorných pomůcek, respektování individuálního pracovního tempa a vytváření pozitivního sociálního 
klimatu ve třídě.

Snažíme se vytvářet školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Výsledky 
výchovy a vzdělávání žáků na naší škole jsou důsledkem komplexního přístupu k žákům se speciálními vzdě-
lávacími potřebami včetně souboru metod a nástrojů, jejichž implementace do výuky umožňuje přibližování 
vzdělávacích předpokladů a perspektiv této cílové skupiny podmínkám žáků z majoritní společnosti.

Výchova k volbě povolání se realizuje v plném rozsahu podle tematického plánu v 7.–9. ročníku sesta-
veného dle metodického pokynu MŠMT č. j.: 19485/2001-22 a přizpůsobeného osnovám ŠVP. Žáci navštěvují 
dny otevřených dveří na SŠ v Rokycanech a v SOU výroby a služeb v Plzni. Účastní se Akademie řemesel, kde 
se prezentují střední školy a učiliště v regionu, a Veletrhu práce v DEPU Plzeň, kde rovněž probíhá prezentace 
škol Plzeňského kraje. Školu navštěvují pracovníci Úřadu práce v Rokycanech a besedují s žáky o výběru povo-
lání, významu vzdělání, o nabídce učebních oborů, uplatnění absolventů středních škol a o aktuálním stavu na 
trhu práce. Spolupráce s touto institucí je na velmi dobré úrovni. Snažíme se také o vytvoření povědomí o trest-
ní odpovědnosti dětí a mládeže, které realizujeme s podporou probační a mediační služby v našem městě. 

 

Vzhledem k tomu, že jsme základní škola, nezaměřujeme svoje aktivity na přímé zařazení žáků do pracovních 
funkcí. Snažíme se především směrovat žáky k výběru odpovídajícího učebního oboru. Absolventi naší školy se 
hlásí na učební obory většinou na SOU Vejprnická v Plzni, na Střední školu a Základní školu, Oselce a Od-
bornou školu, ZŠ a MŠ Plzeň. Většina našich žáků je úspěšně přijata na zvolené učební obory: 

• Potravinářská výroba (Cukrářské práce),
• Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel),
• Prodavačské práce (Prodavačské služby a činnosti), 
• Pečovatelské služby (Zdravotně sociální služby), 
• Zahradnické práce (Práce v zahradnictví), 
• Strojírenské práce (Strojírenská výroba),
• Elektrotechnické a strojně montážní práce (Montážní práce v elektrotechnice). 

Na základě spíše sporadické zpětné vazby odhadujeme cca 50% úspěšnost dokončení studia. O dalším 
pracovním uplatnění nemáme téměř žádné informace. Jsou nám známy případy, kdy žák po přijetí do učeb-
ního oboru vůbec nenastoupí, případně školu opustí po několika úvodních týdnech. Je nám to vždy velmi líto, 
protože v některých případech vyvíjíme nemalou osobní iniciativu pro včasné podání přihlášky. Někdy i osob-
ně doručujeme přihlášku do učiliště místo rodičů. Bohužel ještě stále v některých rodinách vzdělání jejich dětí 
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není prioritou. Z našeho pohledu je úspěch i to, když se náš bývalý žák po dovršení plnoletosti zařadí do pra-
covního procesu. A ani to však není samozřejmé. Jako největší překážka se nám jeví nízká motivace a podpora 
ze strany rodiny a mnohdy i absence osobního vzoru.

Žáky ze ZŠ speciální vedeme k samostatnosti a soběstačnosti ve všech oblastech osobního i profesního 
života a cílenou činností maximálně rozvíjíme jejich zručnost i pracovní návyky. Naší velkou snahou je, aby 
naši handicapovaní žáci mohli žít co možná nejpodobněji jako jejich vrstevníci.

5.2.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

V oblasti pracovního uplatnění a společenského začlenění spolupracujeme dlouhodobě s denním stacio-
nářem Pohodička, který zřizuje Oblastní charita Rokycany. Zajišťují kontakty na chráněný trh práce a zařazují 
klienty podle jejich individuálních možností a schopností. V tkalcovské, šicí a keramické dílně probíhají tera-
peutické činnosti. Klienti podle svých možností pomáhají také s úpravou ploch kolem budovy, s úklidem, tří-
děním textilu i likvidací kartonů a obalů od trvanlivých potravin z potravinové banky. V rámci nácviku chodu 
domácnosti pomáhají také s úklidem dílen a umýváním nádobí. Naši žáci i klienti stacionáře se setkávají na 
společných kulturních, vzdělávacích i sportovních akcích, které vzájemně organizujeme. Další spolupráce pro-
bíhá s oblastní organizací Diakonie, konkrétně s nízkoprahovým zařízením – Klubem pro děti a mládež Ak-
cent. Tento klub nabízí individuální volnočasové aktivity, pomoc a podporu při vzdělávání. Osvědčily se nám 
výchovně-vzdělávací akce na různá témata, která jsme si mohli zvolit na základě aktuální situace v jednotlivých 
třídních kolektivech. Pracovníci klubu dokázali vždy předkládat i citlivá témata zábavnou a poutavou formou.

Obsah tranzitního programu realizujeme v rámci celé výuky, především však v předmětech: Pracovní čin-
nosti, Komunikační a  sociální dovednosti a Výchova k občanství. Praktické úkoly v TP realizujeme v nově 
zrekonstruovaných a plně moderně vybavených cvičných pracovištích – ve školních dílnách a školní kuchyňce. 
Celý areál naší školy včetně přístupových cest a školní zahrady je bezbariérový. Žáci mají k dispozici tělocvič-
nu, relaxační místnost, používají speciální učebnice a další didaktické pomůcky včetně kompenzačních a reha-
bilitačních pomůcek a prostředků pro relaxaci a odpočinek. Naše žáky vedeme také k tomu, aby si osvojovali 
praktické dovednosti s pomocí ICT. Bez moderních technologií se žáci v běžném životě již neobejdou, a proto 
je důležité, aby veškeré aktivity byly provázány právě s moderními komunikačními technologiemi a tyto zna-
losti pomáhaly žákům při rozhodování další životní dráze a profesním uplatnění.
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5.2.3 Konkrétní příklad z praxe – Tomáš

Tomáš začal navštěvovat 1. ročník naší školy ve školním roce 2001/2002 a byl žákem s  lehkým mentálním 
postižením. Žil v neúplné rodině se dvěma staršími sourozenci, matkou a tetou. Jeho výsledky ve škole byly 
vždy výborné, o školní práci měl zájem a vykazoval poměrně široké znalosti z oblasti přírody, historie i aktuál-
ního dění. Měl problémy s jemnou motorikou, což se projevovalo v jeho slabší manuální dovednosti. Byl však 
zároveň vytrvalý. Již ve svém školním věku měl povědomí a představy o správném rodinném životě. Chápal 
význam zaměstnání jako prostředku k finančnímu zajištění potřeb. Nepochybovali jsme o tom, že si bude chtít 
vybrat učební obor a školu úspěšně dokončit. Tomáš si vybíral mezi třemi učebními obor: Provozní služby – 
Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních, Prodavačské práce – Prodavačské služby a činnosti, Stravovací 
a ubytovací služby – Kuchařské práce. Na konec si zvolil obor Provozní služby – Práce ve zdravotnických a so-
ciálních zařízeních. Po úspěšném studiu absolvoval ještě učební obor Prodavačské práce – Prodavačské služby 
a činnosti. 

Z náhodných občasných setkání víme, že Tomáš pracuje už několik let ve firmě Rumpold Rokycany, která 
zajišťuje a provádí zpracování a svoz odpadů. Častokrát nám mává ze stupátka svozového auta. Máme také 
informace o tom, že pracoval v call centru i jako obchodní zástupce firmy pro dodávky elektrické energie. Tato 
práce ho ale netěšila, sám říkal, že to nebylo nic příjemného. Již několik let je ve spokojeném vztahu s přítel-
kyní. Ukazuje se, že si Tomáš dokáže naplňovat své představy o životě. Myslíme si, že se o jeho budoucnost 
nemusíme příliš obávat.

5.2.4 Konkrétní příklad z praxe – Albín

Albín byl přímo vřazený do naší školy ve školním roce 2004/2005 a na počátku školní docházky měl lehké 
mentální postižení. Rodinné prostředí chlapce bylo problematické a málo podnětné, více sourozenců v rodině, 
často se stěhovali, špatné hygienické podmínky. Ve škole nebyl příliš orientovaný, nerozuměl některým poj-
mům, neznal barvy, nedostatečně se vyjadřoval slovy, byl grafomotoricky velmi neobratný. Zároveň byl hodný, 
klidný, vděčný, přátelský a ochotný se učit. Bylo zcela zřejmé, že pomoc a podpora ze strany rodina nebyla 
téměř žádná. Chlapec byl ve škole velmi spokojený a rád.

Ve věku 13 let byl na základě kontrolního vyšetření v SPC indikován k zařazení do speciálního školství. 
Úroveň rozumových dovedností odpovídala přibližně 6–7 letům. Někdy v této době začal pravidelně navště-
vovat zařízení oblastní Diakonie, což mu zjevně prospívalo. V rámci trávení volného času v tomto zařízení se 
začal více věnovat výtvarným činnostem. Kreslení a malování ho velmi bavilo i ve škole, kde do dnešních dnů 
některé jeho obrázky zdobí vstupní prostory. Ve spolupráci se zaměstnanci Diakonie jsme se snažili Albínovi 
dodat sebevědomí a pomoci mu utvářet představu o budoucnosti. Možná důležitým momentem byla výstava 
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jeho výtvarných děl v prostorách Diakonie v Rokycanech. Albín si tehdy snad poprvé výrazně uvědomil, že je 
schopen sám něco dokázat. Vyslovil přání stát se malířem a žít v Mariánských Lázních. Viděli jsme, že vzhle-
dem ke svému mentálnímu handicapu nedokáže reálně posoudit svoje možnosti a schopnosti. Nakonec se nám 
podařilo usměrnit jeho zájem na reálnou volbu učebního oboru: Opravář zemědělských strojů na Středním 
odborném učilišti lesnickém a zemědělském v Rokycanech. 

 

Albín do učebního oboru opravdu nastoupil, brzy se však ukázalo, že bez podpory okolí školu pravděpodobně 
nezvládne. Oslovili jsme organizaci Člověk v tísni, ale ani tak se nepodařilo Albína na škole udržet. Myslíme 
si, že tento obor byl pro Albína velmi náročný a také se nenašla odpovídající pomoc. Samozřejmě s podporou 
rodiny se nedalo počítat vůbec, to jsme věděli. Byl to však jediný obor, který mohl Albín navštěvovat přímo 
v Rokycanech. Dojíždění do školy v Plzni by bylo problematické, a to nejen z finančních důvodů. Možná, že 
kdyby byla pro podobné lidi místně organizovaná přiměřená práce, Albín by tam jistě pracoval rád. 

O současném stavu a životě nevíme vůbec nic, spíše se domníváme, že nepracuje, a pokud ano, tak jen 
příležitostně. 

5.2.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů

Přímé zkušenosti se zaměstnavateli v našem regionu ani městě jako základní škola nemáme. Pouze na základě 
občasné zpětné vazby se k nám dostanou informace o dalším uplatnění některých našich žáků. Z těchto zdrojů 
víme, že někteří naši absolventi pracují nebo pracovali v těchto institucích:

• Městský úřad Rokycany – úklid a údržba města a městské zeleně: www.rokycany.cz

• Rumpold Rokycany, s.r.o. – svoz komunálního odpadu: www.rokycany.rumpold.cz

• Nemocnice Rokycany – pečovatelské práce a služby: www.rokycany.nemocnicepk.cz/uvod

• Restaurace Pod Jasanem – pomocné kuchařské práce: https://pod-jasanem.webnode.cz

• Tesco Plzeň – pomocné prodavačské práce: https://itesco.cz

• Globus Plzeň – pomocné práce v pekárně/jídelně: www.globus.cz

• McDonalďs Plzeň – pomocné úklidové práce: www.mcdonalds.cz
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5.3 Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, p.o.3

5.3.1 Informace o škole a žácích

V Základní škole a Mateřské škole Město Touškov poskytujeme vzdělání dětem předškolního věku a žákům, 
kteří plní povinnou školní docházku. Většina žáků je vzdělávána podle ŠVP ZŠ a MŠ Město Touškov, vypraco-
vaného dle RVP ZV. Vzděláváme i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Mezi těmito žáky jsou jednotlivci integrovaní do hlavního vzdělávacího proudu – to jsou žáci se specific-
kými vývojovými poruchami učení (dyslektici, dysgrafici, dysortografici, dyskalkulici) a chování a autisté, 
kteří se vzdělávají podle IVP v běžných třídách ZŠ. Tito žáci pracují s pomocí asistentek pedagoga.

Součástí naší organizace jsou také třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které mají ve 
spádové oblasti velmi dobré jméno. 

V  těchto třídách se vzdělávají jednak žáci s  lehkým mentálním postižením. Tito žáci jsou vzděláváni 
podle ŠVP ZŠ a MŠ Město Touškov, vypracovaného dle RVP ZV – minimální vzdělávací výstupy. Dále v těchto 
třídách vzděláváme žáky se středně těžkým mentálním postižením podle ŠVP ZŠS „Učení pro život“, který 
je vypracován dle RVP ZŠS. V těchto třídách vedle speciálních pedagogů pracují také 3 asistentky pedagoga.

Velké procento našich žáků pochází navíc ze sociálně znevýhodněného prostředí či z velmi problema-
tických rodin. K mnohým těmto dětem nebyl osud příliš laskavý. Proto se jim snažíme pomáhat v situacích, na 
které nejsou připraveny nebo je neumí řešit. V podstatě často suplujeme a kompenzujeme funkci rodiny.

Naše zařízení splňuje požadavek na inkluzivní vzdělávání – vzděláváme žáky se zdravotním i sociálním zne-
výhodněním, žáky zdravotně postižené i žáky, ke kterým byl osud příznivý a nemají žádné speciální potřeby. 
Naším cílem je vytvořit prostředí vzájemného porozumění, akceptace a sounáležitosti mezi žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáky, kteří nepotřebují speciální přístup. Všichni žáci našeho zařízení tráví společný 
čas během oborových dnů, školních slavností a výletů, zájmových kroužků či socializačních pobytů.

Vzhledem k tomu, že žáci absolvují základní školní docházku mezi dětmi různého sociálního zázemí, 
různé barvy pleti a odlišných duchovních a kulturních hodnot, je pro ně respektování a tolerance ostatních 
normální a běžné. Pokoušíme se v dětech pěstovat smysl pro obecné mravní a etické normy. 

V průběhu školní docházky se snažíme vybavovat žáky takovými postoji a dovednostmi, které jim po-
mohou udržet a rozvinout vlastní zdraví a zároveň budou přispívat k ozdravění společnosti, přírody, Evropy, 
světa. Připravujeme je na to, aby dokázali pochopit problémy současné společnosti (ekologické, ekonomické, 
sociální, rasové soužití) a dokázali je i v budoucnu řešit – vycházíme z globálních potřeb. 

3 Zdroj fotografií: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, p.o.
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Nabízené vzdělávací programy:

Střední škola a základní škola, Oselce (internát)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (cukrářské práce)
41-51-E/01 Opravářské práce (opravářské práce)
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (kuchařské práce)
75-41-E/01 Pečovatelské služby

Odborná škola výroby a služeb
23-51-E/01 Strojírenské práce
26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce
29-51-E/01 Potravinářská výroba
41-52-E/01 Zahradnické práce
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
66-51-E/01 Prodavačské práce
75-41-E/01 Pečovatelské služby

SŠ-SMR
Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

5.3.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Již mnoho let ve třídách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá praxe studentů sociální práce 
z VOŠ zdravotnické, managementu a veřejnoprávních studií a také studentů z Fakulty pedagogické Západo-
české univerzity. Poslední roky žádají o praxi také absolventi celoživotního vzdělávání, budoucí asistenti peda-
goga.

Tyto praxe se ukázaly jako velmi přínosné nejen pro studenty, ale i pro žáky a učitelky – přítomní studenti 
jsou většinou velkou pomocí učitelům během vyučování.

V průběhu školní docházky se snažíme vést naše žáky k co největší samostatnosti v sebeobsluze, hygieně, 
různými aktivitami podporujeme socializaci. Začínáme jednoduchými úkony a nároky postupně zvyšujeme. 
Jsme přesvědčeni, že je velice důležité každému člověku umožnit všestranný rozvoj s ohledem na jeho posti-
žení, handicap. Proto s každým žákem pracujeme tak, aby své schopnosti a dovednosti rozvíjel do maxima.  
V posledních dvou ročnících ZŠ mají žáci předmět Životní styl, ve kterém se mimo jiné věnujeme volbě po-
volání. Zaměřujeme se na mapování možností budoucího pracovního uplatnění s ohledem na přání žáků i na 
jejich schopnosti a dovednosti. 

Snažíme se ve spolupráci s rodinou najít žákům na SŠ takové obory, jejichž studijní nároky mohou zvlád-
nout. Většina žáků naší školy s LMR pokračuje ve studiu na Odborné škole výroby a služeb, Vejprnická 56, 
Plzeň nebo na SŠ a ZŠ, Oselce. Žáci se SMR pokračují ve vzdělávání na Odborné škole, Základní škole a Mateř-
ské škole, Macháčkova 45, Plzeň. S těmito školami máme dlouholetou výbornou spolupráci. S pedagogickými 
pracovníky se navzájem velice dobře známe, takže máme i představu o tom, jak se jednotlivým žákům v jejich 
další vzdělávací cestě daří. Bohužel musíme konstatovat, že mnoho žáků s LMR není na učilištích poslední 
roky úspěšných. Podle nás je to i tím, že žáci nejsou dostatečně vybaveni pracovními dovednostmi v důsledku 
sníženého počtu hodin PV ve vzdělávacím programu. Samozřejmě se zde projevuje i to, že mnoho našich žáků 
pochází se sociálně nepodnětného rodinného zázemí, kde vzdělání nemá vyšší hodnotu.

Žáci s SMR jsou na učilištích sice úspěšní, ale bohužel je pro ně po ukončení studia nabídka zaměstnání 
velmi omezená.

Dlouhodobě spolupracujeme s organizací Motýl, z.ú., jejímž posláním je podpora klientů se zdravotním 
postižením, rodin s dětmi se zdravotním postižením a jejich integrace do běžné společnosti. Pracovnice této 
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organizace nás 2× ročně navštěvují (Vánoce a Velikonoce), vyrábějí s dětmi dárečky pro rodiče. Někteří naši 
žáci jezdí do Motýla na kroužky a předpokládáme, že v budoucnu by mohli pracovat v tamních chráněných 
dílnách.

V rámci tranzitního programu se snažíme rozvíjet u žáků právě pracovní návyky, zprostředkováváme jim 
nabídku na trhu práce, seznamujeme je s některými povoláními, upřesňujeme jejich představu o tom, co které 
povolání obnáší. Žáci si mohou některá povolání vyzkoušet na půdě školy – vaří a pečou, uklízejí, pracují na 
školní zahradě. Ještě mají dostatek času na to, aby se rozhodli, jak se uplatnit na trhu práce. 

Rozvoj pracovních dovedností, podpora sebepoznávání a sebehodnocení, podpora víry ve vlastní schop-
nosti – to jsou základní pravidla, kterými se řídíme a budeme je i nadále rozvíjet.

Ze zkušeností našich žáků víme, že se bohužel situace na trhu práce pro lidi s LMR a SMR příliš nemění. 
Samozřejmě jsou jedinci, kteří si najdou práci a žijí naplněným životem. Mnoho z nich ale práci ani nehledá 
(jsou tak vedeni rodinou). Jsou ale i tací, kteří by pracovali rádi, ale práci nenajdou (mentální postižení je často 
pro zaměstnavatele překážkou). Je nutno také podotknout, že představy našich žáků často neodpovídají realitě, 
i když se s nimi snažíme pracovat. Velká část našich absolventů by totiž potřebovala jednoduché pomocné prá-
ce nebo práci v chráněných dílnách. Takových nabídek pro pracovní uplatnění není mnoho.

5.3.3 Konkrétní příklad z praxe – Kristýna (29 let)

Kristýnka nastoupila do 1. ročníku tehdy ještě zvláštní školy. Měla milující rodinu, podnětné prostředí. Rodiče 
se však v té době ještě těžce vyrovnávali s tím, že dívka nebude chodit na běžnou základní školu. Týnka byla 
velmi tichá, plačtivá holčička, která nezvládala nároky, jež na ni byly kladeny. Postupně se nám podařilo situaci 
zvládnout. Rodiče jsme přesvědčili, že není důležité, aby dívka měla maturitu, ale to, aby byla v životě šťastná. 

Po skončení povinné školní docházky se rodiče po poradě se školou rozhodli pro internátní školu a obor 
Zahradnické práce. Podle maminky i Kristýnky to byla škola života. Považují to obě za výborné rozhodnutí. 
Dívka si našla přátele (do té doby jich mnoho neměla), byla mezi „svými“, naučila se samostatnosti. Přes týden 
byla na internátu (matka si odpočinula) a na víkend jezdila domů. Měla režim, který jí naprosto vyhovoval. Po 
ukončení učiliště dívka 2 roky pracovala v zahradnictví, ale byla zde nešťastná. Ostatní kolegové se jí posmí-
vali, využívali ji. Otec se 2× snažil promluvit s majitelem, ale situace se nezlepšila, takže dívka odešla. Nějakou 
dobu pracovala v otcově firmě. Nyní již 5 let pracuje na poloviční úvazek (4 hodiny denně) jako servírka v Café 
Restaurantu Kačaba, který zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním. Zde je velice spokojená. Má k tomu 
částečný invalidní důchod, takže finančně je soběstačná. 
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5.3.4 Konkrétní příklad z praxe – Tomáš (25 let)

Tomáš nastoupil do 1. ročníku tehdy ještě zvláštní školy. Měl milující rodinu, podnětné rodinné prostředí. 
V průběhu školní docházky bylo jasné, že nároky tohoto vzdělávacího programu nezvládá. Objevovaly se veli-
ké psychické problémy, agresivní chování, pláč. Na doporučení SPC mu proto byl změněn vzdělávací program 
na méně náročný – pomocná škola. Chlapec se uklidnil, chodil do méně početné třídy, jeho školní výsledky se 
zlepšily. Stal se z něj milý, usměvavý chlapec, tak trochu ale samotář. Pamatuji si, jak výborně aplikoval vyjme-
novaná slova. Dodnes to považuji tak trochu za neuvěřitelné.

Po ukončení povinné školní docházky chlapec absolvoval obor Pomocné zahradnické práce a rok praco-
val v zahradnictví. Bylo pro něj velice náročné každodenní dojíždění, procestoval 3 hodiny. Proto se rozhodl 
vyzkoušet práci v Café Restaurantu Kačaba (roznášel jídlo), ale ani zde nebyl spokojený, protože se mu práce 
nedařila. Chlapec těžce navazoval nové kontakty, navíc mu několikrát něco upadlo. Poslední 2 roky pracuje ve 
firmě Schwer Fittings, s.r.o. na poloviční úvazek (4 hodiny denně) jako pomocný skladník. Má také částečný 
invalidní důchod, takže je finančně soběstačný. Tomáš bydlí s rodiči. Rád by měl jednou přítelkyni, ale zatím ji 
aktivně nevyhledává. Jeho největší zálibou je rybaření. 

Když se potkáme, vždy pozdraví a je velice milý. I on na školu vzpomíná rád.

  

5.1.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů

• Café Restaurant Kačaba Plzeň – zaměstnává lidi se zdravotním postižením: www.kacaba.cz

• Schwer Fittings, s.r.o. Město Touškov – zde pracují naši bývalí žáci: www.schwer.com/cs_CZ

• Novem Car Interior Město Touškov – zde pracují naši bývalí žáci: https://novem.com

• Sdružení občanů Exodus Třemošná – chráněné dílny, sociálně terapeutická dílna: www.exodus.cz

• Motýl, z.ú. Plzeň– sociální a prorodinné dílny: www.motyl-plzen.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 Plzeňského kraje. Školy sdílejí vlastní zkušenosti s oblastí tranzitního pro-
gramu a s oblastí (ne)zaměstnávání svých žáků/absolventů. 

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

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

Jedná se o následující tituly:

Metodiky kariérového poradenství pro žáky se zdravotním postižením

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

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

Analýza podmínek a předpokladů úspěšného pracovního uplatnění žáka se ZP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Návrh revize RVP praktické školy jednoleté a RVP praktické školy dvouleté 

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

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

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

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

Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice

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

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