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ÚVOD

Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Ústecký 
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 Ústeckém 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

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

Ústecký kraj má rozlohu 5 338,67 km² a je v pořadí 7. největším krajem v ČR. Má 817 004 obyvatel, a je tedy  
5. nejlidnatějším krajem v ČR. Hustota zalidnění činí 153 obyvatele na km², což znamená průměrné zalidnění 
v rámci krajů ČR. Nejvyšším bodem v Ústeckém kraji je Klínovec (1 225 m n. m.). Kraj má 7 okresů a 354 obcí. 
Sousedními kraji jsou: Středočeský kraj, Liberecký kraj, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj. Krajským městem je 
Ústí nad Labem, které leží ve střední části kraje. Ústecký 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

Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o.  21
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, p. o.  22
Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p. o.  23
Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, p. o. 24
Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov 25
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, p. o. 26
Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, p. o. 28
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. 29
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, p. o. 30
Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, p. o. 31
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, p. o. 32
Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s. 33
Základní škola praktická Teplice, s.r.o. 34
Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, p. o. 35
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. 36
Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, p. o. 37
Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 38
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. 39
Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most 40
Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, p. o. 41
Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270 43
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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

Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o.  21
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, p. o.  22
Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p. o.  23
Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, p o. 24
Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov 25
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, p. o. 26
Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové, pobočný spolek 27
Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, p. o. 28
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. 29
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, p. o. 30
Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, p. o. 31
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, p. o. 32
Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s. 33
Základní škola praktická Teplice, s.r.o. 34
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. 36
Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, p. o. 37
Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 38
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o. 39
Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most 40
Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, p. o. 41
Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, p. o. 42
Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270 43
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2.3 Praktické školy

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

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

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

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

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270 44
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. 45
Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště 46
Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. 47
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, p. o. 48
Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p. o. 49
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, p. o. 50
Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové, pobočný spolek 51
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. 52
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, p. o. 53
Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s. 54
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p. o. 55
Základní škola a Střední škola, Most Jana Palacha 1534, p. o. 56
Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most 57
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, p. o. 58
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. 59
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2.4 Učební obory kategorie E

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

Jedná se o zpravidla tříleté učební obory zakončené učňovskými zkouškami (s výučním listem s označením 
„… práce“: např. kuchařské práce). Na rozdíl od učebních oborů kategorie H (určených pro žáky intaktní) 
je poněkud redukován obsah teoretické části vzdělávání (žáci například nemají v učebním plánu cizí jazyk, 
náročnost obsahu teoretické části vzdělávání navazuje na minimální úroveň očekávaných výstupů RVP ZŠ). 
Praktická část výuky je v plném rozsahu jako u oborů kategorie H. 

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

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

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. 45
Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště 46
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, p. o. 58
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. 59
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. 60
Střední škola technická, Most, p. o. 61
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. 62
Střední škola Pohoda s.r.o. 63
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p. o. 64
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, p. o. 65
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. 66
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p. o. 67
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. 68
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. 69
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. 70
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p. o. 71
Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. 72
Střední škola obchodu a služeb s.r.o. 73
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o. 74
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2.5 Střední školy H, L, M

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

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

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

V následujícím přehledu je uveden 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 obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o. 45
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. 59
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. 60
Střední škola technická, Most, p. o. 61
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. 62
Střední škola Pohoda s.r.o. 63
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p. o. 64
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, p. o. 65
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. 66
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p. o. 67
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. 68
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. 69
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. 70
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p. o. 71
Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. 72
Střední škola obchodu a služeb s.r.o. 73
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o. 74
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Mezi školská poradenská zařízení patří speciálněpedagogická centra (SPC) a  pedagogicko-psychologické 
poradny (PPP). Jedním z  jejich hlavních cílů je nastavovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žákům nadaným taková podpůrná opatření, která jim zajistí rovný přístup ke vzdělávání a podpoří využití 
jejich potenciálu tak, aby jejich vzdělávání bylo nejen efektivní, ale aby podporovalo i osobnostní růst každého 
jedince.

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

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

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

Seznam ŠPZ a středisek výchovné péče je uveden v následujícím přehledu. Kliknutím na název 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 Ústeckého kraje, Pracoviště Ústí nad Labem 75
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Děčín 76
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Chomutov 77
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Kadaň 78
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Rumburk 79
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Most 80

 Detašované pracoviště Elokované pracoviště PPP Most 80
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Litoměřice 81
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Louny 82
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Roudnice nad Labem 83
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Žatec 84
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Teplice 85
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 Systém školských poradenských služeb v kraji – SPC

SPC DEMOSTHENES – soukromé SPC (SP, ZP, NKS) 86
Detašované pracoviště SPC Demosthenes – odloučené pracoviště Varnsdorf 87

Logopedická základní škola, Měcholupy 1 88
Detašované pracoviště SPC Chomutov 89
Detašované pracoviště SPC Most 89
Detašované pracoviště SPC Kadaň 89

SPC při Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktické škole Děčín 90
Detašované pracoviště SPC Rumburk 91

SPC Teplice 92
SPC při ZŠ speciální a Praktické škole Litvínov 93
SPC při Speciální základní škole, MŠ a Praktické škole Ústí nad Labem 94
SPC při ZŠ Speciální, ZŠ praktické a Praktické škole Litoměřice 95

Detašované pracoviště SPC Roudnice nad Labem 96
Detašované pracoviště SPC Štětí 96
Detašované pracoviště SPC Lovosice 96

SPC při Základní škole a Mateřské škole v Žatci 97



21
Zpět na kategorie

Speciální základní škola a Praktická škola,  
Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. 
Pod Parkem 2788/2, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

RED-IZO 600023796 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110003471 472 772 029
info@zakladniskolaspecialni.czIČO 44555091

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

721 926 068
ŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Martina Brhelová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Ústí nad Labem

Spojení do místa školy autobusem Ústí nad Labem, Kočkov  
trolejbus: Severní terasa

Školní svoz ANO

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, jídelna, SPC

WEB www.zakladniskolaspecialni.cz

FACEBOOK Speciální základní škola a Praktická škola  
Ústí nad Labem



22
Zpět na kategorie

Speciální základní škola, Speciální mateřská škola  
a Praktická škola, Děčín, p. o. 

Teplická 65, Děčín IX-Bynov, 405 05 Děčín

RED-IZO 600023222 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102577340 412 705 289
skola@specdcbynov.czIČO 65082133

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

412 705 436
ŘEDITEL/KA Mgr. Roman Stružinský

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Děčín

Spojení do místa školy autobusem Děčín, Teplická

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, SPC

WEB www.specdcbynov.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Speciální základní škola a Praktická škola,  
Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p. o. 

Jakubské náměstí 113, Česká Kamenice, 407 21 Česká Kamenice

RED-IZO 600023231 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102577421 412 582 672
skola@specck.czIČO 63155931

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

724 169 618
eva.franzova@specck.czŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Eva Franzová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Česká Kamenice

Spojení do místa školy autobusem Česká Kamenice, Pražská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby NE

WEB www.specck.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, 
T. G. Masaryka 1804, p. o.

T. G. Masaryka 1804, Varnsdorf, 407 47 Varnsdorf

RED-IZO 600023273 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102577137 412 372 207
skola@specvdf.czIČO 65081811

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

773 798 350
ŘEDITEL/KA Mgr. Jaroslav Červinka

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Varnsdorf, staré nádraží, Varnsdorf

Spojení do místa školy autobusem Varnsdorf, pošta

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby Zdravotnické zařízení Rumburk, školní jídelna

WEB www.specvdf.estranky.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Dětský domov se školou, základní škola  
a středisko výchovné péče Jiříkov

Čapkova 814/5, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov

RED-IZO 600028895 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110027744 412 338 364
vujir@interdata.czIČO 412040

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

reditel@ddsjirikov.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Dušan Šimonka

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem NE (nejbližší místo Rumburk)

Spojení do místa školy autobusem Jiříkov, nám.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.ddsjirikov.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, 
Tyršova 710, p. o.

Tyršova 710, Šluknov, 407 77 Šluknov

RED-IZO 600023249 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102577447 412 386 261
zvsslk@interdata.czIČO 65082478

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

779 119 971
kamenicka@skolyvybezek.czŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Monika Kamenická

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Šluknov

Spojení do místa školy autobusem Šluknov, zámek-terminál

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina

WEB www.speczssluknov.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové, 
pobočný spolek

Vilémovská 192, Dolní Poustevna, 407 82 Dolní Poustevna

RED-IZO 600023206 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110013107 412 397 645
gpb@interdata.czIČO 62231570

ZŘIZOVATEL Babkova společnost
KONTAKT ŘEDITEL

602 174 890
gpb@interdata.czŘEDITEL/KA Mgr. Miroslav Marek

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Dolní Poustevna

Spojení do místa školy autobusem Dolní Poustevna, střed

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby NE

WEB www.skolygp.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, p. o.

Ostrovní 300, Štětí, 411 08 Štětí

RED-IZO 600023494 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110008286 416 812 374 
h.moravcova@specka-steti.czIČO 46773282

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

416 812 374
h.moravcova@specka-steti.czŘEDITEL/KA Mgr. Hana Moravcová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Štětí

Spojení do místa školy autobusem Štětí, sídliště

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.specka-steti.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Dětský domov, Základní škola praktická,  
Praktická škola a školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o.

Dlažkovice 1, Dlažkovice, 411 15 Dlažkovice

RED-IZO 600029191 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108043801 416 594 219
ddsss.dlazkovice@iol.czIČO 46773690

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

723 569 747
ŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Ivana Pettrichová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Dlažkovice

Spojení do místa školy autobusem Dlažkovice

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, dětský domov

WEB www.dddlazkovice.cz

FACEBOOK NE



30
Zpět na kategorie

Základní škola speciální, Základní škola praktická  
a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, p. o.

Šaldova 657/6, Předměstí, 412 01 Litoměřice

RED-IZO 610150502 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110150651 416 735 073
info@zssaldova.czIČO 62770233

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

603 453 819
ŘEDITEL/KA Mgr. Jan Preiss

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Litoměřice

Spojení do místa školy autobusem Litoměřice, Masarykova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, SPC

WEB www.zssaldova.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, 
Neklanova 1807, p. o.

Neklanova 1807, Roudnice nad Labem, 413 01 Roudnice nad Labem

RED-IZO 600023559 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102317526
zspraktickaroudnicenl@rete.cz

IČO 70839824

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

775 415 141, 416 837 458
ŘEDITEL/KA Mgr. Radka Hubálková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Roudnice nad Labem, žel. stanice

Spojení do místa školy autobusem Roudnice nad Labem, Školní

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zsp.rete.cz

FACEBOOK NE



32
Zpět na kategorie

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, 
Teplice, Trnovanská 1331, p. o.

Trnovanská 1331/18, Trnovany, 415 01 Teplice

RED-IZO 600023699 KONTAKT ŠKOLA

IZO 150059639
info@spcteplice.cz

IČO 70839841

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

778 401 354, 417 537 428
ŘEDITEL/KA Mgr. Vanda Korandová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Teplice v Čechách

Spojení do místa školy autobusem Teplice, Gagarinova  
trolejbus: Teplice, Šanov II Trnovanská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby SPC, snoezelen, keramická dílna, cvičná kuchyň, 
školní družina

WEB www.spcteplice.cz

FACEBOOK Speciální základní škola a Speciální mateřská 
škola, Teplice



33
Zpět na kategorie

Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s.

U Nových lázní 1286/9, Teplice, 415 01 Teplice

RED-IZO 600023737 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102000603 417 577 774
archa@arkadie.czIČO 25048791

ZŘIZOVATEL Zřizují sami sebe
KONTAKT ŘEDITEL

724 707 952
ruzicka@zsarkadie.czŘEDITEL/KA Mgr. Ivan Růžička

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Teplice

Spojení do místa školy autobusem Teplice, Zeyerovo náměstí
trolejbus: Teplice, Šanov I lázně

Školní svoz ANO

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní klub, školní družina

WEB www.arkadie.cz

FACEBOOK Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s.



34
Zpět na kategorie

Základní škola praktická Teplice, s.r.o.

Krušnohorská 1570/1, Trnovany, 415 01 Teplice

RED-IZO 600023729 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107568624 417 563 109
zvssro-teplice@volny.czIČO 25023187

ZŘIZOVATEL Mgr. Ivana Brejchová
KONTAKT ŘEDITEL

417 563 109
ŘEDITEL/KA Mgr. Ivana Brejchová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Teplice v Čechách

Spojení do místa školy autobusem Teplice, Sobědruhy, nám.
trolejbus: Teplice, Maršovská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby NE

WEB www.zsteplicesro.cz

FACEBOOK NE



35
Zpět na kategorie

Základní škola praktická, Bílina, 
Kmochova 205/10, p. o.

Kmochova 205/10, Pražské Předměstí, 418 01 Bílina

RED-IZO 600023681 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102465797
602 494 378

IČO 61515761

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

417 820 168
iveta.krzakova@zsbilina.czŘEDITEL/KA Mgr. Iveta Krzáková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Bílina

Spojení do místa školy autobusem Bílina, PP II škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby internát, školní jídelna

WEB www.zsbilina.cz

FACEBOOK Základní škola praktická, Bílina, 
Kmochova 205/10, příspěvková organizace



36
Zpět na kategorie

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, 
Duchcov, p. o.

Školní 624/1, Duchcov, 419 01 Duchcov

RED-IZO 600023711 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108019608 417 835 324
sekretariat@ddzsduchcov.czIČO 61515582

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

602 330 295
ŘEDITEL/KA Mgr. Blanka Stádníková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Duchcov

Spojení do místa školy autobusem Duchcov, Teplická

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby dětský domov, školní jídelna

WEB www.ddzsduchcov.cz

FACEBOOK NE



37
Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 
17. listopadu 4728, p. o.

17. listopadu 4728, Chomutov, 430 04 Chomutov

RED-IZO 600077705 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102129703 474 656 598
reditelka@1zscv.czIČO 46789791

ZŘIZOVATEL Statutární město Chomutov
KONTAKT ŘEDITEL

777 646 450
hana.horska@1zscv.czŘEDITEL/KA Mgr. Hana Horská

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Chomoutov-město

Spojení do místa školy autobusem Chomutov, Zoopark, trolejbus: Sportovní hala

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.1zscv.cz

FACEBOOK NE



38
Zpět na kategorie

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, 
Kadaň, Chomutovská 1289

Chomutovská 1289, Kadaň, 432 01 Kadaň

RED-IZO 600077730 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102129738 474 335 409
kancelar@zvskadan.czIČO 46790039

ZŘIZOVATEL Město Kadaň
KONTAKT ŘEDITEL

474 335 409
simona.zakova@seznam.czŘEDITEL/KA Mgr. Simona Žáková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Kadaň

Spojení do místa školy autobusem Kadaň, Chomutovská, sídl. B

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.zvskadan.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola a Střední škola, Most,  
Jana Palacha 1534, p. o.

Jana Palacha 1534, Most, 434 01 Most

RED-IZO 600023648 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110010671 476 700 000
vedeni@specmo.czIČO 63125382

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

476 703 181
lapnickova@specmo.czŘEDITEL/KA Mgr. Hana Slapničková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Most

Spojení do místa školy autobusem Most, Speciální škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby snoezelen, cvičný byt, skleník

WEB www.specmo.cz

FACEBOOK NE



40
Zpět na kategorie

Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, 
Šafaříkova 991, okres Most

Šafaříkova 991, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

RED-IZO 600023621 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110010795 476 111 689
reditelka@zs-specialni-litvinov.czIČO 47324295

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

sekyrkova.eva@zs-specialni-litvinov.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Eva Sekyrková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Litvínov město

Spojení do místa školy autobusem Horní Litvínov, Tylova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zs-specialni-litvinov.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Speciální základní škola, Louny,
Poděbradova 640, p. o.

Poděbradova 640, Louny, 440 01 Louny

RED-IZO 610150120 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110150139 415 654 372
415654372@iol.czIČO 49120115

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

ŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Venuše Svobodová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Louny město

Spojení do místa školy autobusem Louny, sokolovna

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, klub, snoezelen

WEB www.spzslouny.websnadno.cz

FACEBOOK NE



42
Zpět na kategorie

Základní škola speciální a Mateřská škola,  
Chomutov, Palachova 4881, p. o.

Palachova 4881, Chomutov, 430 03 Chomutov

RED-IZO 600077217 KONTAKT ŠKOLA

IZO 116200561 474 686 078
info@specialni-skola.czIČO 72744341

ZŘIZOVATEL Statutární město Chomutov
KONTAKT ŘEDITEL

777 553 050/051
brh@volny.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Sejnová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Chomutov

Spojení do místa školy autobusem Kadaňská, škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, MŠ, školní družina

WEB www.specialni-skola.cz

FACEBOOK Základní škola speciální a mateřská škola
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Zpět na kategorie

Základní škola a Střední škola Krupka,  
Karla Čapka 270

Karla Čapka 270, Maršov, 417 42 Krupka

RED-IZO 600084795 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102565279 417 861 390
kaftan@zspskrupka.czIČO 60232722

ZŘIZOVATEL Město Krupka
KONTAKT ŘEDITEL

605 259 985
ŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Martin Kaftan

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Krupka

Spojení do místa školy autobusem Krupka, Maršov, škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna

WEB www.zspskrupka.cz

FACEBOOK Základní škola a Střední škola Krupka, 
Karla Čapka 270
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Zpět na kategorie

Základní škola a Střední škola Krupka,  
Karla Čapka 270

Karla Čapka 270, Maršov, 417 42 Krupka

RED-IZO 600084795 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181015692 417 861 390
kaftan@zspskrupka.czIČO 60232722

ZŘIZOVATEL Město Krupka
KONTAKT ŘEDITEL

417 861 390, linka 15, 417 536 600, 605 259 985
kaftan@zskrupka.czŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Martin Kaftan

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Krupka

Spojení do místa školy autobusem Krupka, Maršov, škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, jídelna

WEB www.zspskrupka.cz

FACEBOOK Základní škola a Střední škola Krupka, Karla 
Čapka 270



45
Zpět na kategorie

Střední škola obchodu, řemesel, služeb  
a Základní škola, Ústí nad Labem, p. o.

Keplerova 315/7, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

RED-IZO 600011429 KONTAKT ŠKOLA

IZO 000082627 475 669 150
ekonom@obchodniskola.czIČO 00082627

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

reditel@obchodniskola.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Pavel Caitaml

Obor C Praktická škola dvouletá

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

Obor H Aranžér, Cukrář, Kuchař-číšník (Číšník-servírka), Kuchař-číšník (Kuchař), 
Operátor skladování, Pekař, Prodavač, Řezník-uzenář

Obor L Podnikání (nástavbové studium)

Obor M Cestovní ruch, Sociální činnost

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Ústí nad Labem

Spojení do místa školy autobusem Pekařská, trolejbus: Krásné Březno

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.obchodniskola.cz

FACEBOOK Střední škola obchodu, řemesel, služeb  
a Základní škola



46
Zpět na kategorie

Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště

Panenský Týnec 29, Panenský Týnec, 439 05 Panenský Týnec

RED-IZO 691007969 KONTAKT ŠKOLA

IZO 181068281 728 241 781
ustecky@euroinstitut.czIČO 03855007

ZŘIZOVATEL Obecně prospěšná společnost 
Euroinstitut

KONTAKT ŘEDITEL

pavlina.hromadkova@euroinstitut.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Michal Müller

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E Provozní šlužby, Pečovatelské služby, Zednické práce, Stavební práce, Zpracovatel 
přírodních pletiv (Košíkářské práce)

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem nejbližší vlaková zastávka Vrbno nad Lesy

Spojení do místa školy autobusem Panenský Týnec

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby NE

WEB www.euroinstitut.cz

FACEBOOK Euroinstitut



47
Zpět na kategorie

Speciální základní škola a Praktická škola,  
Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o.

Pod Parkem 2788/2, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

RED-IZO 600023796 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110003471 472 772 029
info@zakladniskolaspecialni.czIČO 44555091

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

721 926 068
ŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Martina Brhelová

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Ústí nad Labem

Spojení do místa školy autobusem trolejbus: Ústí nad Labem, Severní terasa

Školní svoz ANO

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, SPC

WEB www.zakladniskolaspecialni.cz

FACEBOOK Speciální základní škola a Praktická škola 
Ústí nad Labem



48
Zpět na kategorie

Speciální základní škola, Speciální mateřská škola  
a Praktická škola, Děčín, p. o.

Teplická 65, Děčín IX – Bynov, 405 05 Děčín

RED-IZO 600023222 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102577340 412 705 289
skola@specdcbynov.czIČO 65082133

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

412 705 436
ŘEDITEL/KA Mgr. Roman Stružinský

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Děčín

Spojení do místa školy autobusem Děčín, Teplická

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, SPC

WEB www.specdcbynov.cz

FACEBOOK NE



49
Zpět na kategorie

Speciální základní škola a Praktická škola, 
Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p. o.
Jakubské náměstí 113, Česká Kamenice, 407 21 Česká Kamenice

RED-IZO 600023231 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102577421 412 582 672
skola@specck.czIČO 63155931

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

724 169 618
eva.franzova@specck.czŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Eva Franzová

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Česká Kamenice

Spojení do místa školy autobusem Česká Kamenice

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby NE

WEB www.specck.cz

FACEBOOK Ne



50
Zpět na kategorie

Speciální základní škola a Praktická škola, 
Šluknov, Tyršova 710, p. o.

Tyršova 710, Šluknov, 407 77 Šluknov

RED-IZO 600023249 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102577447 412 386 261
zvsslk@interdata.czIČO 65082478

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

770 119 971
ŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Monika Kamenická

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Šluknov

Spojení do místa školy autobusem Škluknov, zámek-terminál

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.speczssluknov.cz

FACEBOOK NE



51
Zpět na kategorie

Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové, 
pobočný spolek

Vilémovská 192, Dolní Poustevna, 407 82 Dolní Poustevna

RED-IZO 600023206 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110013107 412 397 645
gpb@interdata.czIČO 62231570

ZŘIZOVATEL Babkova společnost
KONTAKT ŘEDITEL

602 174 890
gpb@interdata.czŘEDITEL/KA Mgr. Miroslav Marek

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Dolní Poustevna

Spojení do místa školy autobusem Dolní Poustevna, střed

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby NE

WEB www.skolygp.cz

FACEBOOK NE



52
Zpět na kategorie

Dětský domov, Základní škola praktická, 
Praktická škola a školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o.

Dlažkovice 1, Dlažkovice, 411 15 Dlažkovice

RED-IZO 600029191 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108043801 416 594 219
ddsss.dlazkovice@iol.czIČO 46773690

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

723 569 747
ŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Ivana Pettrichová

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Dlažkovice

Spojení do místa školy autobusem Dlažkovice

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, dětský domov

WEB www.dddlazkovice.cz

FACEBOOK NE



53
Zpět na kategorie

Základní škola speciální, Základní škola praktická  
a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, p. o.

Šaldova 657/6, Předměstí, 412 01 Litoměřice

RED-IZO 610150502 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110150651 416 735 073
info@zssaldova.czIČO 62770233

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

603 453 819
ŘEDITEL/KA Mgr. Jan Preiss

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Litoměřice

Spojení do místa školy autobusem Litoměřice, Masarykova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, SPC

WEB www.zssaldova.cz

FACEBOOK NE



54
Zpět na kategorie

Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s.

U Nových lázní 1286/9, Teplice, 415 01 Teplice

RED-IZO 600023737 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102000603 417 577 774
archa@arkadie.czIČO 25048791

ZŘIZOVATEL Zřizují sami sebe
KONTAKT ŘEDITEL

724 707 952
ruzicka@zsarkadie.czŘEDITEL/KA Mgr. Ivan Růžička

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Teplice

Spojení do místa školy autobusem Teplice, Zeyerovo náměstí
trolejbus: Teplice, Šanov I lázně

Školní svoz ANO

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní klub, školní družina

WEB www.arkadie.cz

FACEBOOK Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s.



55
Zpět na kategorie

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, 
Duchcov, p. o.

Školní 624/1, Duchcov, 419 01 Duchcov

RED-IZO 600023711 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108019608 417 835 324
sekretariat@ddzsduchcov.czIČO 61515582

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

602 330 295
ŘEDITEL/KA Mgr. Blanka Stádníková

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Duchcov

Spojení do místa školy autobusem Duchcov, Teplická

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby dětský domov, školní jídelna

WEB www.ddzsduchcov.cz

FACEBOOK NE



56
Zpět na kategorie

Základní škola a Střední škola, Most, 
Jana Palacha 1534, p. o.

Jana Palacha 1534, Most, 434 01 Most

RED-IZO 600023648 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110010671 476 700 000
vedeni@specmo.czIČO 63125382

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

476 703 181
lapnickova@specmo.czŘEDITEL/KA Mgr. Hana Slapničková

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Most

Spojení do místa školy autobusem Most, Speciální škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby snoezelen, cvičný byt, skleník

WEB www.specmo.cz

FACEBOOK NE



57
Zpět na kategorie

Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, 
Šafaříkova 991, okres Most

Šafaříkova 991, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

RED-IZO 600023621 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110010795 476 111 689
reditelka@zs-specialni-litvinov.czIČO 47324295

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

sekyrkova.eva@zs-specialni-litvinov.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Eva Sekyrková

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Litvínov město

Spojení do místa školy autobusem Horní Litvínov, Tylova

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zs-specialni-litvinov.cz

FACEBOOK NE



58
Zpět na kategorie

Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, p. o.

Pražská 808, Žatec, 438 01 Žatec

RED-IZO 600023583 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108040771 415 710 795
ddzatec@seznam.czIČO 62247859

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

415 711 463, 734 313 888
ddzatec@seznam.czŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková

Obor C Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá

Obor E Provozní služby

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE (dětský domov)

Spojení do místa školy vlakem Žatec

Spojení do místa školy autobusem Žatec, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.ddzatec.cz

FACEBOOK NE



59
Zpět na kategorie

Střední škola technická, 
gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o.

Pražská 702, Chomutov, 430 01 Chomutov

RED-IZO 600010368 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107850079 474 651 849
tgacv@tgacv.czIČO 18383696

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

474 611 212
tgacv@tgacv.czŘEDITEL/KA Ing. Jiří Mladý

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E Šití oděvů, Šití prádla, Zednické práce, Zahradnické práce, Zahradnická výroba, 
Opravářské práce, Stravovací a ubytovací služby, Prodavačské práce, Pečovatelské služby

Obor H
Strojní mechanik, Karosář, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel, Pekař, 
Cukrář, Řezník-uzenář, Zemědělec-farmář, Zahradník, Opravář zemědělských strojů, 
Kuchař-číšník, Prodavač, Operátor skladování, Kadeřník

Obor L Mechanik seřizovač, Autotronik, Podnikání

Obor M Logistické a finanční služby, Agropodnikání, Hotelnictví

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Chomutov

Spojení do místa školy autobusem Chomutov, U pekárny

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby autoškola, svářečská škola

WEB www.tgacv.cz

FACEBOOK Střední škola TGA Chomutov



60
Zpět na kategorie

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná 
škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o.

Čelakovského 250/5, Ústí nad Labem, 400 07 Ústí nad Labem

RED-IZO 600170691 KONTAKT ŠKOLA

IZO 130001767 475 501 222
sts@stsul.czIČO 18385061

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

477 753 800
stefl@stsul.czŘEDITEL/KA PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

Obor C NE

Obor E Truhlářská a čalounická výroba , Malířské a natěračské práce, Zednické práce

Obor H Strojní mechanik, Karosář, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel, 
Elektrikář, Autoelektrikář, Truhlář, Instalatér, Kominík, Tesař, Zedník, Operátor skladování

Obor L Mechanik seřizovač, Podnikání

Obor M Technická zařízení budov, Stavebnictví, Veřejnosprávní činnost

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Ústí nad Labem sever

Spojení do místa školy autobusem Krásné Březno

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.stsul.cz

FACEBOOK SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, 
Ústí nad Labem



61
Zpět na kategorie

Střední škola technická, Most, p. o.

Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most

RED-IZO 600170641 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108006891 476 137 211
sstmost@sstmost.czIČO 125423

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

736 633 051
director@sstmost.czŘEDITEL/KA Ing. Radmila Krastenicsová

Obor C NE

Obor E Truhlářská a čalounická výroba, Zednické práce, Zahradnické práce

Obor H
Strojní mechanik,Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář, 
Elektrikář-silnoproud, Truhlář, Instalatér, Montér suchých staveb, Zedník, Jezdec 
a chovatel koní, Operátor skladování

Obor L Provozní technika, Mechanik seřizovač, Provozní elektrotechnika, Stavební provoz, 
Podnikání

Obor M Elektrotechnika, Stavebnictví, Ekonomika a podnikání, Bezpečnostně právní činnost

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Most

Spojení do místa školy autobusem Most, Velebudice, škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby dílny odborného výcviku, venkovní a vnitřní 
sportoviště, jídelna a domov mládeže

WEB www.sstmost.cz

FACEBOOK Sšt Most Velebudice



62
Zpět na kategorie

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o.

Fráni Šrámka 1350/1, Teplice-Trnovany, 415 01 Teplice-Trnovany

RED-IZO 600011283 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107850486 417 575 343
sekretariat@ssstavebni.tce.czIČO 497088

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

417 813 213, 417 576 006
ales.frydl@sssstp.czŘEDITEL/KA Mgr. Aleš Frýdl, MBA

Obor C NE

Obor E Strojírenské práce, Truhlářská a čalounická výroba, Malířské a natěračské práce, 
Zednické práce, Zahradnické práce

Obor H Strojní mechanik, Klempíř, Karosář, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových 
vozidel, Elektrikář, Autoelektrikář, Truhlář, Instalatér, Zedník, Malíř a lakýrník

Obor L Podnikání

Obor M Elektrotechnika

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Teplice v Čechách

Spojení do místa školy autobusem Teplice, Doubravská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.ssstp.cz

FACEBOOK Střední škola stavební a strojní Teplice – 
„Fráni Šrámka“



63
Zpět na kategorie

Střední škola Pohoda s.r.o.

Na Vinici 2244, Litoměřice, 412 01 Litoměřice

RED-IZO 600010902 KONTAKT ŠKOLA

IZO 130000183 416 732 728
info@soupohoda.comIČO 25022016

ZŘIZOVATEL Mgr. Bc. Hana Simonová
KONTAKT ŘEDITEL

416 797 334
simonova.hanka@seznam.czŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Hana Simonová

Obor C NE

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

Obor H Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér

Obor L Podnikání, Kosmetické služby, Masér sportovní a rekondiční

Obor M Masér ve zdravotnictví, Cestovní ruch

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Litoměřice město 

Spojení do místa školy autobusem Litoměřice, U Stadionu

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.soupohoda.com

FACEBOOK SŠ Pohoda



64
Zpět na kategorie

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p. o.

Neklanova 1806, Roudnice nad Labem, 413 01 Roudnice nad Labem

RED-IZO 610150375 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110150414 416 831 362, 416 831 555, 774 707 457
sos.roudnice@seznam.czIČO 69411263

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

vseteckova.h@sosasource.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.

Obor C NE

Obor E Zednické práce, Pečovatelské služby

Obor H Karosář, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel, Instalatér, Zedník, 
Kuchař-číšník

Obor L

Obor M Dopravní prostředky, Sociální činnost

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Roudnice nad Labem – Hracholusky

Spojení do místa školy autobusem Roudnice nad Labem, Školní

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.sosasource.cz

FACEBOOK SOŠ a SOU Roudnice nad Labem



65
Zpět na kategorie

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
a Střední odborná škola, Varnsdorf, p. o.

Bratislavská 2166, Varnsdorf, 407 47 Varnsdorf

RED-IZO 600010210 KONTAKT ŠKOLA

IZO 18383874 412 372 732
petr.kotulic@skolavdf.czIČO 18383874

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

412 372 456, 412 354 770
petr.kotulic@skolavdf.czŘEDITEL/KA Ing. Bc. Petr Kotulič

Obor C NE

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

Obor H Strojní mechanik, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel, 
Elektrikář, Truhlář, Kuchař-číšník

Obor L Mechanik seřizovač, Mechanik elektrotechnik, Podnikání, Kosmetické služby, 
Masér sportovní a rekondiční

Obor M
Informační technologie, Strojírenství, Elektrotechnika, Hotelnictví, Cestovní 
ruch, Veřejnosprávní činnost, Průmyslový design, Grafický design, Modelářství 
a návrhářství oděvů

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Varnsdorf

Spojení do místa školy autobusem Varnsdorf, Elite

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.vosassvdf.cz

FACEBOOK VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, 
příspěvková organizace



66
Zpět na kategorie

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, 
Šluknov, p. o.

T. G. Masaryka 580, Šluknov, 407 77 Šluknov

RED-IZO 600010155 KONTAKT ŠKOLA

IZO 47274719 412 314 027
info@lesnicka-skola.czIČO 47274719

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

412 314 016, 773 040 490
sochor@lesnicka-skola.czŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Rudolf Sochor

Obor C NE

Obor E Lesnické práce, Práce ve stravování, Pečovatelské služby

Obor H Pekař, Lesní mechanizátor

Obor L NE

Obor M Ochrana přírody a prostředí, Ekologie a životní prostředí, Lesnictví, Bezpečnostně 
právní činnost, Sociální péče – sociálněsprávní činnost, Sociální činnost

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Šluknov

Spojení do místa školy autobusem Šluknov, zámek-terminál

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.lesnicka-skola.cz

FACEBOOK Střední lesnická škola a Střední odborná škola 
Šluknov



67
Zpět na kategorie

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p. o.
Alejní 880/12, Teplice, 415 01 Teplice

RED-IZO 600011291 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107850303 774 850 395
ststeplice@seznam.czIČO 524646

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

reditel@ststeplice.cz
ŘEDITEL/KA Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA

Obor C NE

Obor E Šití oděvů

Obor H Prodavač, Aranžér, Kadeřník

Obor L Podnikání, Obchodník, Kosmetické služby

Obor M Grafický design

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Teplice v Čechách

Spojení do místa školy autobusem Teplice, Alejní

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.ststeplice.cz

FACEBOOK Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p.o.



68
Zpět na kategorie

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o.

Kpt. Jaroše 862, Podbořany, 441 01 Podbořany

RED-IZO 600011003 KONTAKT ŠKOLA

IZO 18380824 415 237 710
skola@gsospodborany.czIČO 18380824

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

415 237 713, 777 473 136
marhold@gsospodborany.czŘEDITEL/KA Ing. Jiří Marhold

Obor C NE

Obor E Potravinářská výroba, Malířské a natěračské práce, Opravářské práce, Prodavačské 
práce

Obor H Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář, Cukrář, Instalatér, 
Zemědělec-farmář, Opravář zemědělských strojů, Kuchař-číšník, Prodavač

Obor L Podnikání, Gastronomie

Obor M Strojírenství, Elektrotechnika, Mechanizace a služby, Ekonomika a podnikání

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Podbořany

Spojení do místa školy autobusem Podbořany, Nádražní

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.gsospodborany.cz

FACEBOOK Gymnázium a Střední odborná škola, 
Podbořany, příspěvková organizace



69
Zpět na kategorie

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, 
Děčín VI, p. o.

Dělnická 825/15, Děčín VI – Letná, 405 02 Děčín VI – Letná

RED-IZO 600170551 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110027795 412 535 942
info@dorado.czIČO 14450488

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

736 233 444
ferova@dorado.czŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Jana Férová

Obor C NE

Obor E Strojírenské práce, Klempířské práce ve stavebnictví, Malířské a natěračské práce, 
Zednické práce, Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby

Obor H Strojní mechanik, Nástrojař, Klempíř, Obráběč kovů, Lodník, Instalatér, Zedník

Obor L Mechanik seřizovač, Podnikání

Obor M NE

Internát ANO (+ domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Děčín, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Děčín, Husitská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.dorado.cz

FACEBOOK Střední škola lodní dopravy a technických 
řemesel Děčín VI



70
Zpět na kategorie

Obchodní akademie a Střední odborná škola 
generála Františka Fajtla, Louny, p. o.

Osvoboditelů 380, Louny, 440 01 Louny

RED-IZO 600170632 KONTAKT ŠKOLA

IZO 14451042 415 655 489
vagnerova@sostlouny.czIČO 14451042

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

415 655 489
vagnerova@oasoslouny.czŘEDITEL/KA Mgr. Simona Vágnerová

Obor C NE

Obor E Šití oděvů, Zednické práce

Obor H Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel, Krejčí, Instalatér, 
Zedník, Aranžér

Obor L NE

Obor M Strojírenství, Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, Ekonomické lyceum

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Louny střed

Spojení do místa školy autobusem Louny, Osvoboditelů

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.oasoslouny.cz

FACEBOOK Obchodní akademie a Střední odborná škola 
gen. F. Fajtla Louny



71
Zpět na kategorie

Střední odborná škola technická a zahradnická, 
Lovosice, p. o.

Osvoboditelů 1/2, Lovosice, 410 02 Lovosice

RED-IZO 600010813 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107850541 416 532 883
sekretariat@soslovo.czIČO 82571

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

416 532 883, 725 319 735
reditel@soslovo.czŘEDITEL/KA Mgr. Bc. Jiří Procházka

Obor C NE

Obor E Opravářské práce, Stravovací a ubytovací služby

Obor H Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář, Zahradník, Opravář zemědělských 
strojů, Prodavač, Operátor skladování

Obor L Autotronik, Podnikání

Obor M Aplikovaná chemie

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Lovosice

Spojení do místa školy autobusem Lovosice, kostel

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.soslovo.cz

FACEBOOK Střední odborná škola technická a zahradnická 
Lovosice



72
Zpět na kategorie

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s.

Jarošova 494/23, Litoměřice-Předměstí, 412 01 Litoměřice-Předměstí

RED-IZO 600010805 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108043738 416 731 920
info@ssamsltm.czIČO 25040456

ZŘIZOVATEL Vitalex Webdesign s.r.o.
KONTAKT ŘEDITEL

416 735 560
ŘEDITEL/KA Mgr. Radek Šrejbr

Obor C NE

Obor E Dřevařská výroba, Knihařské práce

Obor H Truhlář, Aranžér, Kadeřník

Obor L NE

Obor M Ekonomika a podnikání, Grafický design

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Litoměřice město

Spojení do místa školy autobusem Litoměřice, Mírové náměstí

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.ssamsltm.cz

FACEBOOK Střední škola a Mateřská škola, Litoměřice



73
Zpět na kategorie

Střední škola obchodu a služeb s.r.o.

Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

RED-IZO 600011399 KONTAKT ŠKOLA

IZO 47313129
475 210 078

IČO 25018566

ZŘIZOVATEL Mgr. Josef Sluka
KONTAKT ŘEDITEL

608 028 177
reditel@ssossluka.czŘEDITEL/KA Mgr. Josef Sluka

Obor C NE

Obor E Práce ve stravování, Prodavačské práce

Obor H Kuchař-číšník

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Ústí nad Labem, hlavní nádraží

Spojení do místa školy autobusem Mírové náměstí 3

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.ssossluka.cz

FACEBOOK NE



74
Zpět na kategorie

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola 
gastronomie a služeb, Most, p. o.

Jana Palacha 711/2, Most, 434 01 Most

RED-IZO 600011143 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108006930 476 702 740
sekretarka@spsasosgsmost.czIČO 524905

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj
KONTAKT ŘEDITEL

476 702 735, 607 509 521
reditelka@spsasosgsmost.czŘEDITEL/KA Ing. Ivana Hermannová

Obor C NE

Obor E Prodavačské práce, Stravovací a ubytovací služby

Obor H Kuchař-číšník, Prodavač

Obor L Gastronomie, Kosmetické služby

Obor M Strojírenství, Technické lyceum

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Most

Spojení do místa školy autobusem Most, Speciální škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.spsasosgsmost.cz

FACEBOOK SPŠ a SOŠGS, Most, p. o. – oficiální stránky



75
Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, 
Pracoviště Ústí nad Labem

Čelakovského 703/2, 400 07 Ústí nad Labem

WEB www.pppuk.cz/poradny/usti-nad-labem

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Lucie Krušinová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 475 532 803, 770 192 218, 602 365 969, 
usti@pppuk.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 778 777 885, lucie.krusinova@pppuk.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0



76
Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, 
Pracoviště Děčín

Čs. armády 1164/8, Děčín I, 405 02 Děčín

WEB www.pppuk.cz/poradny/decin

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Bc. Radka Zatloukalová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 412 532 071, 775 441 269, decin@pppuk.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 412 532 071, radka.zatloukalova@pppuk.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0



77
Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, 
Pracoviště Chomutov

Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov

WEB www.pppuk.cz/poradny/chomutov

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Kateřina Kaneová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 474 699 200, 775 441 293, chomutov@pppuk.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 474 699 200, katerina.kaneova@pppuk.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0



78
Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, 
Pracoviště Kadaň

Fibichova 1129, 432 01 Kadaň

WEB www.pppuk.cz/poradny/kadan

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jana Selinger

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 474 332 427; 775 441 276, kadan@pppuk.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 474 334 487, 770 192 212, 
jana.selinger@pppuk.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0



79
Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, 
Pracoviště Rumburk
Sukova 870/6, 408 01 Rumburk

WEB www.pppuk.cz/poradny/rumburk

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Věra Forferová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 775 441 289, 770 192 215, rumburk@pppuk.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 412 332 325, 770 192 215, 
vera.forferova@pppuk.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0



80
Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, 
Pracoviště Most

Jana Palacha 1534, 434 01 Most

WEB www.pppuk.cz/poradny/most

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Dagmar Jungrová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 476 708 847; 723 321 593, most@pppuk.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 476 708 847, dagmar.jungrova@pppuk.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

Detašované pracoviště 
ELOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ PPP MOST

Adresa Šafaříkova 991, 436 01 Litvínov

Kontakt PPP 775 441 264
litvinov@pppuk.cz

Další služby



81
Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, 
Pracoviště Litoměřice
Palachova 18, 412 01 Litoměřice

WEB www.pppuk.cz/poradny/litomerice

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Kateřina Kozicová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 416 733 015, litomerice@pppuk.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 416 733 031, katerina.kozicova@pppuk.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0



82
Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, 
Pracoviště Louny

Postoloprtská 2636, 440 01 Louny

WEB www.pppuk.cz/poradny/louny

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Petra Petříčková

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 415 652 323, 602 116 999, louny@pppuk.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 415 652 323, 770 192 216, 
petra.petrickova@pppuk.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0



83
Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, 
Pracoviště Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 71, 413 01 Roudnice nad Labem

WEB www.pppuk.cz/poradny/roudnice-nad-labem

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PaedDr. Daniela Pokorná

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 416 831 148, 770 195 635, roudnice@pppuk.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 416 831 148, roudnice@pppuk.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0



84
Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, 
Pracoviště Žatec

Smetanovo náměstí 331, 438 01 Žatec

WEB www.pppuk.cz/poradny/zatec

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Petra Gistrová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 773 047 305; 602 172 208, zatec@pppuk.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 773 047 305, 602 172 208, 
petra.gistrova@pppuk.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0



85
Zpět na kategorie

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, 
Pracoviště Teplice
Lípová 561/9, 415 01 Teplice

WEB www.pppuk.cz/poradny/teplice

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PaedDr. Jana Rodová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT PPP 417 533 669, 417 535 248, 602 552 976, 
teplice@pppuk.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK jana.rodova@pppuk.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0



86
Zpět na kategorie

WEB www.demosthenes.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL SPC DEMOSTHENES – soukromé SPC 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Hana Fábriová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT SPC 475 259 331
radka.horakova@demosthenes.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK hana.fabriova@demosthenes.cz
411 198 976, 727 805 170

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové ANO

Sluchové ANO

Vady řeči ANO

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

SPC DEMOSTHENES – soukromé SPC (SP, ZP, NKS)
Mírová 2, 400 11 Ústí nad Labem



87
Zpět na kategorie

Adresa

Kontakt 

Další služby

Detašované pracoviště 
SPC DEMOSTHENES – ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ VARNSDORF



88
Zpět na kategorie

WEB www.spc-mecholupy.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jana Šusterová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 770 129 755
spc@spc-mecholupy.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK susterova@spc-mecholupy.cz
731 509 801

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové ANO

Sluchové ANO

Vady řeči ANO

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 3

Logopedická základní škola, Měcholupy 1
Měcholupy 1, 439 31 Měcholupy



89
Zpět na kategorie

Adresa Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov

Kontakt 777 363 432, spc@spc-chomutov.cz

Další služby www.spc-chomutov.cz

Detašované pracoviště 
SPC CHOMUTOV

Adresa Dělnická 21, 434 01 Most

Kontakt 777 908 759, spc@spc-most.cz

Další služby www.spc-most.cz

Detašované pracoviště 
SPC MOST

Adresa Fibichova 1129, 432 01 Kadaň

Kontakt 

Další služby

Detašované pracoviště 
SPC KADAŇ



90
Zpět na kategorie

WEB www.specdcbynov.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Helena Fořtová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 607 936 913
spc@specdcbynov.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové ANO

Vady řeči ANO

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

SPC při Speciální ZŠ, Speciální MŠ a Praktické škole 
Děčín

17. listopadu 673/8, Děčín I, 405 01 Děčín



91
Zpět na kategorie

Adresa Sukova 870/6, 408 01 Rumburk

Kontakt 
Mgr. Pavlína Šimonková
775 445 039, 775 445 042
simonkova@specdcbynov.cz

Další služby www.specdcbynov.cz

Detašované pracoviště 
SPC RUMBURK



92
Zpět na kategorie

WEB www.spcteplice.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Bc. Vanda Korandová – ředitelka 

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 417 537 428
info@spcteplice.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 417 537 428 
vanda.korandova@spcteplice.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové ANO

Vady řeči ANO

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC Teplice
Trnovanská 1331, 415 01 Teplice



93
Zpět na kategorie

WEB www.zs-specialni-litvinov.cz/specialne-pedago-
gicke-centrum

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Město Litvínov 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Eva Sekyrková

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 476 755 509
spc@spclitvinov.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK sekyrkova.eva@zs-specialni-litvinov.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC při ZŠ speciální a Praktické škole Litvínov
Šafaříkova 991, 436 01 Litvínov



94
Zpět na kategorie

WEB www.zakladniskolaspeci.wixsite.com/ustinadla-
bem/spc

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Bc. Martina Brhelová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 602 894 885, 778 529 650
info@spcusti.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové ANO

Sluchové ANO

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC při Speciální základní škole, 
MŠ a Praktické škole Ústí nad Labem

Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem



95
Zpět na kategorie

WEB www.zssaldova.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Ústecký kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 416 734 011, 778 434 880
spc.litomerice@seznam.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK spc.litomerice@seznam.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové ANO

Sluchové ANO

Vady řeči ANO

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 3

SPC při ZŠ Speciální, ZŠ praktické 
a Praktické škole Litoměřice

Dalimilova 2, 412 01 Litoměřice
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Zpět na kategorie

Adresa Školní 1805, 413 01 Roudnice nad Labem

Kontakt 
PhDr. Markéta Pechová, Mgr. Gabriela Encová
731 449 127 
spc.litomerice@seznam.cz

Další služby www.zssaldova.cz

Detašované pracoviště 
SPC ROUDNICE NAD LABEM

Adresa Stračenská 561, 411 08 Štětí

Kontakt 770 103 634
spc.litomerice@seznam.cz

Další služby www.zssaldova.cz

Detašované pracoviště 
SPC ŠTĚTÍ

Adresa Osvoboditelů 59, 410 02 Lovosice

Kontakt 
Mgr. Martina Preissová
731 449 128
spc.litomerice@seznam.cz

Další služby www.zssaldova.cz

Detašované pracoviště 
SPC LOVOSICE
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Zpět na kategorie

WEB www.zsp-zatec.cz/spc

FACEBOOK Základní škola a Mateřská škola, Žatec

ZŘIZOVATEL Město Žatec 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Radka Vlčková

SOUČÁST ŠKOLY Ano

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU Ano

SAMOSTATNĚ Ne

KONTAKT SPC 415 711 329, 724 064 501, 607 022 115
spc-zatec@seznam.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 724 006 148 
r.vlckova@zsp-zatec.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči ANO

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0

SPC při Základní škole a Mateřské škole v Žatci
Lidická 1254, Žatec, 438 01 Louny
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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 Ústeckém kraji, které jsou primárně 
zaměřené na cílovou skupinu projektu – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního 
postižení.
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Typy sociální služeb

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

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

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

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

Sociální rehabilitace 
Sociálně aktivizační služby
Sociálně terapeutické dílny

Služby mimo cílovou skupinu

Odlehčovací služby
Osobní asistence

Týdenní stacionáře
Domovy pro lidi se zdravotním postižením

Chráněná bydlení
Podpora samostatného bydlení

Centra denních služeb
Denní stacionáře

Zpět na obsah

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

Sociální rehabilitace

Jurta, Děčín 102
Jurta, Ústí nad Labem 104
Středisko Arkadie, Teplice 106
Sociální rehabilitace Esprit, Chomutov 108
Diakonie ČCE, Litoměřice 110
Charita, Litvínov 112
Agentura Krok, Rumburk 114
Kruh pomoci, Most 116
Sociální agentura, Ústí nad Labem 118
Agentura Osmý den, Děčín 120
Tyfloservis, Ústí nad Labem 122
Středisko Arkadie, Teplice 124
Centrum Cesta do světa, Děčín 124
Humanitární sdružení Perspektiva, Roudnice nad Labem 125

Sociálně aktivizační služby

Spolek Kolem dokola, Mikulášovice 126
Svaz tělesně postižených, Louny 128
SAS pro osoby se zdravotním postižením, Chomutov 130
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob, Ústí nad Labem 132
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob, Most 132
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob, Louny 133
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob, Teplice 133
Svaz tělesně postižených, Podbořany 134
Žatecký spolek Handicap, Žatec 134
VALDEK, Lovosice 135

Sociálně terapeutické dílny

Dům Naděje, Litoměřice 136
Sociálně terapeutická dílna – Panny Marie Pomocné, Lovosice 138
Diakonie ČCE, Terezín 140
Jurta, Ústí nad Labem 142
Cesta do světa – Slunečnice, Děčín 144
Uzlík, Litvínov 146
Domov Brtníky, Rumburk 148
Domov sociálních služeb, Háj u Duchcova 150
Kormidlo Šluknov, Vilémov u Šluknova 152
STD Cestou integrace, Litoměřice 154
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Sociálně terapeutická dílna Jeroným, Louny 156
Kamarád – LORM, Žatec 158
Sociálně terapeutická dílna Úsměv, Ústí nad Labem 160
Domovy sociálních služeb, Litvínov 162
Středisko Naděje, Roudnice nad Labem 164
Středisko Arkadie, Úpořiny 164
Tvořivá dílna Mezi námi, Chomutov 165
Sociálně terapeutická dílna Šance, Lovosice 165
Dílna u Markétky, Šluknov 166
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Adresa Pěší 9, Děčín XXXIII – Nebočady, 405 02 Děčín 2

Zřizovatel JURTA, o.p.s.

Web www.jurta.cz

Kontakt jurta@jurta.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita skupina 5 klientů na 1 pracovníka

Aktuální naplněnost celkem 32

Délka poskytované služby 2 roky, ve výjimečných případech 4 roky

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena mladší 15 let a starší 70 let

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

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

Zvýšení pracovního uplatnění

organizace práce, kontrola kvality práce, pracovní postupy, použití 
pracovních pomůcek, orientace na pracovišti, dodržování pracovní 
doby, komunikace s dalšími pracovníky, psaní docházky, rozpoznání 
a oznámení problému, předání hotové práce, oznámení nemoci

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života cestování, sociální dovednost

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

Exkurze, praxe, placená práce trénink na reálných pracovištích (prádelna, gastro aj.)

Jurta, Děčín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory
sociální rehabilitace Agentury Osmý den, o.p.s., která se zaměřuje 
na podporované zaměstnávání, případně se klienti dále posouvají do 
služeb podpory samostatného bydlení

Podpora na trhu práce

klienti se posouvají do služby zaměřené na podporované zaměstnávání 
(poté nastupují na chráněný nebo otevřený trh, dle individuálních 
schopností každého klienta), případně je klientům SR po ukončení 
poskytnuta pracovní nabídka v některém z provozu 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 Dvořákova 2, 400 01 Ústí nad Labem

Zřizovatel JURTA, o.p.s.

Web www.jurta.cz

Kontakt jurta@jurta.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita skupina 5 klientů na 1 pracovníka

Aktuální naplněnost celkem 32

Délka poskytované služby 2 roky, ve výjimečných případech 4 roky

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena mladší 15 let a starší 70 let

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

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

Zvýšení pracovního uplatnění

organizace práce, kontrola kvality práce, pracovní postupy, použití 
pracovních pomůcek, orientace na pracovišti, dodržování pracovní 
doby, komunikace s dalšími pracovníky, psaní docházky, rozpoznání 
a oznámení problému, předání hotové práce, oznámení nemoci

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života cestování, sociální dovednost

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

Exkurze, praxe, placená práce trénink na reálných pracovištích (prádelna, gastro aj.)

Jurta, Ústí nad Labem
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory
sociální rehabilitace Agentury Osmý den, o.p.s., která se zaměřuje 
na podporované zaměstnávání, případně se klienti dále posouvají do 
služeb podpory samostatného bydlení

Podpora na trhu práce

klienti se posouvají do služby zaměřené na podporované zaměstnávání 
(poté nastupují na chráněný nebo otevřený trh, dle individuálních 
schopností každého klienta), případně je klientům SR po ukončení 
poskytnuta pracovní nabídka v některém z provozu 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 Kollárova 1879/11, Teplice, 415 01 Teplice 1

Zřizovatel Arkadie, o. p. s.

Web www.arkadie.cz

Kontakt tonova@arkadie.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita ve skupině 7, individuálně 1, v terénu 2

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby sociální rehabilitace bez limitu, program Příprava na práci 2 roky 
s možností jeho prodloužení

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena klient bez mentálního, tělesného, kombinovaného či zdravotního 
postižení

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

nácvik vaření, obsluhy rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby, 
samostatnosti při svačině, obědu, při objednávání obědů, při 
omlouvání se ze služby, hospodaření s penězi a orientace v příjmech 
a výdajích, obsluha mobilního telefonu, nácvik společensky 
očekávaných projevů jednání, nácvik zvládání problémových projevů 
chování

Zvýšení pracovního uplatnění

nácviky jednoduchých pracovních činností, nácviky zvládání 
modelových situací  souvisejících s vyhledáváním a získáváním 
pracovního uplatnění – jak na úřad práce, jak se připravit na 
pohovor u zaměstnavatele, jak si napsat životopis, nácvik orientace 
a porozumění pracovní smlouvě, výplatní pásce, nácvik zvládání 
komunikace se spolupracovníky, s vedoucím, seznamování s právy 
a povinnostmi zaměstnance, praktická aplikace získaných znalostí na 
modelových situacích

Středisko Arkadie, Teplice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do zaměstnání

Podpora na trhu práce velmi dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

obsluha běžných spotřebičů, údržba běžného vybavení bytu, nácvik 
úklidu, nakupování, nácvik návštěvy úřadů, lékařů, různých institucí 
kulturního a veřejného života, nácvik péče o členy rodiny, domácí 
zvířata atd.

Zvýšení pracovního uplatnění
v rámci praxí u různých zaměstnavatelů si klienti zkoušejí nejrůznější 
pracovní činnosti, díky těmto praxím hledáme konkrétní pracovní 
uplatnění šité na míru konkrétnímu klientovi

Exkurze, praxe, placená práce formou neplacených praxí u zaměstnavatelů
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Adresa Moravská 2544/37, Chomutov, 430 03 Chomutov 3

Zřizovatel Masopust, z.s.

Web www.masopustspolek.cz

Kontakt espritsr@masopustspolek.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita limit není stanoven

Aktuální naplněnost nelze určit

Délka poskytované služby smlouva na rok, s možností opakovaného prodloužení

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální, tělesné, smyslové, kombinované

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena osoby se zrakovým postižením, vyžadující asistenty, nad 65 let, cizince

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života nácvik komunikace, asertivity, péče o sebe, domácnost

Zvýšení pracovního uplatnění
nácvik sepsání životopisu, mapování dovedností, zvládnutí konkurzu, 
doprovázení do spolupracujích organizací zaměřených na pracovní 
rehabilitaci, na úřady

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
nácvik dojíždění MHD, orientace v jízdních řádech, ve městě, nácviky 
nakupování, vaření, nácviky péče o domácnost, o sebe, nácviky 
sebeprosazení na úřadech apod.

Zvýšení pracovního uplatnění
doprovody do organizací zaměřujících se na pracovní rehabilitaci, 
kontraktování zaměstnavatelů, doprovody ke konkurzu, na úřady, 
k závodnímu lékaři

Exkurze, praxe, placená práce ne

Sociální rehabilitace Esprit, Chomutov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do zaměstnání, do jiné služby v rámci naší organizace

Podpora na trhu práce u některých jedinců se to daří, častěji však společně volíme chráněný trh

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Teplická 1671/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1

Zřizovatel Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Web www.diakonieltm.cz

Kontakt sr@diakonieltm.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 40

Aktuální naplněnost 29

Délka poskytované služby 2 roky

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

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

Pro koho není služba určena smyslové postižení

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vaření, úklid, komunikace s úřady, lékaři, nácvik hospodaření 
s finančními prostředky, vyhledávání zaměstnávání

Zvýšení pracovního uplatnění
práce s PC, trénink přijímacích pohovorů, možnost docházet na 
tréninková pracoviště Diakonie – vyzkoušení si různých pracovních 
pozic na různých pracovištích

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života orientace ve městě, užívání dopravních prostředků, doprovody 
k lékařům, na úřady

Zvýšení pracovního uplatnění docházení na pracoviště s asistentem, který je klientovi v jeho 
pracovních počátcích oporou

Exkurze, praxe, placená práce možnosti vyzkoušení si práce na tréninkových pracovištích Diakonie – 
praxe

Diakonie ČCE, Litoměřice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory dle cílů klientů – najdou si zaměstnání, nebo odcházejí do návazné 
služby

Podpora na trhu práce dle omezení klientů, ti, kteří opravdu mají zájem pracovat, zaměstnání 
najdou a udrží si jej

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Janovská 122, Janov, 435 42 Litvínov 8

Zřizovatel Charita Most

Web www.charita-most.cz

Kontakt lencova@charitamost.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 35

Aktuální naplněnost 20

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena zrakové, sluchové postižení

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vyhledávání informací, nácvik péče o vlastní osobu, čtení, psaní, nácvik 
modelových situací – chování v různých společenských situacích

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik přípravy kávy, čaje, nácvik stolování

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
nakupování, manipulace s penězi, orientace ve venkovním prostoru, 
cestování MHD, doprovod na úřad, podpora uživatele při vyřizování 
dávek na ÚP

Zvýšení pracovního uplatnění cestování MHD, orientace v jízdních řádech, cesty do zaměstnání a zpět

Exkurze, praxe, placená práce ne

Charita, Litvínov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají, popř. odcházejí na pracovní trh

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP Euroinstitut v rámci DSS Janov
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Adresa Palackého 205/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Zřizovatel Agentura KROK, o.p.s.

Web www.agenturakrok.cz

Kontakt katerina.motyckova@agenturakrok.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 18

Aktuální naplněnost 11

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena senioři, děti

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života práce na PC, časová orientace, plánování činnosti

Zvýšení pracovního uplatnění práce na PC, řemeslně-výtvarné dílny, pracovní postupy, posilování 
psaní/čtení, časová orientace

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života cestování prostředky veřejné dopravy, společné vaření, doprovod na 
úřady, podpora při nakupování, společné výlety

Zvýšení pracovního uplatnění zapojení do řemeslných workshopů, dramaterapie – rozvíjení 
individuálních dovedností, hipoterapie

Exkurze, praxe, placená práce
ve spolupráci s dětským domovem – péče o komunitní zahradu, 
zapojení do projektu Artema – společné řemeslně-výtvarné tvoření 
s klienty i lidmi z majoritní společnosti

Agentura Krok, Rumburk
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory většinou zůstávají, nebo vyhodnotí, že již službu nepotřebují

Podpora na trhu práce většina našich klientů již pracuje v CHD

Fakultativní (placené) úkony hipoterapie, výlety – cestovní výlohy, vstupenky apod.

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Jaroslava Průchy 1915/24, Most, 434 01 Most 1

Zřizovatel KRUH pomoci, o.p.s.

Web www.kruh-ops.cz

Kontakt bauerovaandrea@email.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 25

Aktuální naplněnost 15

Délka poskytované služby 2 roky

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena není stanoveno

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života hospodaření s penězi, vaření a výživa, procvičování kognitivních 
funkcí, doprovod na úřady, smysluplné trávení volného času

Zvýšení pracovního uplatnění individuální konzultace, nácvik komunikačních dovedností při hledání 
zaměstnání či jiného uplatnění

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života používání MHD, nákup, zajišťování různých potřeb uživatele

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod na vybrané pracovní místo, spolupráce s ÚP v rámci pracovní 
rehabilitace

Exkurze, praxe, placená práce ano

Kruh pomoci, Most
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory ne

Podpora na trhu práce velmi špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Varšavská 688/40, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

Zřizovatel Sociální agentura, o. p. s.

Web www.socialniagentura.cz

Kontakt info@socialniagentura.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 2

Aktuální naplněnost nelze určit

Délka poskytované služby 1 rok s možností prodloužení

Možnost obědů ne

Cílová skupina

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

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena není stanoveno

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života není uvedeno

Zvýšení pracovního uplatnění

oslovení zaměstnavatele, nácvik ústní a písemné komunikace, 
nácvik přijímacího pohovoru, sepsání životopisu, výběr vhodného 
zaměstnání, trénink konkrétní činnosti např. na pozici úklidového 
pracovníka

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nácvik vaření, obsluha vlastní osoby

Zvýšení pracovního uplatnění
motivačně aktivizační program, pracovněprávní minimum a finanční 
gramotnost, bilanční diagnostika, pracovní tréninky, odborné stáže, 
rekvalifikační kurzy, zprostředkování zaměstnání

Exkurze, praxe, placená práce ano

Sociální agentura, Ústí nad Labem
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zaměstnání

Podpora na trhu práce uplatnění na trhu práce je velmi individuální

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka

klienti většinou nepobírají příspěvek na péči, v rámci sociální agentury 
poskytujeme sociální rehabilitaci v ambulantních službách a v rámci 
projektů EU i pracovní rehabilitaci, v rámci projektů EU jednají 
pracovní konzultantky i se zaměstnavateli a nabízejí dotace na mzdové 
prostředky



120

Adresa Pohraniční 333/20, Děčín I – Děčín, 405 02 Děčín 2

Zřizovatel Agentura Osmý den, o. p. s.

Web www.osmyden.cz

Kontakt osmyden@osmyden.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 1 klient na 1 pracovníka

Aktuální naplněnost 16

Délka poskytované služby 2 roky, ve výjimečných případech 3 roky

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena osoby nenacházející se v nepříznivé sociální situaci

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života péče o vlastní osobu, vyřizování osobních záležitostí, obecné 
dovednosti, sociální dovednosti, uplatňování práv a zájmů

Zvýšení pracovního uplatnění pracovní poradenství, hledání zaměstnání, asistence při udržení práce, 
práce s PC

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života bydlení, asistence při pohybu po městě, sociální dovednosti

Zvýšení pracovního uplatnění pracovní poradenství, hledání zaměstnání, asistence při nástupu do 
práce, asistence při udržení práce a asistence na pracovišti

Exkurze, praxe, placená práce

před nástupem do placeného zaměstnání domlouváme 
u zaměstnavatele bezplatnou pracovní praxi, před nástupem 
domlouváme pro klienty pracovní trénink u naší partnerské organizace 
Jurta, o.p.s. (gastro, prádelna, truhlárna aj.) s kompletní asistencí 
odborných pracovníků SR Jurta, o.p.s.

Agentura Osmý den, Děčín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory do placeného zaměstnání na chráněném nebo otevřeném trhu práce

Podpora na trhu práce ročně se podaří umístit přibližně 80 % klientů

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem – centrum, 
400 01 Ústí nad Labem 1

Zřizovatel Tyfloservis, o.p.s.

Web www.tyfloservis.cz

Kontakt usti@tyfloservis.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 2 terénní, 3 ambulantní

Aktuální naplněnost nelze stanovit

Délka poskytované služby dle individuálního plánu a smlouvy

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena není stanoveno

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu, 
čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní všemi deseti prsty 
na klávesnici, nácvik vlastnoručního podpisu, nácvik sociálních 
dovedností, nácvik zrakových dovedností

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Tyfloservis, Ústí nad Labem
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory ne

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

spolupráce probíhá prostřednictvím osobních kontaktů nebo 
pracovní rehabilitace vedené ÚP (společná setkání pracovní skupiny 
zainteresovaných institucí)

Poznámka služba je jen pro osoby s těžkým zrakovým postižením starší 15 let
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Úpořiny 5, Bystřany, 415 01 Teplice 1

Zřizovatel Arkadie, o. p. s.

Web www.arkadie.cz

Kontakt tonova@arkadie.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Středisko Arkadie, Teplice

Adresa Hudečkova 664/1, Děčín I – Děčín, 405 02 Děčín 2

Zřizovatel Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

Web www.slundecin.org

Kontakt cds@slundecin.org

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Centrum Cesta do světa, Děčín



125
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Havlíčkova 276, 413 01 Roudnice nad Labem

Zřizovatel Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.

Web www.perspektiva-roudnice.cz

Kontakt perspektiva@rete.cz

Druh postižení chronické, mentální, tělesné, kombinované

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby

Humanitární sdružení Perspektiva, Roudnice nad Labem
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Adresa Mikulášovice 730, 407 79 Mikulášovice

Zřizovatel Spolek Kolem dokola

Web www.spolek-kolem-dokola.webnode.cz

Kontakt spolekkolemdokola@seznam.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 25

Aktuální naplněnost 25

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti IV. stupeň

Pro koho není služba určena
lidé s duševním onemocněním, vážně narušující společné soužití, 
závislí na návykových látkách, s infekčním onemocněním, vyžadující 
péči ve zdravotnických zařízeních

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Spolek Kolem dokola, Mikulášovice
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory převážně zůstávají

Podpora na trhu práce nepracují

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Pod Nemocnicí 2503, Louny, 440 01 Louny 1

Zřizovatel Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny

Web www.stp-louny.webnode.cz

Kontakt mocnakova.z@centrum.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita skupinová 8/2, okamžitá kapacita 1

Aktuální naplněnost není uvedeno

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

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

Pro koho není služba určena lidé závislí na návykových látkách

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Svaz tělesně postižených, Louny
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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 půjčovna kompenzačních pomůcek, doprava, pobyty s možností 
rehabilitace, dovolená

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP možnost praxe u nás v organizaci v době studia
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Adresa Revoluční 22/20, Chomutov, 430 01 Chomutov 1

Zřizovatel Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s.

Web www.aprcr.cz

Kontakt aprcr@aprcr.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 3

Aktuální naplněnost 120 osob / rok

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

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

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena není uvedeno

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

posilování soběstačnosti, podpora při vyhledávání zdrojů nezbytných 
k řešení nepříznivé sociální situace, využívání běžných veřejných 
služeb, nácvik samostatného přepravování MHD, orientace 
v neznámém prostředí, péče o vlastní osobu, komunikace, podpora 
při péči o zdraví, orientace v čase, společenské chování, dovednosti 
při vyhledávání smysluplné činnosti, vhodné zaměstnání, finanční 
gramotnost, uzavírání smluv, zvládání stresových a zátěžových situací, 
rozvoj komunikační dovednosti, sebepoznání, rozvoj sebevědomí, 
nalezení silných a slabých stránek, ergoterapeutické poradenství

Zvýšení pracovního uplatnění

komunikační dovednosti, nácvik přijímacího pohovoru, podpora 
při tvorbě životopisu, motivačního dopisu, podpora při vyhledávání 
vhodného zaměstnání, orientace v pracovněprávních vztazích, obsluha 
PC

SAS pro osoby se zdravotním postižením, Chomutov
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Další informace

Možnosti následné podpory obvykle odcházejí do zaměstnání

Podpora na trhu práce úspěšnost je cca 60–80 %

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

spolupracujeme s vedením speciálních škol a s výchovnými poradci 
zejména v oblasti včasného přestupu žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami do pracovní rehabilitace

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

základní sebeobsluha v domácím prostředí, úprava domácího/
pracovního prostředí, podpora při zvládání zdravotního omezení, 
jednání s úřady, doprovod klientů na kulturní a společenské akce, 
podpora ve využívání veřejných služeb a zapojování do sociálních 
aktivit odpovídajících věku, podpora v komunikaci a spolupráci 
s úřady, podpora v zajištění platných osobních dokladů a účasti 
na veřejném životě – uplatňování politických práv, ochrana před 
zneužíváním

Zvýšení pracovního uplatnění informace a podpora ve využívání návazných služeb, podpora při 
jednání se zaměstnavateli

Exkurze, praxe, placená práce ne
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Adresa Novosedlické náměstí 1390/1, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

Zřizovatel Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská org. ÚK, p.s.

Web www.nnuk.estranky.cz

Kontakt anna.conkova@koukmost.cz

Druh postižení sluchové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob, Ústí nad Labem

Adresa K. H. Borovského 1853, Most, 434 01 Most 1

Zřizovatel Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská org. ÚK, p.s.

Web www.nnuk.estranky.cz

Kontakt jindriska.navratilova@koukmost.cz

Druh postižení sluchové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob, Most
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Adresa Rakovnická 2502, Louny, 440 01 Louny 1

Zřizovatel Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská org. ÚK, p.s.

Web www.nnuk.estranky.cz

Kontakt jindriska.navratilova@koukmost.cz, evijanku@seznam.cz, 
eva.zackova@koukmost.cz

Druh postižení sluchové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob , Louny

Adresa Masarykova třída 1047/92, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Zřizovatel Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská org. ÚK, p.s.

Web www.nnuk.estranky.cz

Kontakt andrea.vachova@koukmost.cz, vera.vachova@koukmost.cz

Druh postižení sluchové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob, Teplice
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Adresa Masarykovo náměstí 922, 441 01 Podbořany

Zřizovatel Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny

Web www.stp-louny.webnode.cz

Kontakt mocnakova.z@centrum.cz, evijanku@seznam.cz, 
eva.zackova@koukmost.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Svaz tělesně postižených, Podbořany

Adresa náměstí Svobody 150, Žatec, 438 01 Žatec 1

Zřizovatel Žatecký spolek Handicap, z. s.

Web www.handicap-zatec.cz

Kontakt handicap-zatec@seznam.cz

Druh postižení kombinované, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Žatecký spolek Handicap, Žatec
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Adresa Slatina 11, 410 02 Lovosice 2

Zřizovatel VALDEK, o.p.s.

Web www.valdek.cz

Kontakt valdek.slatina@seznam.cz

Druh postižení kombinované, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

VALDEK, Lovosice



136

Adresa Pražská 992/14, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1

Zřizovatel Naděje

Web www.nadeje.cz

Kontakt katerina.drbohlavova@nadeje.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 10

Aktuální naplněnost 90 %

Délka poskytované služby dle potřeb klienta

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

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

Pro koho není služba určena osoby nesamostatné v oblasti hygieny a stravování, psychiatričtí klienti

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života úklidové a zahradnické prace, rukodělné činnosti

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik úklidových a zahradnických prací, podpora v samostatnosti, 
možnost práce na PC (základní obsluha PC, vyhledávání, uložení, tisk)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života zahradnické činnosti, doprovod na autobus (nácvik cesty)

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Dům Naděje, Litoměřice
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Další informace

Možnosti následné podpory chráněné bydlení nebo jiná sociálně terapeutická dílna

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Osvoboditelů 1068/18, Lovosice 2, 410 02

Zřizovatel Charita Lovosice

Web www.fchlovosice.cz

Kontakt petra.buriankova@fchlovosice.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 10

Aktuální naplněnost 7

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena těžké zdravotní postižení

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vaření, domácí práce, rukodělné práce, výroba svíček, navlékání 
korálků – náramky

Zvýšení pracovního uplatnění ruční práce, rukodělné práce, vaření

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Sociálně terapeutická dílna – Panny Marie Pomocné, Lovosice
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Další informace

Možnosti následné podpory chráněné bydlení, domácí péče

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Komenského 152, 411 55 Terezín

Zřizovatel Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Web www.diakonieltm.cz

Kontakt std@diakonieltm.cz, matulova@diakonieltm.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 10

Aktuální naplněnost 90 %

Délka poskytované služby smlouva je na jeden rok, ale lze ji prodlužovat neomezeně

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

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

Pro koho není služba určena smyslové postižení, duševní onemocnění

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života péče o domácnost, vaření, příprava na práci

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik pracovních dovedností

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života cestování, orientace ve městě, zprostředkování kontaktu s prostředím

Zvýšení pracovního uplatnění pouze doprovod na zastávku

Exkurze, praxe, placená práce ne

Diakonie ČCE, Terezín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory odcházejí do práce, nebo zůstávají

Podpora na trhu práce v řádu jednotek klientů za rok

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP komunikace se školou a pomoc s uplatněním absolventů
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Adresa Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem – centrum, 
400 01 Ústí nad Labem 1

Zřizovatel Jurta, o.p.s

Web www.jurta.cz

Kontakt jurta@jurta.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 4 na jednoho pracovníka

Aktuální naplněnost není uvedeno

Délka poskytované služby 2 roky, ve výjimečných případech 4 roky

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

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

Pro koho není služba určena pro osoby mladší 16 let a starší 80 let

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života sociální dovednosti, péče o domácnost, péče o zdraví, cestování, školní 
dovednosti, navazování kontaktů, informační servis

Zvýšení pracovního uplatnění sociální dovednosti, péče o domácnost, péče o zdraví, cestování, 
navazování kontaktů, náplň volného času

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

Zvýšení pracovního uplatnění sociální dovednosti, orientace v prostoru

Exkurze, praxe, placená práce ne

Jurta, Ústí nad Labem
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Další informace

Možnosti následné podpory nejčastěji do služby sociální rehabilitace Jurta o.p.s.

Podpora na trhu práce dobrá zkušenost, převážně do SR Jurta o.p.s.

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Hudečkova 664/1, Děčín 1, 405 01 Děčín

Zřizovatel Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

Web www.slundecin.org

Kontakt cds@slundecin.org

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 2–5 klientů na 1 pracovníka

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby smlouva na 1 rok, poté se po vzájemné dohodě prodlužuje

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, sluchové, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

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

Pro koho není služba určena osoby s praktickou hluchotou a  praktickou slepotou, osoby imobilní, 
které používají vozík či chodítko – nejsme bezbariérové zařízení

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
nácvik samostatnosti provádíme pod službou SR – finanční 
gramotnost, počítačová gramotnost, orientace po městě, nácvik vaření, 
péče o zdraví a zdravý životní styl

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik pracovních návyků a dovedností v rámci STD

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života terénní SR – v přirozených podmínkách klienta – v jeho domácím 
prostředí – dle IP klienta

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik v terénu

Exkurze, praxe, placená práce ano

Cesta do světa – Slunečnice, Děčín
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Další informace

Možnosti následné podpory odcházejí do zaměstnání

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony pomoc při stravování, na toaletě, výlety

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Šafaříkova 991, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Zřizovatel Uzlík Litvínov, z. ú.

Web www.uzlik-litvinov.cz

Kontakt uzliklitvinov@seznam.cz, uzlik.anna@seznam.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 10

Aktuální naplněnost 10

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální, jiné zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena duševní

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života vaření, úklid

Zvýšení pracovního uplatnění šití, výroba mýdel, svíček

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nakupování potravin

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Uzlík, Litvínov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce pouze na podporovaný trh práce, omezeně

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP chodí k nám na exkurze

Poznámka

Služba STD má formu dvou cvičných kaváren. Jedna kavárna je 
umístěna v areálu DpS Janov a nabízí spíše sortiment lahůdek. Druhá 
kavárna La ponto se nachází nedaleko centra Litvínova, je přístupná 
běžné veřejnosti. Klienti se zde zapojují do přípravy cukrářských 
výrobků a běžně obsluhují hosty, včetně přípravy kávy a servírování 
výrobků.
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Adresa U stadionu 1425/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Zřizovatel Domov Brtníky, p.o.

Web www.dozpbrtniky.cz

Kontakt dozp@dozpbrtniky.cz, brozova@dozpbrtniky.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 32

Aktuální naplněnost 12

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

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

Pro koho není služba určena osoby bez mentálního postižení

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života sebeobslužné činnosti

Zvýšení pracovního uplatnění
dodržování pracovní doby, pracovních postupů, sestavování životopisu, 
zlepšování a udržování pracovních schopností a dovedností, získávání 
nových dovedností

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života doprovod při dopravě do STD a zpět

Zvýšení pracovního uplatnění jednání s úřady, se zaměstnavateli, doprovod k zaměstnavateli v rámci 
pracovního pohovoru

Exkurze, praxe, placená práce ne

Domov Brtníky, Rumburk
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Další informace

Možnosti následné podpory do zaměstnání

Podpora na trhu práce 47 % úspěšnost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova

Zřizovatel Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.

Web www.dsshaj.cz

Kontakt info@dsshaj.cz, blahova@dsshaj.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 73

Aktuální naplněnost 70

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň, IV. stupeň

Pro koho není služba určena lidé s duševním onemocněním

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
v areálu zařízení máme k dispozici tzv. nácvikové domky, kde klienti 
formou socializačních nácviků trénují na možnost soběstačnějšího 
života v sociální službě chráněné bydlení

Zvýšení pracovního uplatnění v rámci STD nácvik pracovních dovedností – dílna, prodej v obchodě, 
exkurze do firem na trhu práce

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života sociální služba – chráněné bydlení

Zvýšení pracovního uplatnění prodej v obchodě, exkurze do firem na trhu práce

Exkurze, praxe, placená práce exkurze do firem, zaměstnávání klientů v rámci projektů

Domov sociálních služeb, Háj u Duchcova
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Další informace

Možnosti následné podpory není uvedeno

Podpora na trhu práce zpravidla jsou klienti zaměstnáváni v rámci projektů, kde mají 
k dispozici asistenta

Fakultativní (placené) úkony návštěva příbuzných, lékaři, možnost nákupů

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Vilémov 252, 407 80 Vilémov u Šluknova

Zřizovatel Kormidlo Šluknov, o.p.s.

Web www.dilny-hp.cz

Kontakt milanotahal@seznam.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 65

Aktuální naplněnost 62

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň

Pro koho není služba určena lidé se závažným psychiatrickým onemocněním spojeným 
s agresivitou, lidé závislí na návykových látkách

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života hygiena, vaření, oblékání, domácí práce, používání elektrických 
spotřebičů a pracovních strojů

Zvýšení pracovního uplatnění
práce v dřevařské, keramické, šicí a zahradnické dílně, práce na 
zakázkách pro místní firmy, nácvik potřebných pracovních a sociálních 
dovedností

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života samostatné docházení na pracoviště, orientace ve městě, využívání 
služeb, nácvik nakupování

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik dojíždění do práce, orientace v jízdním řádu, práce na externím 
pracovišti

Exkurze, praxe, placená práce ve firmě Uniles a.s. vykonáváme zahradnické a úklidové práce na 
základě smlouvy o dílo

Kormidlo Šluknov, Vilémov u Šluknova
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Další informace

Možnosti následné podpory
po dosažení potřebných schopností a dovedností jsou uživatelé služby 
přeřazeni na chráněné pracovní místo, nebo odcházejí na otevřený trh 
práce

Podpora na trhu práce každý rok se podaří nalézt zaměstnání na otevřeném trhu práce zhruba 
dvěma uživatelům služby

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP žáci vykonávají v naší organizaci odbornou praxi
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Adresa Pekařská 497/19, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1

Zřizovatel Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

Web www.csplitomerice.cz

Kontakt pkricek@csplitomerice.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 10

Aktuální naplněnost 10

Délka poskytované služby není uvedeno

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

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

Pro koho není služba určena zrakové, sluchové postižení

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života nácvik domácích prací, finanční gramotnost, vaření, pečení, 
společenské návyky apod.

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik hodin, dochvilnost, řádné omluvení při nepřítomnosti, 
pracovní setrvalost apod.

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, vyřizování osobních potřeb a záležitostí apod.

Zvýšení pracovního uplatnění dopomoc při rozesílání životopisů, osobní schůzky u zaměstnavatelů či 
pracovní rehabilitace

Exkurze, praxe, placená práce jednotlivé firmy a zařízení

STD Cestou integrace, Litoměřice
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Další informace

Možnosti následné podpory na podporovaný trh práce

Podpora na trhu práce v rámci pracovní rehabilitace dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony doprava

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP SPGŠ LTM v rámci praxe studentů
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Adresa Mírové náměstí 1, Louny, 440 01 Louny 1

Zřizovatel Městská knihovna Louny, p.o.

Web www.mkl.cz

Kontakt kucerova@mkl.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 15

Aktuální naplněnost 9

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena tělesné, smyslové postižení

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života úklid, příprava jednoduchých pokrmů a nápojů, komunikace 
s ostatními

Zvýšení pracovního uplatnění nácvik práce v kavárně, úklidové práce, práce v knihovně

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění návštěvy chráněných pracovišť

Exkurze, praxe, placená práce ne

Sociálně terapeutická dílna Jeroným, Louny
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Další informace

Možnosti následné podpory zpravidla zůstávají

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa náměstí Svobody 53, Žatec, 438 01 Žatec 1

Zřizovatel Kamarád – LORM

Web www.kamarad-lorm.cz

Kontakt soc.terap.dilna.zatec@seznam.cz, dilna@kamarad-lorm.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 18

Aktuální naplněnost 18

Délka poskytované služby do 60 let věku klienta

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
osoby s duševním onemocněním v akutní fázi nebo regresi, závislé 
na návykových látkách, vyžadující celodenní ošetřovatelskou péči, 
s projevy agrese, s autismem bez asistenta

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

chodit včas, vyhledávat informace, organizovat si čas, dokončit 
započatou práci, osvojení si zásad bezpečnosti a pracovních vztahů 
na pracovišti, manuálně se zdokonalovat, podpora pracovního 
potenciálu uživatele, soběstačnost, sebeobsluha, samostatný pohyb, 
rozhodování, vytvoření podmínek a prostředí pro seberealizaci 
uživatele a zvýšení jeho sebevědomí, výstavy, prodej výrobků, podpora 
kontaktů, účast na veřejných akcích za účelem odstranění předsudků, 
kontakt s běžnou populací při zachování rodinných vazeb, podpora 
sociálního začleňování, zajištění hygienických podmínek, podmínek 
pro stravování a možnost aktivit

Zvýšení pracovního uplatnění otevřeli jsme sociálně terapeutickou KAVÁRNU S DUŠÍ

Kamarád – LORM, Žatec
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Další informace

Možnosti následné podpory někteří odcházejí na chráněný trh práce

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony dovoz obědů, možnost dopravy, možnost akcí

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce obsluhují veřejnost v KAVÁRNĚ S DUŠÍ
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Adresa Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem

Zřizovatel Domovy pro osoby se ZP Ústí nad Labem, p.o.

Web www.dozp-ul.cz

Kontakt usmev@dozp-ul.cz, socialni.std@dozp-ul.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 8 (při práci s jednotlivcem), 22 (při práci se skupinou)

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti III. stupeň

Pro koho není služba určena lidé s těžkým smyslovým postižením, duševním onemocněním, závislí 
na návykových látkách a hazardní hře, agresivní jedinci

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života zvládnutí základů péče o vlastní osobu, domácí práce, příprava 
jednoduchých pokrmů, nácvik trivia, finanční gramotnost

Zvýšení pracovního uplatnění osvojení pracovních návyků (domácí práce, práce na zahradě, 
rukodělné práce, práce se dřevem)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Sociálně terapeutická dílna Úsměv, Ústí nad Labem
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Další informace

Možnosti následné podpory většinou zůstávají

Podpora na trhu práce ne

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka

Službu poskytujeme na 4 místech, a to jak v Ústí nad Labem, tak 
i v Teplicích. Na jednom místě máme vždy 2 dílny. Celkový počet 
dílen je 8. Místa poskytování jsou zapsána v i-registru poskytovatelů 
sociálních služeb.
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Adresa Křížatecká 16, Janov, 435 42 Litvínov 8

Zřizovatel Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.

Web www.dsslitvinov.cz

Kontakt dss@dsslitvinov.cz, schmiederova@dsslitvinov.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 30

Aktuální naplněnost 80 %

Délka poskytované služby 2 roky, poté musí dojí k přehodnocení, zda klient ještě službu potřebuje

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena

osoby mladší 18 let, s těžkým smyslovým (zrakovým a sluchovým) 
postižením, vyžadující nepřetržitou ošetřovatelskou péči, nesamostatné 
v hygieně, duševně nemocní, s PAS, osoby závislé na návykových 
látkách, agresivní jedinci

Nabízení aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života nácvik sociálních dovedností a komunikace

Zvýšení pracovního uplatnění
podpora klientů, kteří dosáhli dostatečné samostatnosti při hledání 
zaměstnání na běžném nebo chráněném pracovním trhu, nácvik 
pracovních dovedností

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Domovy sociálních služeb, Litvínov
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Další informace

Možnosti následné podpory
někteří odcházejí přímo do pracovního poměru u místních firem, 
většinou je nácvik v kavárně pro klienty dlouhodobý, a to v souvislosti 
s jejich schopnostmi a dovednostmi

Podpora na trhu práce
zkušenost na podporovaném trhu práce v ORP Most a Litvínov 
není dobrá, většina klientů STD, kteří byli zaměstnáni, pracuje na 
otevřeném trhu práce

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa třída T. G. Masaryka 889, 413 01 Roudnice nad Labem

Zřizovatel Naděje

Web www.nadeje.cz

Kontakt klara.safr@nadeje.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Středisko Naděje, Roudnice nad Labem

Adresa Úpořiny 5, Bystřany, 415 01 Teplice 1

Zřizovatel Arkadie, o. p. s.

Web www.arkadie.cz

Kontakt tonova@arkadie.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Středisko Arkadie, Úpořiny
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Adresa Moravská 2544/37, Chomutov, 430 03 Chomutov 3

Zřizovatel Masopust, z.s.

Web www.masopustspolek.cz

Kontakt info@masopustspolek.cz

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Tvořivá dílna Mezi námi, Chomutov

Adresa K. Maličkého 382/16, Lovosice, 410 02 Lovosice 2

Zřizovatel Šance Lovosice, z.s.

Web www.sancelovosice.eu

Kontakt plickova2@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, tělesné, chronické

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Sociálně terapeutická dílna Šance, Lovosice
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Adresa T. G. Masaryka 575, 407 77 Šluknov

Zřizovatel Integrované centrum pro osoby se ZP Horní Poustevna

Web www.ichp.cz

Kontakt info@ichp.cz, hulova@ichp.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Dílna u Markétky, Šluknov
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Centra denních služeb

Diakonie ČCE, Litoměřice 168
Camphill na soutoku, Litoměřice 168

Denní stacionáře

Severní Terasa, Ústí nad Labem 169
Středisko Arkadie, Teplice 169
Kamarád – LORM, Žatec 170
Středisko Arkadie, Krupka 170
Denní stacionář, Most 171
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná, Chomutov 171
Denní stacionář Šance, Lovosice 172
Domino, Děčín 172
Denní stacionář, Roudnice nad Labem 173
Denní stacionář, Louny 173
Srdíčko, Litoměřice 174
Helias, Ústí nad Labem 174
Denní dětský rehabilitační stacionář, Most 175
Dům s chráněnými byty, Štětí 175

3.2  Centra denních služeb, denní stacionáře
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Adresa Rooseveltova 716/7, Předměstí, 
412 01 Litoměřice 1

Zřizovatel Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci 
v Litoměřicích

Web www.diakonieltm.cz

Kontakt cds@diakonieltm.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Diakonie ČCE, Litoměřice

Adresa České Kopisty 6, Terezín, 412 01 Litoměřice 1

Zřizovatel Camphill na soutoku, z.s.

Web www.camphill.cz

Kontakt camphill@camphill.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Camphill na soutoku, Litoměřice
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Adresa Svojsíkova 2733/52, Severní Terasa, 
400 11 Ústí nad Labem 11

Zřizovatel Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Ústí nad Labem, p.o.

Web www.dozp-ul.cz

Kontakt uspterasa@volny.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Severní Terasa, Ústí nad Labem

Adresa Novoveská 1538, Teplice, 415 01 Teplice 1

Zřizovatel Arkadie, o. p. s.

Web www.arkadie.cz

Kontakt netkova@arkadie.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Středisko Arkadie, Teplice



170
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Zeyerova 927, Žatec, 438 01 Žatec 1

Zřizovatel Kamarád – LORM

Web www.kamarad-lorm.cz

Kontakt zatec.lorm@tiscali.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

Kamarád – LORM, Žatec

Adresa Karla Čapka 271, Maršov, 417 42 Krupka 1

Zřizovatel Arkadie, o. p. s.

Web www.arkadie.cz

Kontakt petlan@arkadie.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Středisko Arkadie, Krupka
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Adresa Jiřího Wolkera 404, Most, 434 01 Most 1

Zřizovatel Městská správa sociálních služeb v Mostě, p.o.

Web www.msss-most.cz

Kontakt makovcova@msss-most.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář, Most

Adresa Písečná 5176, Chomutov, 430 04 Chomutov 4

Zřizovatel Sociální služby Chomutov, p.o.

Web www.soschomutov.cz

Kontakt soschomutov@soschomutov.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Písečná, Chomutov
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Adresa K. Maličkého 382/16, Lovosice, 
410 02 Lovosice 2

Zřizovatel Šance Lovosice, z.s.

Web www.sancelovosice.eu

Kontakt plickova2@seznam.cz

Druh postižení mentální, tělesné, zdravotní, chronické

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář Šance, Lovosice

Adresa Žerotínova 200/1, Děčín III – Staré Město, 
405 02 Děčín 2

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

Web www.cssdecin.cz

Kontakt vedouci3@cssdecin.cz

Druh postižení zdravotní, mentální, duševní

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Domino, Děčín
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Adresa Jungmannova 670, 413 01 Roudnice nad Labem

Zřizovatel Nemocnice Roudnice nad Labem, s.r.o.

Web www.pnsp.cz

Kontakt Bohdana.Kutilova@pnsp.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář, Roudnice nad Labem

Adresa Fűgnerova 1668, Louny, 440 01 Louny 1

Zřizovatel Městská pečovatelská služba s denním 
stacionářem Louny, p.o.

Web www.mpslouny.cz

Kontakt machillova@mplouny.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář, Louny
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Revoluční 1845/30, Předměstí, 
412 01 Litoměřice 1

Zřizovatel Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež 
Srdíčko

Web www.centrumsrdicko.cz

Kontakt centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Srdíčko, Litoměřice

Adresa Jateční 870/41, Ústí nad Labem – město, Klíše, 
400 01 Ústí nad Labem 1

Zřizovatel Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

Web www.helias.cz

Kontakt drabro@seznam.cz

Druh postižení mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Helias, Ústí nad Labem
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Františka Malíka 973/16, Most, 434 01 Most 1

Zřizovatel Městská správa sociálních služeb v Mostě – p.o.

Web www.msss-most.cz

Kontakt busova@msss-most.cz

Druh postižení kombinované

Věková kategorie 7–15 let

Forma služby ambulantní

Denní dětský rehabilitační stacionář, Most

Adresa U Cementárny 452, 411 08 Štětí

Zřizovatel Město Štětí

Web www.steti.cz

Kontakt mesto@steti.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Dům s chráněnými byty, Štětí
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3.3 Týdenní stacionáře, domovy pro lidi se zdravotním postižením, chráněná bydlení, 
podpora samostatného bydlení

Týdenní stacionáře

Domovy sociálních služeb, Háj u Duchcova 178
Kamarád – LORM, Žatec 178
Senior Teplice, Proboštov 179

Domovy pro lidi se zdravotním postižením

Domovy sociálních služeb, Háj u Duchcova 180
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Most 180
Centrum sociálních služeb, Děčín 181
Domov Na Pustaji, Křešice 181
Domov, Brtníky 182
Domov U Trati, Litoměřice 182
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Kytlice 183
Kamarád – LORM, Žatec 183
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé, Snědovice 184
Stará Oleška, Děčín 184
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Kovářská 185
Domov sociálních služeb, Meziboří 185
DOZP Všebořice, Ústí nad Labem 186
IC Horní Poustevna, Dolní Poustevna 186
Městský ústav sociálních služeb, Jirkov 187
Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Trmice 187
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Kadaň 188
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Maštov 188
Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves v Horách 189
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, Krupka 189
Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Vejprty 190
Domovy sociálních služeb Litvínov, Litvínov 190
Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Česká Kamenice 191
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná, Chomutov 191
Domov Na Svobodě, Čížkovice 192
Domov sociální péče, Chotěšov 192
Severní Terasa, Ústí nad Labem 193
Domov Bez zámků, Tuchořice 193
Domov sociální péče Skalice, Litoměřice 194

Chráněná bydlení

Dům Naděje, Roudnice nad Labem 195
Domov Bez zámků, Tuchořice 195
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Domov Brtníky, Šluknov 196
Centrum sociální pomoci, Litoměřice 196
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Kadaň 197
Centrum sociálních služeb, Děčín 197
Jurta, Děčín 198
Dům Naděje, Litoměřice 198
IC Horní Poustevna, Dolní Poustevna 199
Camphill na soutoku, Litoměřice 199
Dům Naděje, Kadaň 200
DOZP Oleška Kamenice, Děčín 200
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, Osek u Duchcova 201
Severní Terasa, Ústí nad Labem 201
Arkadie, Teplice 202
Městská správa sociálních služeb, Vejprty 202
DOZP Ústí nad Labem, Všebořice 203

Podpora samostatného bydlení

Kamarád – LORM, Žatec 204
Diakonie ČCE, Litoměřice 204
Agentura Pondělí, Rumburk 205
Pastelky, Vilémov 205
IC Horní Poustevna, Dolní Poustevna 206
Arkadie, Teplice 206
Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Trmice 207
Jurta, Děčín 207
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domovy sociálních služeb, Háj u Duchcova

Adresa Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova

Zřizovatel Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.

Web www.dsshaj.cz

Kontakt info@dsshaj.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–45 let

Forma služby pobytová

Kamarád – LORM, Žatec

Adresa Zeyerova 927, Žatec, 438 01 Žatec 1

Zřizovatel Kamarád – LORM

Web www.kamarad-lorm.cz

Kontakt zatec.lorm@tiscali.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 15+

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Senior Teplice, Proboštov

Adresa Kpt. Jaroše 50/3, Proboštov, 
417 12 Proboštov u Teplic

Zřizovatel Senior Teplice, z. s.

Web www.seniorteplice.cz

Kontakt lozincakova@seniorteplice.cz

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

Věková kategorie 19+

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domovy sociálních služeb, Háj u Duchcova

Adresa Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova

Zřizovatel Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.

Web www.dsshaj.cz

Kontakt info@dsshaj.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Most

Adresa Barvířská 495, Most, 434 01 Most 1

Zřizovatel Městská správa sociálních služeb v Mostě – p.o.

Web www.msss-most.cz

Kontakt vlasakova@msss-most.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Centrum sociálních služeb, Děčín

Adresa Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI – Letná, 
405 02 Děčín 2

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

Web www.cssdecin.cz

Kontakt vedouci3@cssdecin.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov Na Pustaji, Křešice

Adresa Encovanská 73, 411 48 Křešice

Zřizovatel Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

Web www.csplitomerice.cz

Kontakt dnp.kresice@csplitomerice.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov, Brtníky

Adresa Brtníky 278, Staré Křečany, 407 60 Brtníky

Zřizovatel Domov Brtníky, p.o.

Web www.dozpbrtniky.cz

Kontakt dozp@dozpbrtniky.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domov U Trati, Litoměřice

Adresa U Trati 2041/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1

Zřizovatel Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

Web www.csplitomerice.cz

Kontakt dut.csplitomerice@csplitomerice.cz

Druh postižení jiné zdravotní

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Kytlice

Adresa Dolní Falknov 68, 407 45 Kytlice

Zřizovatel Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Kytlice

Web www.dozpkytlice.cz

Kontakt info@dozpkytlice.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Kamarád – LORM, Žatec

Adresa Zeyerova 859, Žatec, 438 01 Žatec 1

Zřizovatel Kamarád – LORM

Web www.kamarad-lorm.cz

Kontakt zatec.lorm@tiscali.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé, Snědovice

Adresa Snědovice 1, 411 74 Snědovice

Zřizovatel Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé 
Snědovice, p.o.

Web www.uspsnedovice.cz

Kontakt reditel@uspsnedovice.cz

Druh postižení kombinované, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Stará Oleška, Děčín

Adresa Stará Oleška č. e. 131, Huntířov, 405 02 Děčín 2

Zřizovatel Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Oleška-Kamenice, p.o.

Web www.dozp-oleska-kamenice.cz

Kontakt vankova.d@dozpok.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Kovářská

Adresa Dukelská 28, 431 86 Kovářská

Zřizovatel Domov pro osoby se zdravotním postižením

Web www.domovkovarska.cz

Kontakt adamec.dozpkovarska@seznam.cz

Druh postižení mentální, tělesné, sluchové

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová

Domov sociálních služeb, Meziboří

Adresa Okružní 104, Meziboří, 
435 13 Meziboří u Litvínova

Zřizovatel Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.

Web www.ddmezibori.cz

Kontakt kacalova.m@ddmezibori.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

DOZP Všebořice, Ústí nad Labem

Adresa Pod Vodojemem 312/3c, 
400 10 Ústí nad Labem

Zřizovatel Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Ústí nad Labem, p.o.

Web www.domovvseborice.wixsite.com

Kontakt usp_vse@volny.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

IC Horní Poustevna, Dolní Poustevna

Adresa Horní Poustevna 40, 407 82 Dolní Poustevna

Zřizovatel Integrované centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Horní Poustevna

Web www.ichp.cz

Kontakt info@ichp.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Městský ústav sociálních služeb, Jirkov

Adresa U Dubu 1562, Jirkov, 431 11 Jirkov 1

Zřizovatel Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o.

Web www.meussj.cz

Kontakt info@meussj.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Trmice

Adresa Za Humny 580/15, 400 04 Trmice

Zřizovatel Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Ústí nad Labem, p.o.

Web www.dozp-ul.cz

Kontakt usptrmice@volny.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Kadaň

Adresa Dvořákova 1128, Kadaň, 432 01 Kadaň 1

Zřizovatel Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.

Web www.dsskm.cz

Kontakt becvarova@dsskm.cz

Druh postižení kombinované, mentální, jiné zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Maštov

Adresa Sídliště 232, 431 56 Mašťov

Zřizovatel Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.

Web www.dsskm.cz

Kontakt medvedova@dsskm.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, Nová Ves v Horách

Adresa Nová Ves v Horách 206, 
435 45 Nová Ves v Horách

Zřizovatel Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.

Web www.dsshaj.cz

Kontakt info@dsshaj.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, Krupka

Adresa Koněvova 114/10, Bohosudov, 417 42 Krupka 1

Zřizovatel Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.

Web www.dsshaj.cz

Kontakt info@dsshaj.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Vejprty

Adresa Husova 902/59, 431 91 Vejprty

Zřizovatel Městská správa sociálních služeb Vejprty, p.o.

Web www.msssvejprty.cz

Kontakt reditel@msssvejprty.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domovy sociálních služeb Litvínov, Litvínov

Adresa Tylova 662, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Zřizovatel Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.

Web www.dsslitvinov.cz

Kontakt dss@dsslitvinov.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Česká Kamenice

Adresa U Kaple 244, 407 21 Česká Kamenice

Zřizovatel Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Oleška-Kamenice, p.o.

Web www.dozp-oleska-kamenice.cz

Kontakt vankova.d@dozpok.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Písečná, Chomutov

Adresa Písečná 5176, Chomutov, 430 04 Chomutov 4

Zřizovatel Sociální služby Chomutov, p.o.

Web www.soschomutov.cz

Kontakt soschomutov@soschomutov.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov Na Svobodě, Čížkovice

Adresa Na Svobodě 172, 411 12 Čížkovice

Zřizovatel Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

Web www.csplitomerice.cz

Kontakt dns.cizkovice@csplitomerice.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Domov sociální péče, Chotěšov

Adresa Libochovická 166, 410 02 Chotěšov

Zřizovatel Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

Web www.csplitomerice.cz

Kontakt dsp.chotesov@csplitomerice.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Severní Terasa, Ústí nad Labem

Adresa Svojsíkova 2733/52, Severní Terasa, 
400 11 Ústí nad Labem 11

Zřizovatel Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Ústí nad Labem, p.o.

Web www.dozp-ul.cz

Kontakt uspterasa@volny.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Domov Bez zámků, Tuchořice

Adresa Tuchořice 2, 439 69 Tuchořice

Zřizovatel Domov Bez zámků Tuchořice, p.o.

Web www.bezzamku.cz

Kontakt tuchorice@bezzamku.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov sociální péče Skalice, Litoměřice

Adresa Skalice 44, Žitenice, 412 01 Litoměřice 1

Zřizovatel Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

Web www.csplitomerice.cz

Kontakt dsp.skalice@csplitomerice.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Dům Naděje, Roudnice nad Labem

Adresa Podluská 1457, 413 01 Roudnice nad Labem

Zřizovatel Naděje

Web www.nadeje.cz

Kontakt martina.abtova@nadeje.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Domov Bez zámků, Tuchořice

Adresa Tuchořice 152, 439 69 Tuchořice

Zřizovatel Domov Bez zámků Tuchořice, p.o.

Web www.bezzamku.cz

Kontakt tuchorice@bezzamku.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov Brtníky, Šluknov

Adresa Sídliště 1023, 407 77 Šluknov

Zřizovatel Domov Brtníky, p.o.

Web www.dozpbrtniky.cz

Kontakt dozp@dozpbrtniky.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Centrum sociální pomoci, Litoměřice

Adresa Sadová 340/10, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1

Zřizovatel Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

Web www.csplitomerice.cz

Kontakt hvitaskova@csplitomerice.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Kadaň

Adresa Poštovní 951, Kadaň, 432 01 Kadaň 1

Zřizovatel Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.

Web www.dsskm.cz

Kontakt becvarova@dsskm.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Centrum sociálních služeb, Děčín

Adresa Pohraniční 462/3, Děčín I – Děčín, 
405 02 Děčín 2

Zřizovatel Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

Web www.cssdecin.cz

Kontakt vedouci3@cssdecin.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Jurta, Děčín

Adresa Tyršova 1096/1, Děčín I – Děčín, 405 02 Děčín 2

Zřizovatel JURTA, o.p.s.

Web www.jurta.cz

Kontakt jurta@jurta.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Dům Naděje, Litoměřice

Adresa Pražská 992/14, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1

Zřizovatel Naděje

Web www.nadeje.cz

Kontakt vladimira.stechova@nadeje.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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IC Horní Poustevna, Dolní Poustevna

Adresa Horní Poustevna 40, 407 82 Dolní Poustevna

Zřizovatel Integrované centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Horní Poustevna

Web www.ichp.cz

Kontakt info@ichp.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Camphill na soutoku, Litoměřice

Adresa České Kopisty 6, Terezín, 412 01 Litoměřice 1

Zřizovatel Camphill na soutoku, z.s.

Web www.camphill.cz

Kontakt camphill@camphill.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Dům Naděje, Kadaň

Adresa Jana Švermy 569, Kadaň, 432 01 Kadaň 1

Zřizovatel Naděje

Web www.nadeje.cz

Kontakt karolina.rathouska@nadeje.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

DOZP Oleška Kamenice, Děčín

Adresa Kladenská 247/41, Děčín III – Staré Město, 
405 02 Děčín 2

Zřizovatel Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Oleška-Kamenice, p.o.

Web www.dozp-oleska-kamenice.cz

Kontakt vankova.d@dozpok.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, 
Osek u Duchcova

Adresa Hrdlovská 649, Osek, 417 05 Osek u Duchcova

Zřizovatel Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.

Web www.dsshaj.cz

Kontakt info@dsshaj.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Severní Terasa, Ústí nad Labem

Adresa Jana Zajíce 2877/7, Severní Terasa, 
400 11 Ústí nad Labem 11

Zřizovatel Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Ústí nad Labem, p.o.

Web www.dozp-ul.cz

Kontakt uspterasa@volny.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Arkadie, Teplice

Adresa Anglická 2091/5, Teplice, 415 01 Teplice 1

Zřizovatel Arkadie, o. p. s.

Web www.arkadie.cz

Kontakt hauptmanova@arkadie.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Městská správa sociálních služeb, Vejprty

Adresa Moskevská 1235/35, 431 91 Vejprty

Zřizovatel Městská správa sociálních služeb Vejprty, p.o.

Web www.msssvejprty.cz

Kontakt msss@vejprty.cz

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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DOZP Ústí nad Labem, Všebořice

Adresa Všebořická 471/20, Ústí nad Labem – město, 
Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 1

Zřizovatel Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Ústí nad Labem, p.o.

Web www.dozp-ul.cz

Kontakt usp_vse@volny.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Poznámka

Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři 
(65–80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je 
služba poskytována pouze v případě, že smlouva 
o poskytování sociální služby s nimi byla 
uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto 
osoby žily v zařízení před dosažením této věkové 
hranice).
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Kamarád – LORM, Žatec

Adresa Bratří Čapků 3177/2, Žatec, 438 01 Žatec 1

Zřizovatel Kamarád – LORM

Web www.kamarad-lorm.cz

Kontakt zatec.lorm@tiscali.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní

Diakonie ČCE, Litoměřice

Adresa Rooseveltova 744/9, Předměstí, 
412 01 Litoměřice 1

Zřizovatel Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci 
v Litoměřicích

Web www.diakonieltm.cz

Kontakt psb@diakonieltm.cz

Druh postižení mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní



205
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Agentura Pondělí, Rumburk

Adresa Vrchlického 32/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Zřizovatel Agentura Pondělí, z.s.

Web www.agenturapondeli.cz

Kontakt psb@agenturapondeli.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

Pastelky, Vilémov

Adresa Vilémov 39, 407 80 Vilémov u Šluknova

Zřizovatel Chráněné bydlení Pastelky, o.p.s.

Web www.pastelkyops.cz

Kontakt HelthovaJ@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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IC Horní Poustevna, Dolní Poustevna

Adresa Horní Poustevna 40, Dolní Poustevna, 407 47

Zřizovatel Integrované centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Horní Poustevna

Web www.ichp.cz

Kontakt info@ichp.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní

Arkadie, Teplice

Adresa Bratislavská 2008/1, Teplice, 415 01 Teplice 1

Zřizovatel Arkadie, o. p. s.

Web www.arkadie.cz

Kontakt hauptmanova@arkadie.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Trmice

Adresa Za Humny 580/15, 400 04 Trmice

Zřizovatel Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Ústí nad Labem, p.o.

Web www.dozp-ul.cz

Kontakt usptrmice@volny.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní

Jurta, Děčín

Adresa Pěší 9, Děčín XXXIII – Nebočady, 
405 02 Děčín 2

Zřizovatel JURTA, o.p.s.

Web www.jurta.cz

Kontakt jurta@jurta.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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3.4 Odlehčovací služby, osobní asistence

Odlehčovací služby

Středisko Arkadie, Krupka 209
Městský ústav sociálních služeb, Jirkov 209
Centrum služeb pro zdravotně postižené, Louny 210
Domácí hospicová péče Opora, Ústí nad Labem 210
Hospic, Most 211
Sluníčko, Litoměřice 211
Hezké domy, Třebenice 212
Společně proti času, Chomutov 212
Dům s chraněnými byty, Štětí 213
Global Partner Péče, Chomutov 213
Energie, Meziboří u Litvínova 214
Kamarád – LORM, Žatec 214
Městský ústav sociálních služeb, Klášterec nad Ohří 215
Opora, Roudnice nad Labem 215

Osobní asistence

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, Chomutov 216
Helias, Ústí nad Labem 216
Důstojný život – centrum pro zdravotně postižené, Jirkov 217
HEWER, Teplice 217
Pastelky, Vilémov 218
Domov Srdce v dlaních, Jiříkov 218
Centrum služeb pro zdravotně postižené, Žatec 219
Charita, Most 219
Centrum pro zdravotně postižené, Ústí nad Labem 220
Agentura osobní asistenční služby, Děčín 220
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Středisko Arkadie, Krupka

Adresa Karla Čapka 271, Maršov, 417 42 Krupka 1

Zřizovatel Arkadie, o. p. s.

Web www.arkadie.cz

Kontakt info@arkadie.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Městský ústav sociálních služeb, Jirkov

Adresa U Dubu 1562, Jirkov, 431 11 Jirkov 1

Zřizovatel Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o.

Web www.meussj.cz

Kontakt info@meussj.cz

Druh postižení zdravotní, chronické

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Centrum služeb pro zdravotně postižené, Louny

Adresa Rakovnická 2502, Louny, 440 01 Louny 1

Zřizovatel Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, 
o.p.s.

Web www.centrumsluzeb-louny.cz

Kontakt szdp.louny@seznam.cz

Druh postižení mentální, tělesné, chronické, senioři

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby terénní

Domácí hospicová péče Opora, Ústí nad Labem

Adresa
Velká Hradební 484/2, 
Ústí nad Labem – centrum, 
400 01 Ústí nad Labem 1

Zřizovatel Opora

Web www.opora-os.cz

Kontakt usti@opora-os.cz

Druh postižení chronické, zdravotní, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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Hospic, Most

Adresa Svážná 1528, Most, 434 01 Most 1

Zřizovatel Hospic v Mostě, o.p.s.

Web www.hospic-most.cz

Kontakt hospic@mostmail.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní, pobytová

Sluníčko, Litoměřice

Adresa Žernosecká 2280, Předměstí, 
412 01 Litoměřice 1

Zřizovatel KDP Sluníčko, Komplexní domácí péče a terénní 
sociální služby, Mgr. Lucie Jursíková Brožková

Web www.adpslunicko.cz

Kontakt radka.svobodova@adpslunicko.cz

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

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní
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Hezké domy, Třebenice

Adresa Sutom 38, Třebenice, 411 15

Zřizovatel Hezké domy, s.r.o.

Web www.hezkedomy.cz

Kontakt cechova@hezkedomy.cz

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

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Společně proti času, Chomutov

Adresa Kochova 1185, Chomutov, 430 01 Chomutov 1

Zřizovatel Společně proti času, o.p.s.

Web www.spolecneproticasu.cz

Kontakt spolecneproticasu@seznam.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Dům s chraněnými byty, Štětí

Adresa U Cementárny 452, 411 08 Štětí

Zřizovatel Město Štětí

Web www.steti.cz

Kontakt mesto@steti.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Global Partner Péče, Chomutov

Adresa Školní 3600/59, Chomutov, 430 01 Chomutov 1

Zřizovatel Global Partner Péče, z.ú.

Web www.gp.cz

Kontakt sona.kucerova@gp.cz

Druh postižení chronické, kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní



214
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Energie, Meziboří u Litvínova

Adresa Hornická 106, Meziboří, 
435 13 Meziboří u Litvínova

Zřizovatel Energie, o.p.s.

Web www.energie-ops.cz

Kontakt energie.ops@seznam.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní

Kamarád – LORM, Žatec

Adresa Zeyerova 859, Žatec, 438 01 Žatec 1

Zřizovatel Kamarád – LORM

Web www.kamarad-lorm.cz

Kontakt zatec.lorm@tiscali.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová, ambulantní
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Městský ústav sociálních služeb, Klášterec nad Ohří

Adresa Lípová 545, Klášterec nad Ohří, 
431 51 Klášterec nad Ohří 1

Zřizovatel Městský ústav sociálních služeb 
Klášterec nad Ohří, p.o.

Web www.mussklasterec.cz

Kontakt lizakova@mussklasterec.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Opora, Roudnice nad Labem

Adresa Jungmannova 1024, 
413 01 Roudnice nad Labem

Zřizovatel Opora

Web www.opora-os.cz

Kontakt roudnice@opora-os.cz

Druh postižení chronické, zdravotní, duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní
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Centrum pomoci pro zdravotně 
postižené a seniory, Chomutov

Adresa Kochova 1185, Chomutov, 430 01 Chomutov 1

Zřizovatel Centrum pomoci pro zdravotně postižené 
a seniory, o.p.s.

Web www.centrumpomoci.cz

Kontakt hana.kaplanova@centrumpomoci.cz

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

Věková kategorie bez omezení

Forma služby terénní

Helias, Ústí nad Labem

Adresa Jateční 870/41, Ústí nad Labem – město, Klíše, 
400 01 Ústí nad Labem 1

Zřizovatel Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

Web www.helias.cz

Kontakt drabro@seznam.cz

Druh postižení chronické, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Důstojný život – centrum pro zdravotně postižené, Jirkov

Adresa Nábřeží 1745, Jirkov, 431 11 Jirkov 1

Zřizovatel Důstojný život – centrum pro zdravotně 
postižené, o.p.s.

Web www.dustojnyzivot.jednoduse.cz

Kontakt dustojnyzivot@email.cz

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

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní

HEWER, Teplice

Adresa Školní 349/2, Teplice, 415 01 Teplice 1

Zřizovatel HEWER, z.s.

Web www.osobniasistent.cz

Kontakt sluzby.ustecko@hewer.cz

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

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Pastelky, Vilémov

Adresa Vilémov 39, 407 80 Vilémov u Šluknova

Zřizovatel Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

Web www.pastelkyops.cz

Kontakt bydlenipastelky@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Domov Srdce v dlaních, Jiříkov

Adresa Londýnská 564/2, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov

Zřizovatel Domov Srdce v dlaních – sociální služby Jiříkov

Web www.ddfilipov.cz

Kontakt goldbergova@ddfilipov.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní, 
chronické

Věková kategorie bez omezení

Forma služby terénní
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Centrum služeb pro zdravotně postižené, Žatec

Adresa Masarykova 1335, Žatec, 438 01 Žatec 1

Zřizovatel Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec, 
z. s.

Web www.centrumsluzeb-zatec.wbs.cz

Kontakt centrumsluzeb-zatec@centrum.cz

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

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Charita, Most

Adresa Františka Malíka 956/16a, Most, 434 01 Most 1

Zřizovatel Charita Most

Web www.charitamost.cz

Kontakt obrtlikova@charitamost.cz

Druh postižení chronické, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Centrum pro zdravotně postižené, Ústí nad Labem

Adresa Štefánikova 651/25, Ústí nad Labem – město, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

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

Web www.krcentrum.cz

Kontakt honzajkova@krcentrum.cz

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

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Agentura osobní asistenční služby, Děčín

Adresa Teplická 26/25, Děčín IV – Podmokly, 
405 02 Děčín 2

Zřizovatel Agentura osobní asistenční služby, z. ú.

Web www.asistencedc.cz

Kontakt zaiptova@asistencedc.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie bez omezení

Forma služby terénní
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3.5 Služby mimo cílovou skupinu

Služby mimo cílovou skupinu

Sociálně terapeutické dílny, Česká Kamenice 222
Centrum duševního zdraví, Litoměřice 222
Centrum duševního zdraví, Louny, Žatec 223
Centrum duševního zdraví, Ústí nad Labem 223
Centrum duševního zdraví, Most 224
Centrum duševního zdraví, Chomutov 224
Centrum duševního zdraví, Teplice 225
Centrum duševního zdraví, Děčín 225
Centrum duševního zdraví pro děti a mládež Naděje, Terezín 226
Psychiatrická léčebna Petrohrad, Louny 226
TyfloCentrum, Ústí nad Labem 227
Centrum Radosti, Teplice 227
Denní centrum Kanape, Teplice 228
Charitní domov sv. Zdislava, Litoměřice 228
Domov pro seniory, Bukov, p.o. 229
Chráněné bydlení, Česká Kamenice 229
Odlehčovací služba SENMED, Meziboří u Litvínova 230
Odlehčovací služby Anna, Děčín 230
Odlehčovací služby, Děčín 231
Odlehčovací služby, Kadaň 231
Odlehčovací služby, Terezín 232
Pampeliška, Teplice 232
Podpora samostatného bydlení, Česká Kamenice 233
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Sociálně terapeutické dílny, Česká Kamenice

Adresa Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice

Zřizovatel Charita Česká Kamenice

Web www.charita-ceska-kamenice.cz

Kontakt kamenice@dchltm.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18+

Forma služby ambulantní

Centrum duševního zdraví, Litoměřice

Adresa Velká Krajská 47/7, Litoměřice-Město, 
412 01 Litoměřice 1

Zřizovatel Fokus Labe, z.ú.

Web www.cdzusti.cz www.fokuslabe.cz

Kontakt tdzlitomerice@fokuslabe.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18+

Forma služby ambulantní, terénní
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Centrum duševního zdraví, Louny, Žatec

Adresa Husova 2796, Žatec, 438 01 Žatec 1

Zřizovatel Fokus Labe, z.ú.

Web www.cdzusti.cz www.fokuslabe.cz

Kontakt tdzzatec@fokuslabe.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie

Forma služby ambulantní, terénní

Centrum duševního zdraví, Ústí nad Labem

Adresa Stroupežnického 1372/9, Ústí nad Labem – 
centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Zřizovatel Fokus Labe, z.ú.

Web www.cdzusti.cz www.fokuslabe.cz

Kontakt centrala@cdzusti.cz usti@fokuslabe.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 11+

Forma služby ambulantní, terénní
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Centrum duševního zdraví, Most

Adresa J. E. Purkyně 270/5, Most, 434 01 Most 1

Zřizovatel Fokus Labe, z.ú.

Web www.cdzusti.cz www.fokuslabe.cz

Kontakt tdzmost@fokuslabe.cz 
koutny@cdz-usteckykraj.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18+

Forma služby ambulantní, terénní

Centrum duševního zdraví, Chomutov

Adresa Na Příkopech 156, 430 01 Chomutov

Zřizovatel Fokus Labe, z.ú.

Web www.cdzusti.cz www.fokuslabe.cz

Kontakt tdzchomutov@fokuslabe.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18+

Forma služby ambulantní, terénní
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Centrum duševního zdraví, Teplice

Adresa Školní 670/26, Teplice, 415 01 Teplice 1

Zřizovatel Fokus Labe, z.ú.

Web www.cdzusti.cz www.fokuslabe.cz

Kontakt tdzteplice@fokuslabe.cz 
kratka@fokuslabe.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18+

Forma služby ambulantní, terénní

Centrum duševního zdraví, Děčín

Adresa Hudečkova 664/1, Děčín I – Děčín, 
405 02 Děčín 2

Zřizovatel Fokus Labe, z.ú.

Web www.cdzusti.cz, www.fokuslabe.cz

Kontakt tdzdecin@fokuslabe.cz, decin@fokuslabe.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18+

Forma služby ambulantní, terénní
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Centrum duševního zdraví pro děti a mládež Naděje, Terezín

Adresa Akademická 409, 411 55 Terezín

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt nadeje@nadeje.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 11+

Forma služby ambulantní, terénní

Psychiatrická léčebna Petrohrad, Louny

Adresa Petrohrad č. p. 1, 439 85 Petrohrad

Zřizovatel Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.

Web www.plpetrohrad.cz

Kontakt info@plpetrohrad.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 18+

Forma služby ambulantní, terénní
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TyfloCentrum, Ústí nad Labem

Adresa Hrnčířská 64/4, Ústí nad Labem – centrum, 
400 01 Ústí nad Labem 1

Zřizovatel TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

Web www.tyflocentrumusti.cz

Kontakt basnikova@tyflocentrum.cz

Druh postižení zrakové

Věková kategorie 18+

Forma služby ambulantní, terénní

Centrum Radosti, Teplice

Adresa Českobratrská 2942/42, Teplice, 415 01 Teplice 1

Zřizovatel Nový start Teplice, z. s.

Web

Kontakt novy.start@post.cz

Druh postižení senioři

Věková kategorie

Forma služby ambulantní



228
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Denní centrum Kanape, Teplice

Adresa Lípová 2881, Teplice, 415 01 Teplice 1

Zřizovatel Senior Teplice, z. s.

Web www.seniorteplice.cz

Kontakt lozincakova@seniorteplice.cz

Druh postižení senioři

Věková kategorie

Forma služby ambulantní, terénní

Charitní domov sv. Zdislava, Litoměřice

Adresa Dominikánské náměstí 92/1, Litoměřice-město, 
412 01 Litoměřice 1

Zřizovatel Charita Litoměřice

Web www.fchltm.cz

Kontakt info@fchltm.cz

Druh postižení duševní, senioři

Věková kategorie

Forma služby ambulantní



229
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Domov pro seniory, Bukov, p.o.

Adresa Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem – město, 
Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 1

Zřizovatel Domov pro seniory, Bukov

Web www.domovbukov.cz

Kontakt muzikova@domovbukov.cz

Druh postižení senioři

Věková kategorie 65+

Forma služby pobytová

Chráněné bydlení, Česká Kamenice

Adresa 5. května 731, 407 21 Česká Kamenice

Zřizovatel Charita Česká Kamenice

Web www.charita-ceska-kamenice.cz

Kontakt kamenice@dchltm.cz

Druh postižení jiné zdravotní, chronické, duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služba SENMED, Meziboří u Litvínova

Adresa Dělnická 109, Meziboří, 
435 13 Meziboří u Litvínova

Zřizovatel Medicína Litvínov, s. r. o.

Web www.mezibori.ahc.cz

Kontakt A.Hlavnickova@seznam.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 64+

Forma služby pobytová

Odlehčovací služby Anna, Děčín

Adresa Loubská 69/112, Děčín XIII – Loubí, 
405 02 Děčín 2

Zřizovatel ADP – Anna, s.r.o.

Web www.domacipeceanna.cz

Kontakt adp-anna@seznam.cz

Druh postižení chronické, zdravotní, senioři

Věková kategorie 64+

Forma služby pobytová, ambulantní
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Odlehčovací služby, Děčín

Adresa Škroupova 302/17, Děčín II – Nové Město, 
405 02 Děčín 2

Zřizovatel Valerie-Homecare, s. r. o.

Web www.valerie-homecare.cz

Kontakt valerie@valerie-homecare.cz

Druh postižení chronické, kombinované, zdravotní, senioři

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová, terénní

Odlehčovací služby, Kadaň

Adresa Věžní 958, Kadaň, 432 01 Kadaň 1

Zřizovatel Městská správa sociálních služeb Kadaň

Web www.messskadan.cz

Kontakt mssskadan@seznam.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 62+

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služby, Terezín

Adresa Kréta 301, 411 55 Terezín

Zřizovatel SeneCura SeniorCentrum MOPT, a.s.

Web www.senecura.cz

Kontakt terezin@senecura.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 55+

Forma služby pobytová

Pampeliška, Teplice

Adresa Nádražní náměstí 845/10, Teplice, 
415 01 Teplice 1

Zřizovatel PAMPELIŠKA, o.p.s.

Web www.pampeliska-ss.cz

Kontakt info@pampeliska-ss.cz

Druh postižení kombinované, zdravotní

Věková kategorie 26+

Forma služby terénní
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Podpora samostatného bydlení, Česká Kamenice

Adresa Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice

Zřizovatel Charita Česká Kamenice

Web www.charita-ceska-kamenice.cz

Kontakt kamenice@dchltm.cz

Druh postižení není uvedeno

Věková kategorie 27–64 let

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

Jedná se o velmi širokou oblast, ve které se zaměřujeme na instituce přímo poskytující informace a podporu 
z oblasti pracovního trhu a zaměstnanosti – zde zastoupeno Úřadem práce ČR či možnostmi, které nabízejí 
informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání. Dále pak představíme podnikatelské a pra-
covní možnosti, které nabízí oblast společensky prospěšného podnikání, úlohu a význam místních akčních 
skupin či hospodářské komory v Ústeckém 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 Ústeckém kraji podporu nabízí jednak krajská pobočka Úřadu práce ČR (ÚP ČR) se sídlem v  Ústí nad 
Labem, případně 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 ne-
dílné součásti poradenství, kterou ÚP ČR poskytuje všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji 
nebo potřebují poradit při volbě či změně povolání. A právě IPS mohou být při poskytování svých služeb ná-

Informační a poradenská střediska

Firmy poskytující náhradní plnění

Hospodářská komora

Sociální podniky

Úřady práce

Místní akční skupiny

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

Seznam úřadů práce

Pracoviště ÚP ČR Adresa Webové stránky Telefon

Ústí nad Labem (krajská 
pobočka)

Dvořákova 1609/18, 
Ústí nad Labem – centrum, 
400 21 Ústí nad Labem

www.uradprace.cz/web/cz/
usti-nad-labem-1 950 171 411

Děčín U Plovárny 1190/14, Děčín I – 
Děčín, 405 02 Děčín 2

www.uradprace.cz/web/cz/
decin 950 111 111

Chomutov Cihlářská 4107, 
430 03 Chomutov 3

www.uradprace.cz/web/cz/
chomutov-1 950 118 111

Jirkov Vinařická 1425, 
431 11 Jirkov 1

www.uradprace.cz/web/cz/
jirkov 950 118 201

Kadaň Vrchlického 172, 
432 01 Kadaň 1

www.uradprace.cz/web/cz/
kadan 950 118 221

Klášterec nad Ohří
Polní 683, Miřetice 
u Klášterce nad Ohří, 
431 51 Klášterec nad Ohří 1

www.uradprace.cz/web/cz/
klasterec-nad-ohri 950 118 281

Litoměřice Michalská 259/12, Litoměřice – 
město, 412 01 Litoměřice 1

www.uradprace.cz/web/cz/
litomerice-1 950 133 111

Litvínov Ke Střelnici 167, Horní 
Litvínov, 436 01 Litvínov 1

www.uradprace.cz/web/cz/
litvinov 950 137 201

Louny Pod Nemocnicí 2380, 
440 01 Louny 1

www.uradprace.cz/web/cz/
louny-1 950 134 111

Lovosice Osvoboditelů 1035/22, 
410 02 Lovosice 2

www.uradprace.cz/web/cz/
lovosice

950 133 671-
675

Most tř. Budovatelů 1989, 
434 01 Most 1

www.uradprace.cz/web/cz/
most-1 950 137 111

Podbořany Masarykovo náměstí 733, 
441 01 Podbořany

www.uradprace.cz/web/cz/
podborany 950 134 216

Roudnice nad Labem Riegrova 1100, 
413 01 Roudnice nad Labem

www.uradprace.cz/web/cz/
roudnice-nad-labem

950 133 641-
647

Rumburk náměstí Lužické 120/11, 
Rumburk 1, 408 01 Rumburk

www.uradprace.cz/web/cz/
rumburk 950 111 411

Štětí Dlouhá 689, 411 08 Štětí www.uradprace.cz/web/cz/
steti 950 133 631

Teplice Vrchlického 3175, 
415 02 Teplice

www.uradprace.cz/web/cz/
teplice-1 950 167 111
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Varnsdorf Melantrichova 1272, 
407 47 Varnsdorf 1

www.uradprace.cz/web/cz/
varnsdorf

950 111 465-
468

Žatec třída Obránců míru 1830, 
438 01 Žatec 1

www.uradprace.cz/web/cz/
zatec 950 134 204

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

Pracoviště IPS Adresa E-mail Telefon

Teplice Vrchlického 3175, 
415 02 Teplice ips.tp@uradprace.cz 950 167 434

Litoměřice
Michalská 259/12, 
Litoměřice – Město, 
412 01 Litoměřice 1 

ips.lt@uradprace.cz 950 133 322

Rumburk náměstí Lužické, 120/11, 
Rumburk 1, 408 01 Rumburk ips.dc@uradprace.cz 950 111 416

Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18, 
Ústí nad Labem – centrum, 
400 21 Ústí nad Labem

ips.ul@uradprace.cz 950 171 617

Podbořany A. Dvořáka 399, 
441 01 Podbořany ips.ln@uradprace.cz 950 134 532

Most tř. Budovatelů 1989, 
434 01 Most 1 ips.mo@uradprace.cz 950 137 451

Chomutov Cihlářská 4107, 
430 03 Chomutov 3 ips.cv@uradprace.cz 950 118 436

Děčín U Plovárny 1190/14, Děčín I – 
Děčín, 405 02 Děčín 2 ips.dc@uradprace.cz 950 111 191

Litvínov Ke Střelnici 167, Horní 
Litvínov, 436 01 Litvínov ips.mo@uradprace.cz 950 137 496

Louny Pod Nemocnicí 2380, 
440 01 Louny 1 ips.ln@uradprace.cz 950 134 367

4.2 Sociální podniky

Specifickou a v ČR poměrně novou oblast, jak lze cíleně nabídnout pracovní příležitosti osobám se zdravotním 
postižením, představuje tzv. sociální podnikání. Jedná se o podnikatelskou aktivitu, jejímž účelem je dosažení 
určitého zisku, kdy se větší část příjmů v daném podniku použije do jeho vybavení či rozvoje, dalšího vzdělá-
vání zaměstnanců nebo k podpoře obecně prospěšných cílů. Dle serveru https://ceske-socialni-podnikani.cz/, 
který obsahuje databázi sociálních podniků v ČR. který obsahuje databázi sociálních podniků v ČR, je patrné, 
že se v Ústeckém kraji aktuálně nachází celkem 29 takových provozoven. Údaj však nemusí být definitivní, 
neboť právní ukotvení pojmu sociální podnikání zatím neexistuje (sociální podniky jsou tedy registrovány 
jako např. obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, evidované právnické osoby církví a náboženských 
společností, družstva, obchodní společnosti či nově i sociální družstva). Z toho také pramení zcela dobrovolné 
uvedení sociální podniku ve veřejné databázi.  

V rámci dalšího potvrzování (formou telefonického kontaktování) bylo zjištěno celkem 25 sociálních 
podniků, které aktuálně v Ústeckém kraji zaměstnávají či nabízejí pracovní možnosti naší cílové skupině. 
Bližší informace a seznam těchto podniků najdete níže.

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

Sociální podniky

MYJÓMI 238
CARWORX s.r.o., Chomutov 239
TenNet family s.r.o., Havraň 240
Muzeum RETRO COMPUTER, Žatec 241
Jedová chýše, Žatec 242
Café na cestách, Chomutov 243
Café v Domečku, Chomutov 244
Prádelna Jiříkov 245
SIMEVA sociální integrační podnik s.r.o., Varnsdorf, Jiříkov 246
Good Sailors, s.r.o., Děčín 247
Café Atrium, Chomutov 248
SDZP družstvo – Sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství, Děčín 249
SDZP družstvo – Outsourcing administrativní práce, Děčín 250
SDZP družstvo – Bezpečnostní služby a zabezpečení, Děčín 251
SDZP družstvo – Informační systémy a grafické služby, Děčín 252
SDZP družstvo – Komunikační služby a telemarketing, Děčín 253
SDZP družstvo – Slaboproudé montáže, revize a servis, Děčín 254
Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o., Děčín 255
CF sociální firma, s.r.o., Ústí nad Labem 256
BOK & LK s.r.o., Kadaň 257
Restaurace U Zlatého beránka, Žatec 258
AnnKas s.r.o., Úštěk 259
MPVP, Autodoprava Jiříkov 260
Kavárna – palačinkárna Na cestě, Děčín 261
Prodejní centrum TESCOMA Teplice 262
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MYJÓMI
SNP 692/7b, Rumburk / Špitálka 91/23, Brno

Provozovatel MYJÓMI družstvo invalidů

Web www.myjomi.cz

Kontakt 777 255 842, obchod@myjomi.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita není

Aktuální naplněnost 400

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti ruční automyčky, kooperace, šicí dílny, ponožkárna, výroba diářů

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce dávají přímo práci

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe a exkurze ne

Poznámka podnik zaměstnává v několika různých provozovnách v několika 
krajích téměř výlučně jen osoby se ZP
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CARWORX s.r.o., Chomutov
Dukelská 4941, Chomutov 

Provozovatel CARWORX s.r.o.

Web www.carworx.cz 

Kontakt 608 959 401, info@carworx.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým 
a kombinovaným postižením, osoby dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnané, příslušníci národnostních menšin a marginalizovaných 
společenství

Pro koho není podnik určen není uvedeno

Maximální kapacita záleží na zakázkách

Aktuální naplněnost 15

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti dovoz vozidel z Německa a Švýcarska, autoservis, odtahová služba, 
údržba vozidel, čištění interiéru

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP možná by šly praxe či exkurze
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TenNet family s.r.o., Havraň
Saběnice 13, Havraň

Provozovatel TenNet family s.r.o.

Web www.tennet.cz

Kontakt 777 131 303, mudrochova@tennet.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 7

Aktuální naplněnost 5

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti servis výpočetní techniky

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce se SŠ

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe a exkurze, partner Erasmus
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Muzeum RETRO COMPUTER, Žatec
Hošťálkovo nám. 138, Žatec

Provozovatel PROMETHEUS Effect, o.p.s.

Web www.retrocomputer.cz

Kontakt 774 680 013, katerinamost@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním a tělesným postižením, osoby s duševní 
nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, příslušníci 
národnostních menšin a marginalizovaných společenství, mládež 
a mladí dospělí

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita 1 až 3

Aktuální naplněnost 1 až 3

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
stálá expozice počítačů 70.–80. let minulého století, vhodná i pro vzdě-
lávací účely pro školní kolektivy, je možné si zahrát počítačové hry  
80. let

Délka poskytované podpory většinou kratší dobu

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka muzeum, Jedová chýše a restaurace U Zlatého beránka – propojeno, 
jen občas osoby se ZP
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Jedová chýše, Žatec
Hošťálkovo nám. 138, Žatec

Provozovatel PROMETHEUS Effect, o.p.s.

Web www.retrocomputer.cz

Kontakt 774 680 013, katerinamost@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním a tělesným postižením, osoby s duševní 
nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, příslušníci 
národnostních menšin a marginalizovaných společenství, mládež 
a mladí dospělí

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita 1 až 3

Aktuální naplněnost 1 až 3

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
expozice v restauraci U Zlatého beránka v Žatci pro milovníky hororů 
a historie, je možné objednat středověkou hostinu, zakoupit občerstve-
ní, popř. ochutnat různé „elixíry“

Délka poskytované podpory většinou kratší dobu

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka muzeum, Jedová chýše a restaurace U Zlatého beránka – propojeno, 
jen občas osoby se ZP
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Café na cestách, Chomutov
mobilní kavárna, Chomutov

Provozovatel Masopust gastro s.r.o.

Web

Kontakt 773 971 120, info@spolekmasopust.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita záleží na sezoně

Aktuální naplněnost celkem 20 (3 provozy)

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti mobilní kavárna s legendární italskou trojkolkou Piaggio a pákovým 
kávovarem

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP
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Café v Domečku, Chomutov
Jiráskova 4140, Chomutov

Provozovatel Masopust gastro s.r.o.

Web

Kontakt 773 971 120, info@spolekmasopust.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita záleží na sezoně

Aktuální naplněnost celkem 20 (3 provozy)

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti kavárna ve Středisku volného času Domeček

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP
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Prádelna Jiříkov
Štefánikova 24, Jiříkov

Provozovatel Prádelna JARNÍ s.r.o

Web www.pradelnajirikov.cz

Kontakt 770 199 940, pradelna@pradelnajirikov.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním postižením, osoby se sociálním vyloučením

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita 4

Aktuální naplněnost 4

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti prádelna

Délka poskytované podpory neomezeně

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze a praxe zatím ne, ale je možno domluvit

Poznámka součást MPVP, 500 osob se ZP, chráněné dílny, sociální podniky, 
otevřený trh práce
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SIMEVA sociální integrační podnik s.r.o., Varnsdorf, Jiříkov
Karlova 3318, Varnsdorf

Provozovatel SIMEVA sociální integrační podnik s.r.o.

Web www.mpvp.cz

Kontakt 515 919 544, varnsdorf@mpvp.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním, tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením, osoby s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně 
nezaměstnané, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby pečující 
o malé děti do 10 let, uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání 
a neaktivní osoby ve věku 55–64 let

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita 300

Aktuální naplněnost 200

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti správa a údržba nemovitostí, správa a údržba veřejných prostranství 
a zeleně, montážní, kompletační a balicí práce

Délka poskytované podpory neomezeně

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze a praxe zatím ne, ale je možno domluvit

Poznámka součást MPVP, 500 osob se ZP, chráněné dílny, sociální podniky, 
otevřený trh práce
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Good Sailors, s.r.o., Děčín
Provaznická 737/12, Děčín 1 

Provozovatel Good Sailors, s.r.o.

Web www.goodsailors.com

Kontakt 777 301 519, darina@goodsailors.com

Cílová skupina

Druh postižení
osoby se zdravotním, tělesným, smyslovým a kombinovaným 
postižením, osoby s duševní nemocí, příslušníci národnostních menšin 
a marginalizovaných společenství, cizinci, migranti

Pro koho není podnik určen neomezeno

Maximální kapacita záleží na zakázkách

Aktuální naplněnost 20

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti vývoj aplikací, technická podpora, spisová služba, virtuální asistentky

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP, ČVÚT

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze i praxe možné
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Café Atrium, Chomutov
Palackého 4995/85, Chomutov

Provozovatel Masopust, z.s.

Web www.chomutovskecafe.cz

Kontakt 774 492 304, cafe-atrium@seznam.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita záleží na sezoně

Aktuální naplněnost celkem 20 (3 provozy)

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti kavárna, cukrářská výroba

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP
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SDZP družstvo – Sociální rehabilitace 
a odborné sociální poradenství, Děčín

Riegrova 909/5, Děčín

Provozovatel SDZP družstvo

Web www.sdzp.cz

Kontakt 730 513 741, martina.pleskacova@sdzp.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen neomezeno

Maximální kapacita individuální

Aktuální naplněnost 4

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

podpora při uplatnění na trhu práce, posílení pracovních kompeten-
cí, zvyšování soběstačnosti a samostatnosti, podpora při získávání či 
rozšíření potřebných znalostí a dovedností, podpora při začleňování do 
společnosti, snížení závislosti na sociálním systému

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně, Evropskou obchodní akademií 
Děčín, ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze i praxe možné, záleží na provozu
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SDZP družstvo – Outsourcing administrativní práce, Děčín
Riegrova 909/5, Děčín

Provozovatel SDZP družstvo

Web www.sdzp.cz

Kontakt 739 561 119, dana.popcakova@sdzp.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen neomezeno

Maximální kapacita individuální

Aktuální naplněnost 55

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
kompletní servis, doplnění a zapracování potřebného personálu, osob-
ní a mzdová agenda, vzdálená administrativní pomoc (Kancelář na 
cestách)

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně, Evropskou obchodní akademií 
Děčín, ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze i praxe možné, záleží na provozu
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SDZP družstvo – Bezpečnostní služby a zabezpečení, Děčín
Riegrova 909/5, Děčín

Provozovatel SDZP družstvo

Web www.sdzp.cz

Kontakt 603 485 172,  jan.palicka@sdzp.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen neomezeno

Maximální kapacita individuální

Aktuální naplněnost 20

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

ostraha objektu, monitorování elektronických zabezpečovacích sys-
témů, zajištění elektronické zabezpečovací a protipožární techniky, 
kamerových systémů, jejich provoz, záruční i pozáruční opravy, posky-
tování 100% recepčních služeb, zavedení a pravidelná kontrola klíčo-
vého režimu objektu, ohlašování a uvádění návštěv, obsluha telefonní 
ústředny

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně, Evropskou obchodní akademií 
Děčín, ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze i praxe možné, záleží na provozu
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SDZP družstvo – Informační systémy a grafické služby, Děčín
Riegrova 909/5, Děčín

Provozovatel SDZP družstvo

Web www.sdzp.cz

Kontakt 774 783 949, martin.penc@sdzp.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen neomezeno

Maximální kapacita individuální

Aktuální naplněnost 8

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
návrh, vývoj, údržba, správa informačních systémů a aplikací (webové 
a mobilní), grafické práce a tvorba profesionálního videa, marketing 
a PR na sociálních sítích

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně, Evropskou obchodní akademií 
Děčín, ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze i praxe možné, záleží na provozu
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SDZP družstvo – Komunikační služby a telemarketing, Děčín
Riegrova 909/5, Děčín

Provozovatel SDZP družstvo

Web www.sdzp.cz

Kontakt 736 630 228, petra.dlabolova@sdzp.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen neomezeno

Maximální kapacita individuální

Aktuální naplněnost 35

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
služby telemarketingu a kontaktních center, aktivní i pasivní telemarke-
ting, zpracování databází a volání do/ze zahraničí, komunikační systém 
KISS, 5 pracovišť (Ústí nad Labem, Děčín, Most, Jaroměř a Česká Lípa)

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně, Evropskou obchodní akademií 
Děčín, ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze i praxe možné, záleží na provozu
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SDZP družstvo – Slaboproudé montáže, revize a servis, Děčín
Riegrova 909/5, Děčín

Provozovatel SDZP družstvo

Web www.sdzp.cz

Kontakt 603 498 442, miroslav.eugel@sdzp.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen neomezeno

Maximální kapacita individuální

Aktuální naplněnost 5

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

projekty zabezpečovacích zařízení, dodávky a instalace zařízení elek-
tronické zabezpečovací a požární signalizace EZS, rozhlasových zaří-
zení, přesného času, evakuačního rozhlasu, CCTV, zařízení telekomu-
nikační techniky, kabelážní systémy, sítě LAN, Wi-Fi, mikrovlnných 
spojů, CB a PMR radiostanic, GPS zařízení, bezpečnostních kamer, 
servis a pravidelné revize

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně, Evropskou obchodní akademií 
Děčín, ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze i praxe možné, záleží na provozu
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Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o., Děčín
Hudečkova Děčín I – Děčín 664/1, Děčín

Provozovatel Slunečnice, z.s.

Web www.slundecin.org

Kontakt 733 572 434, malkova@socialnifirma.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním postižením, osoby s duševní nemocí

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

Maximální kapacita záleží na sezoně

Aktuální naplněnost 12

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

vyklízení sklepních a půdních prostor, likvidace následků povodní a ji-
ných živelních katastrof, vyklízení objektů, zajištění odvozu a likvidace 
starého nábytku, nepoužívaného zařízení a jiného materiálu, úklid, 
mytí oken, úklid výtahů

Délka poskytované podpory sezonní, neomezeně na úklid

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

spolupráce s Národním parkem, ÚP, Magistrátem města Děčín, 
stavebními firmami, bytovými družstvy

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP den otevřených dveří, praxe možné
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CF sociální firma, s.r.o., Ústí nad Labem
Na Sklípku 613/2, Ústí nad Labem 7 

Provozovatel CF sociální firma, s.r.o.

Web www.cfsocialnifirma.cz

Kontakt 603 879 688, polesny@cfsocialnifirma.cz

Cílová skupina

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

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

Maximální kapacita 7

Aktuální naplněnost 5

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

zahradnické práce, práce údržbového charakteru, údržba zeleně, úklid, 
rizikové kácení stromů, prořezy stromů a keřů, úklid sněhu, správa 
a údržba veřejných ploch, údržba koryt menších vodních toků, revitali-
zace veřejných míst

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze nejsou možné
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BOK & LK s.r.o., Kadaň
Čsl. armády 42, Kadaň

Provozovatel BOK & LK s.r.o.

Web www.pradelnakadan.webnode.cz

Kontakt 725 070 900, ludek.koci@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním, tělesným a smyslovým postižením, osoby 
s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, 
příslušníci národnostních menšin a marginalizovaných společenství, 
mládež a mladí dospělí, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby 
pečující o malé děti do 10 let

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita 30

Aktuální naplněnost 30

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti

praní a čištění textilu a prádla pro domácnosti, hotel, penziony či 
výrobní závody, praní hygienického prádla pro zdravotnická zařízení 
a zařízení sociální péče, čisticí a úklidové práce, služby hodinového 
manžela a šicí dílna

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze i praxe
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Restaurace U Zlatého beránka, Žatec
Hošťálkovo nám. 138, Žatec

Provozovatel PROMETHEUS Effect, o.p.s.

Web www.zlatyberanekzatec.cz

Kontakt 774 680 013, katerinamost@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení

osoby se zdravotním a tělesným postižením, osoby s duševní 
nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, příslušníci 
národnostních menšin a marginalizovaných společenství, mládež 
a mladí dospělí

Pro koho není podnik určen individuální

Maximální kapacita 1 až 3

Aktuální naplněnost 1 až 3

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti hostinská činnost, muzeum Retro computer, Jedová chýše – hororová 
expozice

Délka poskytované podpory většinou kratší dobu

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka muzeum, Jedová chýše a restaurace U Zlatého beránka – propojeno, 
jen občas osoby se ZP 
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AnnKas s.r.o., Úštěk
Úštěk 30, Úštěk

Provozovatel AnnKas s.r.o.

Web www.annkas.eu

Kontakt 723 933 559, obchod@vceli-svicky.eu

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním a tělesným postižením, osoby dlouhodobě či 
opakovaně nezaměstnané, osoby pečující o jiné závislé osoby

Pro koho není podnik určen osoby na invalidním vozíku

Maximální kapacita kvůli covidu útlum

Aktuální naplněnost 0

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
včelí farma, svíčky ze včelího vosku, kreativní a dárkové sady, ozdoby 
ze včelího vosku, mezistěny, medy, apiterapie, ale i vzdělávání v oblasti 
včelaření a apiterapie

Délka poskytované podpory brigádně

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP exkurze ano, praxe ano
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MPVP, Autodoprava Jiříkov
Karlova 3318, Varnsdorf

Provozovatel MPZP

Web www.mpvp.cz

Kontakt 515 919 544, montaze.jirikov@handpro.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním postižením

Pro koho není podnik určen dle pracovní náplně

Maximální kapacita 2

Aktuální naplněnost 2

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti závozníci v autodopravě

Délka poskytované podpory neomezeně

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

Poznámka součást MPVP, 500 osob se ZP, chráněné dílny, sociální podniky, 
otevřený trh práce
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Kavárna – palačinkárna Na cestě, Děčín
Dlouhá jízda 1253, Děčín

Provozovatel Slunečnice, z.s.

Web www.slundecin.org

Kontakt 739 671 416, info@cafenaceste.org

Cílová skupina

Druh postižení osoby se zdravotním postižením

Pro koho není podnik určen dle pracovní náplně

Maximální kapacita podle sezony

Aktuální naplněnost 3

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti kavárna – palačinkárna  Na cestě

Délka poskytované podpory neomezeně

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP praxe možná
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Prodejní centrum TESCOMA Teplice
náměstí Svobody, Teplice 

Provozovatel ERGOTEP, družstvo invalidů

Web www.tescoma.cz/detail-prodejny/pc-tescoma-teplice-oc-galerie

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

Cílová skupina

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

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 Sdružení Západní 
Krušnohoří, z. s. SNP 144, Droužkovice www.maskaszk.cz 606 059 047

MAS Vladař, o. p. s. Karlovarská 6, Valeč www.vladar.cz 608 025 123

MAS České středohoří, 
z.s. Ploskovice 50, Ploskovice www.mascs.cz 724 134 539

MAS Český sever, z.s. Národní 486, Varnsdorf www.masceskysever.cz 724 785 656

MAS CÍNOVECKO o. p. s. Ruská 264/128, Dubí www.mascinovecko.cz 721 291 555

MAS Naděje o.p.s. Lišnice 42 www.masnadeje.cz 775 250 233

MAS Labské skály, z.s. Mírové náměstí 280, Jílové www.maslabskeskaly.cz 722 944 947

Místní akční skupina 
Podřipsko, z.s.

Arnoštova 88, 
Roudnice nad Labem www.maspodripsko.cz 728 278 647

SERVISO, o.p.s. Komenského nám. 17, 
Třebívlice www.serviso.cz 725 583 773
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Seznam hospodářské komory 

Adresa Webové stránky E-mail Telefon

Děčín, Myslbekova 3 www.ohkdecin.cz info@ohkdecin.cz 511 925, 
736 463 745

Louny, Komenského nám. 
2661 www.ohkln.cz reditel@ohkln.cz 604 219 404

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 149 (rok 2021) dodavatelů náhradního plnění 
v Ústeckém 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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JRS, spol. s r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Školní 3650/29, 430 01 Chomutov 27288676 www.jrs.sluzby.cz

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

137 666 242 277 0,25

Zaměření

vedení účetnictví, zpracování mezd, agentura práce

DIRK SILVEER ANDRE WARLOP

Adresa IČO dodavatele Web

Oblouková 851/6, Rumburk 1, 
408 01 Rumburk 86729306

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

374 104 484 554 0,5

Zaměření

opravy obuvi a kožených výrobků

JAMA-BILL s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Rvenice 34, 440 01 Postoloprty 1789023 www.uctojamabill.cz

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

610 538 610 538 0,63

Zaměření

účetnictví, zpracování mezd, daňové poradenství, personální služby

ANTONÍN KOUTSKÝ

Adresa IČO dodavatele Web

Oblouková 295, Skorotice, 
403 40 Ústí nad Labem 16436784

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

675 513 755 904 0,78

Zaměření

technické zkoušky a analýzy
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TenNet family s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Saběnice 13, 434 01 Havraň 8656177 www.tennet.cz

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

583 742 823 742 0,85

Zaměření

internet, televize, webové stránky, hosting, servis PC

National Service s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Vládní 186, 440 01 Líšťany 9021663

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

4 734 523 6 289 511 6,49

Zaměření

ostraha majetku a osob

Big – Print s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Zeyerova 734/5, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem 24744727 www.big-print.cz/cz/index.php

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

5 992 634 6 367 040 6,57

Zaměření

tisky – plakáty, samolepy, plachty, cedule, obrazy

Fairway Services s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Podkrušnohorská 210, Janov, 
435 42 Litvínov 48267546 www.fairwayservices.cz

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

5 227 212 6 386 422 6,59

Zaměření

výroba a prodej pekařských výrobků, nákup a prodej zboží, správa budov
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HOKA – chráněná pracoviště, s. r. o.

Adresa IČO dodavatele Web

Dubská 2873, 415 01 Teplice 25435167

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

6 203 065 6 522 097 6,73

Zaměření

dodavatelé potravin pro školy, gastro a veřejné stravování

MISVO s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Osvobození 1141, 431 11 Jirkov 25488597 www.misvodilna.cz

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

5 305 390 6 648 081 6,86

Zaměření

kompletace výrobků, výrobna a sklad

SDZP družstvo

Adresa IČO dodavatele Web

Riegrova 909/5, Děčín II – Nové 
Město, 405 02 Děčín 25476092 www.sdzp.cz

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

5 269 381 81 482 601 84,08

Zaměření

outsourcing a administrativní práce, telemarketing a komunikační služby, bezpečnostní služby, slaboproudé 
montáže, grafické práce, vzdělávání

FILMEX CZ s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Vrchlického 705, 
411 17 Libochovice 25026496 www.filmex-cz.cz

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

75 023 704 93 412 320 96,39

Zaměření

železářství a domácí potřeby
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Security servis s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

kpt. Jaroše 593, 432 01 Kadaň 1535111

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

108 413 082 138 194 801 142,6

Zaměření

ostraha majetku a osob

ORIGINÁLNÍ BRAMBŮRKY s. r. o.

Adresa IČO dodavatele Web

U Pivovaru 924/1, 415 01 Teplice 7109172 www.bramburky.cz

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

134 084 360 168 566 646 173,94

Zaměření

výroba chipsů

OKO 69, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Březinova cesta 192/1, Pokratice, 
412 01 Litoměřice 25032909

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

348 625 447 436 486 243 450,4

Zaměření

bezpečnostní a detektivní služby, ostraha objektů
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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 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p.o.1

5.1.1 Informace o škole a žácích

Pokud budete chtít navštívit naši školu, což je Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěv-
ková organizace, najdete ji ve starobylém severočeském hornickém městě Duchcov, ležícím na úpatí Krušných 
hor, které má bohatou a zajímavou historii. Za zmínku určitě stojí duchcovský zámek. Jeden z majitelů – Josef 
Emanuel z Valdštejna – přivedl v roce 1785 na zámek známého filozofa, světoběžníka a dobrodruha Giacoma 
Casanovu, který zde působil jako knihovník a strávil zde posledních třináct let svého života až do své smrti 
v roce 1798. Také napsal většinu svých literárních děl, včetně světoznámých Pamětí.

Současnost našeho města je už spíše ve znamení těžby hnědého uhlí, v okolí města byly jak hlubinné, tak ze-
jména povrchové doly, z města jsou dobře vidět velkostroje pracující za hranicemi města. Z nedaleké Liptické 
vyhlídky máme důl jako na dlani a s žáky můžeme pozorovat práci obřích strojů vytvářející reliéfní změny 
v krajině i následné rekultivační práce.

Historie naší školy sahá až do období konce druhé světové války, kdy vidíme první zmínky o zvláštní škole 
v Duchcově. První zápis o jednání komise ONV v Duchcově z 21. 6. 1946 informuje o dětech vyžadujících 
zvláštní péči. První třída byla otevřena 1. 9. 1946 v dívčí obecné škole. První vlastní budovu dostala škola v roce 
1951, v současné budově jsme od roku 1966. Od roku 1960 je zřízen při škole dětský domov.
1 Zdroj fotografií: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p.o.

Zpět na obsah
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Škola je přednostně určena pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky se 
zdravotním postižením, s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Jsme základní a střed-
ní škola. Žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacích programů: 

Základní škola:
• Vzdělávací program pro žáky uvedený v § 16 odst. 9 školského zákona, Školní vzdělávací program „EMIL II“,
• Vzdělávací program základní škola speciální, Školní vzdělávací program „SIP I.“ a „SIP II.“,
• Přípravná třída, Školní vzdělávací program „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola: Praktická škola dvouletá (všeobecné zaměření)
• Obor vzdělání Praktická škola dvouletá, Školní vzdělávací program „Škola pro život“.

Škola i dětský domov se snaží co nejlépe připravit žáky na samostatný život. Rozvíjejí a procvičují dovednosti 
a návyky, které žáci mohou uplatnit v běžném životě. Prakticky nacvičují péči o sebe a svůj zevnějšek, dodržování 
hygienických návyků, samostatnost při běžných úklidových činnostech, bezpečnost při práci s různými nástro-
ji, pomůckami a materiály při ručních pracích, při drobné údržbě, při práci ve školních dílnách, na školním 
pozemku a ve cvičné školní kuchyňce.

Od ledna roku 2022 se nám podařilo zapojit dvě žákyně v rámci tranzitního programu na praxi v Tesco 
Supermarket Duchcov, kde se jim moc líbí. Také jsme byli na exkurzi na Střední škole stavební a strojní Tepli-
ce, pobočka Duchcov, kde se žáci seznámili se zajímavými učebními obory, proběhla beseda s pracovnicí ÚP 
v Teplicích a prezentace učebních oborů Střední školy stavební a strojní Teplice.

5.1.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Pokud se ohlédneme trochu do minulosti a  chtěli bychom srovnávat znalosti a  dovednosti dnešních žáků 
s žáky, kteří navštěvovali naši školu před 10–15 lety, tak dojdeme asi k velkému rozčarování. Z mého pohledu 
bylo dříve celkově více příležitostí k tomu, jak žáky připravit na samostatný život. Na naši školu byli zařazováni 
i žáci, kteří byli „chytřejší a šikovnější“, o práci jevili zájem, většinou měli pracující rodiče, téměř všichni žáci 
odcházeli na střední školy a poté i pracovali. Napříč celou školou jsme zjistili, že např. písemné práce v jed-
notlivých ročnících žáci dříve bez větších potíží vypracovali. V současné době bylo učivo nutné přizpůsobit 
a zredukovat. Stejné je to i se vztahem k práci a pracovním návykům. Dříve byli žáci manuálně více zruční, 
pečliví a trpěliví, dnes je to spíše výjimka. Poslední dobou řada našich žáků pochází ze sociálně znevýhodně-
ných rodin, v rodině většinou nikdo nepracuje. Žáci o obory na středních školách nemají zájem. Pokud se na 
nějakou střední školu přihlásí, tak ji v drtivé většině nedokončí a neuplatňují se ani na trhu práce v zaměstnání. 
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Velká část našich absolventů jsou následně klienty ÚP a pobírají sociální dávky. Pokud bych to měla shrnout, 
tak v současné době je patrná nižší mentální úroveň žáků a také nepříliš velká manuální zručnost. Příčiny spat-
řujeme částečně v mentální úrovni žáků a částečně v sociokulturním složení rodin, ze kterých žáci pocházejí. 
Dle mého názoru do systému speciálního vzdělávání jsou díky důrazu na inkluzi ve společnosti doporučováni 
poradenskými zařízeními žáci s nižší mentální úrovní oproti dřívější době. Nižší mentální úroveň žáků s sebou 
zároveň nese i nižší manuální zručnost žáků. Pokud se týká sociálního složení žáků, řada z nich pochází z rodin 
sociálně znevýhodněných, kde rodiče nepracují a vzdělávání nepřikládají důležitý význam. 

Z občasných rozhovorů s našimi bývalými žáky vyplývá, že hrstka těch, kteří jdou někam pracovat, tak 
pracují pouze krátkodobě, často práci střídají, většinou jsou to jen brigády, práce „na černo“, bez smlouvy. Vět-
šina našich absolventů zjistila, že je pro ně výhodnější pobírat sociální dávky než pracovat. Pokud budu citovat 
jednoho z nich: „Já vím, že to není správné, ale když mi každý měsíc přijdou sociální dávky až domů, tak proč 
bych to dělal!“

Myslím si, že zvýšit úspěšnost našich žáků na trhu práce by mohl správný vzor z rodiny, kde by si přirozeně 
osvojili správné pracovní návyky. Také systém sociálních dávek by měl být méně výhodný, aby se jim vyplatilo 
pracovat, a ne očekávat, že se o ně stát postará! Velkou výzvou by možná bylo vytvoření vhodných pracovních 
míst pro tuto cílovou skupinu. Zřejmě k tomu bude potřeba spousta nadšení, trpělivosti, velká motivace, ale 
také příklady dobré praxe. 

5.1.3 Konkrétní příklad z praxe – Pavel

Ale abychom všechno neviděli jen černobíle, tak se i u nás najdou občasné výjimky. Chtěla bych se zmínit 
o dvou z nich. Prvnímu z nich říkejme třeba Pavel. Vyrůstal i se svými bratry v dětském domově, absolvoval 
v té době ještě základní školu praktickou, vyučil se na střední škole v oboru Prodavač. Poté si podal přihlášku 
na další obor vzdělání Truhlář, který ovšem již nedokončil. Opustil dětský domov, v průběhu studia založil 
rodinu s dívkou Janou, která také se svými sourozenci žila v dětském domově, absolvovala základní školu, při-
hlásila se na střední školu obor Prodavač, který nedokončila, ale přestoupila na obor Zahradnické práce, který 
zakončila úspěšnou závěrečnou zkouškou již při rodičovské dovolené. 

Pavel v rámci praxí byl velmi chválen, avšak z počátku nepracoval v oboru, zaměstnání několikrát vystří-
dal. Nejprve pracoval ve firmě AGC Teplice na výrobu skel, poté přestoupil v rámci stejné firmy do závodu 
AGC v Chotějovicích, následně pracoval nějakou dobu v Amazonu, dále pracoval i v soukromých firmách. 
O  zaměstnání přišel kvůli snižování počtu zaměstnanců ve firmě v  době covidu. V  současné době pracuje 
v prodejně se dřevem a doplňkovým sortimentem pro řemeslníky (nábytkové kování, úchyty, panty…), takže 
se vlastně vrátil ke svému oboru, vzorně se stará o svou rodinu, protože s Janou kromě své dcery mají v péči 
ještě Janina mladšího bratra a na víkendy a prázdniny si oba dva berou k sobě zbylé sourozence z dětského 
domova. Takže Pavel s Janou se starají o velkou rodinu, bydlí samostatně a pracují, Jana je ještě na rodičovské 
dovolené.

5.1.4 Konkrétní příklad z praxe – studentky

Další krátký příběh se již týká dvou současných studentek praktické školy dvouleté, které jsou zapojené do tran-
zitního programu a v rámci praxe docházejí do prodejny Tesco Supermarket Duchcov, kde se jim moc líbí, 
práce je baví a je patrný jejich rozvoj v komunikačních i sociálních dovednostech. Od počátečního ostychu 
a prvotního tápání při zadávání jednotlivých úkolů přes práci pod občasným dohledem až po samostatné pl-
nění zadaných úkolů. Dívky pracují bez asistenta, na pracoviště docházejí samostatně bez doprovodu. Jedna 
z dívek si chce v prodejně domluvit brigádu na víkendy a prázdniny. 
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5.1.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů

Naše škola spolupracuje s několika organizacemi. Někteří žáci po ukončení základního vzdělávání odcházejí 
na Střední školu stavební a strojní Teplice, pracoviště Duchcov do různých učebních oborů. Část žáků dochází 
po vyučování do Nízkoprahového zařízení Zastávka, kam chodí na zájmové kroužky nebo si tam píší domácí 
úkoly. Absolventka naší školy navštěvuje v rámci praxe kadeřnický salon v Teplicích, jiné docházejí na praxi do 
Penny Marketu v Duchcově. Dívky zapojené do tranzitního programu absolvují svou praxi v Tesco Supermar-
ketu v Duchcově a od třetího čtvrtletí školního roku 2021/2022 budou pokračovat v praxi v Nízkoprahovém 
zařízení Zastávka.

Seznam zaměstnavatelů: 

• Tesco Supermarket Duchcov: https://itesco.cz

• Penny Market Duchcov: https://www.penny.cz

• Střední škola stavební a strojní, Teplice: https://www.sssstp.cz

• Zastávka – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Duchcov: https://www.charita.cz

• Kadeřnický salon Eva Eichlerová Teplice: https://www.reservio.cz/estyle

5.2 Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s.2

5.2.1 Informace o škole a žácích

Základní školu a praktickou školu Arkadii, o. p. s. založili rodiče handicapovaných dětí v roce 1992 jako jednu 
z prvních soukromých škol v republice. Inspirovali se v zahraničí a tato škola měla být alternativou k tehdejší-
mu systému speciálního školství pro děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

2 Zdroj fotografií: Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s. 

https://itesco.cz/
https://www.penny.cz/
https://www.sssstp.cz
https://www.charita.cz
https://www.reservio.cz/estyle
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Brzy se ukázalo, že pro klienty s mentálním postižením je třeba zajistit i další služby, a tak společnost 
Arkadie dala těmto službám vzniknout a v současné době provozuje odborné sociální poradenství pro osoby 
se zdravotním postižením, tři sociálně terapeutické dílny, dvě střediska sociální rehabilitace, služby bydlení – 
podporu samostatného bydlení a chráněné bydlení, odlehčovací službu – ve dvou denních stacionářích, po-
případě přímo v rodině klienta.

V současnosti tato společnost zaměstnává více než 150 osob, provozuje vlastní obchůdek s výrobky z dí-
len a vytváří množství zajímavých aktivit. Spolupracuje s desítkami dalších firem i s jednotlivci, je zapojena 
do mnoha projektů, včetně programu Příprava na práci. Dnes je společností pro komplexní péči o zdravotně 
postižené.

I když má v současnosti naše škola ZŠ a PRŠ Arkádie, o. p. s. svoji právní subjektivitu, vlastní orgány, 
rozpočet, hospodaření, se svou zakladatelskou společností Arkadie, o. p. s. je v každodenním styku a naši žáci, 
ale i jejich blízcí se tak mají na koho obrátit s žádostí o pomoc. V případě žáků praktické školy je možné, aby 
vykonávali praxi v nejrůznějších zařízeních společnosti.

Oč se snažíme
Filozofie školy byla a je postavena zejména na úzké spolupráci s rodinou, výchově k samostatnosti a nezávis-
losti, individuálním přístupu, „ambulantních“ službách, vysoké míře angažovanosti a tvořivosti pedagogických 
pracovníků.

U našich žáků se cíleně zaměřujeme na rozvoj základních kompetencí, tj. umět komunikovat, navazovat 
a udržovat sociální vztahy, umět řešit problémy, naučit se učit, získat základní pracovní a občanské návyky. 
Snažíme se o maximální míru jejich soběstačnosti a nezávislosti, s cílem najít pro absolventy školy adekvátní 
uplatnění v dalším studiu, na trhu práce či v sociálních službách.

Zde uvádíme odkaz na krátké představení Arkadie, které vzniklo loni k  30. výročí našeho založení  
(https://fb.watch/aPv97iMaD6/).

Něco z našich společných aktivit
Naše škola se snaží být školou činnostní a pestrou, která připravuje žáka pro život, poskytuje mu dostatek 
zážitků a podnětů, kdy výchovná složka je stejně významná jako složka vzdělávací. Proto je součástí výuky 
řada aktivit směřujících do oblasti výtvarné, hudební, dramatické, tělesné, environmentální apod. Od počátku 
školy máme hudební výchovu s prvky muzikoterapie, která v sobě zahrnuje výuku hry na zobcovou flétnu, 
každodenní ranní hudební chvilky a hudební soubor. Rovněž divadelní dílny významně ovlivňují rozvoj tvůrčí 
složky osobností našich žáků i jejich dovednosti. Hudební tělesa Arkadie (Školní kapela REV!VAL a Hudební 
soubor Arkadie) vystupovala na veřejnosti při řadě příležitostí, od vystoupení pro rodiče, obyvatele domova 
důchodců až po účast na Festivalu zdravotně postižených Slunce v pražském paláci Akropolis a na mnoha 
dalších hudebních festivalech.

Součástí estetické výchovy je také práce s keramikou, která od prvotního seznámení s keramickou hlínou 
v dílně pokračuje činností ve výtvarném ateliéru, kde pracují žáci vyšších ročníků, až po odborné praxe žáků 
praktické školy na pracovištích chráněných dílen, kde potom také převážně získávají zaměstnání. Integrační 
charakter má také keramický kroužek, na němž se setkávají žáci školy s klienty ostatních zařízení Arkadie i se 
svými vrstevníky bez postižení. Vedle toho je na naší škole připraveno množství dalších zájmových kroužků 
(přírodovědecký, rybářský, turistický, sportovní, …).

Žáci vyšších ročníků pravidelně navštěvují plaveckou halu, kde podle svých individuálních možností 
absolvují plavecký výcvik nebo alespoň získávají předplavecké dovednosti a zvykají si na pobyt ve vodě. Vedle 
toho navštěvují formou výletů plavecké haly v bližších i vzdálenějších městech pro nácvik kontaktu s vodou 
v neznámém prostředí.

Součástí aktivit je i canisterapie, zejména pro vozíčkáře je tato zooterapie velmi přínosná. V odpoledních 
hodinách mají žáci školy navíc možnost provozovat různé přizpůsobené sporty. Škola má vybavení na florbal, 
kolečkové i  zimní brusle, většinu míčových sportů, lukostřelbu apod. Každý rok se žáci mohou na prvním 
i druhém stupni školy přihlásit do zájmových kroužků.

Během školního roku se mohou žáci školy zúčastnit několika sportovně ozdravných pobytů. Škola pravi-
delně pořádá lyžařský kurz v Krušných horách a několik jednodenních lyžařských výjezdů do Krušných hor.

https://fb.watch/aPv97iMaD6/
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Škola vlastní jízdní kola, která jsou využívána pro nácvik pravidel silničního provozu při návštěvách 
dopravního hřiště v Teplicích a současně jsou významným faktorem při rozvoji koordinace pohybů, udržování 
rovnováhy a zvyšování fyzické kondice žáků školy. Cyklovlek, který má škola k dispozici, umožňuje v rámci 
tělesné výchovy podnikat výlety po cyklostezkách v Polabí či Krušných horách.

Pořádáme či spolupořádáme také řadu aktivit pro veřejnost, tradičními akcemi jsou Vánoce s Arkadií, 
Den tvořivosti, Den rodiny či Ples Arkadie.

V době prázdnin je pro žáky školy i  ostatní postižené či zdravé děti tradičně organizován letní tábor 
v Horním Vysokém u Úštěku a pobyt pro těžce zdravotně postižené žáky v Sosni.

Kromě těchto aktivit je žákům školy a jejich zákonným zástupcům ve spolupráci s mateřskou organizací 
Arkadie, o.p.s. nabízena celá řada dalších aktivit, ať již rekreačního, rehabilitačního, či společenského charak-
teru, a to i v době letních prázdnin.

Ve spolupráci s naším zakladatelem Arkadií, o. p. s. a s organizací Pohoda a Speciálně pedagogickým cen-
trem v Teplicích zajišťujeme pro žáky školy denní dopravu mikrobusy do a ze školy.

Dále se žáci účastní různých soutěží, škola se zapojuje do mnoha projektů, umožňuje studentům z jiných 
škol absolvování odborných stáží, …

Výše představené aktivity přesahují „běžnou výuku“ ve škole a pomáhají nám propojit školu, žáky, rodiče 
a zákonné zástupce dětí, pomáhající organizace a širokou veřejnost. Tyto vazby nám pak pomáhají v mnoha 
oblastech, jakou je i možnost získávání příznivců z řad zaměstnavatelů, například pro možnost výkonu odbor-
né praxe.

Naši žáci a škola
Škola poskytuje vzdělání žákům s mentálním postižením v pásmu lehkého až těžkého deficitu, převážně v kom-
binaci s dalším postižením, většinou tělesným či smyslovým. Nabídka školy směřovala zpočátku zejména k dě-
tem s  funkčním rodinným zázemím, výjimečně k  dětem, jejichž rodinné zázemí nahrazuje dětský domov. 
V současnosti se v důsledku vývoje společnosti podíl žáků z neúplných či dysfunkčních rodin zvyšuje a přibývá 
žáků s psychiatrickými diagnózami.

Základní vzdělání je poskytováno podle školních vzdělávacích programů, které byly zpracovány dle rám-
cových vzdělávacích programů pro základní školu s minimálními výstupy a základní školu speciální s důrazem 
na individuální přístup k jednotlivým žákům. Ve třídách je výuka zajištěna vyučujícím se speciálním pedago-
gickým vzděláním a asistentem či asistenty pedagoga. Škola provozuje školní družinu pro 1. stupeň ZŠ a školní 
klub pro 2. stupeň ZŠ.

Na povinnou školní docházku navazuje v ZŠ a PrŠ Arkadie, o. p. s. možnost dalšího vzdělávání na střední 
škole, a to na praktické škole jednoleté a dvouleté, kde žáci mohou získat střední vzdělání.

Do studia praktické školy je samozřejmě zahrnuta i praxe konaná mimo školu, individuálně nebo v ma-
lých skupinkách, v chráněných a rehabilitačních dílnách Arkadie o. p. s., ale i u jiných zaměstnavatelů. Žáci při 
ní vykonávají různé jednoduché práce s cílem zejména ergodiagnostickým, ergoterapeutickým a socializač-
ním. Tato aktivita zde funguje od samého vzniku školy a zapojením školy do tranzitního programu jsme tuto 
aktivitu ještě prohloubili.

5.2.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Zkušenosti s uplatněním našich žáků
Z  výše uvedeného vyplývá, že se  v průběhu celého výchovně-vzdělávacího působení zaměřujeme na další 
uplatnění našich žáků po ukončení školní docházky v  reálném životě. V  této oblasti úzce spolupracujeme 
především se zakladatelem školy Arkadií, o. p. s., která provozuje ucelený komplex sociálních služeb a služeb 
zaměstnanosti nejen pro naše absolventy. V  ideálním případě by každý absolvent naší školy měl najít další 
uplatnění ve společnosti.

Za negativní scénář považujeme stav, kdy naši absolventi zůstanou doma v rodině či v ústavní péči, žijí 
závislý a nesoběstačný život vázaný na sociální dávky a jsou odkázáni na cizí pomoc po většinu svého dospě-
lého života.
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Pokud bychom chtěli hodnotit další uplatnění našich absolventů, pak bychom se museli zabývat mnoha 
proměnnými, které na tuto problematiku mají vliv (výčet nejzávažnějších je dán naší zkušeností), jako je zdra-
votní stav, prostředí, ze kterého pocházejí, celková motivace, a to především k práci, mentální úroveň a úroveň 
dalších schopností potřebných pro další úspěšné studium, ochota zákonných zástupců toto další studium žá-
kům umožnit a samozřejmě aktuální nabídka škol a zařízení, v nichž by mohli naši žáci ve studiu pokračovat.

Pokud tedy zestručníme naše zkušenosti, pak především záleží na tom, zda žák, který opouští naši školu, 
je schopen a ochoten přijmout výzvu budoucího života Významnou roli při volbě zde hrají jeho nejbližší, kte-
rých se tato změna také týká.

Žáci jsou během celé docházky do školy často konfrontováni s  tématem soběstačnosti, budoucnosti 
a profesní připravenosti a společně s nimi plánujeme. Žáci se účastní exkurzí do vybraných škol a zařízení, kam 
by mohli eventuálně jednou nastoupit, pravidelně se účastní semináře pořádaného ÚP. Výchovná poradkyně 
se žáky pravidelně konzultuje jejich profesní budoucnost. Především vycházející žáci se společně se zákonnými 
zástupci pravidelně setkávají na schůzkách s vedením školy, třídním a výchovným poradcem, sociální pracovnicí 
(odborné sociální poradenství), a je-li je to možné, tak i  s účastí pracovnice ÚP. Na schůzkách se společně 
pracuje na plánu, který by měl žákovi pomoci při rozhodování o budoucnosti. V rámci tranzitního programu 
se tyto kroky naplňují podobně.

Vycházejícím žákům základní školy se tedy nabízí: pokračování ve studiu na PRŠ (buď u nás, či na jiné 
škole), popřípadě zařazení do sociálně rehabilitačního programu společnosti, či pokud to zdravotní stav ne-
umožňuje, pak využití odlehčovací služby. Jen malé procento absolventů ihned po ukončení školní docházky 
přestane plně rozvíjet svou soběstačnost a jako náplň dalšího života si zvolí rentiérskou variantu dlouhodobého 
domácího odpočinku a využívá mamahotel k čekání na dávky podpory.

Nejlepší absolventi základní školy či střední školy (praktické školy jednoleté a dvouleté) mohou pokra-
čovat v další studiu na středních školách v regionu – na tzv. oborech kategorie E (např. Stravovací a ubytovací 
služby, Zahradník, Pečovatelka, Zedník, Truhlář atd.).

Pouze výjimečně jsme se setkali s tím, že naši absolventi se hlásili ke studiu na tzv. oboru kategorie H. 
V  tomto případě se vše odehrává podle stejného scénáře – střední škola je přijme, ale už během prvního 
ročníku studenti ukončují studium, protože nezvládli náročné požadavky určitých předmětů – zejména cizí 
jazyky, matematiku a odborné předměty, v  tu chvíli jim ve škole nabídnut přestup na méně náročné obory 
kategorie E, které většinou zely prázdnotou… 

Zpětnou vazbu jsme už dostali i od studentů oborů kategorie H z doby „covidové“, pro které byla distanční 
výuka a vyplňování a odesílání úkolů po e-mailech demotivující a vedla k ukončení jejich studia. Zkušenost 
nám ukazuje, že dlouhotrvající distanční výuka se pro naše žáky neosvědčila.

Je třeba poznamenat, že někteří absolventi naší školy se „vypracovali“ a jsou vysoce soběstační, mají dob-
rou práci, začali sami nebo s pomocí hospodařit, založili vlastní rodinu, žijí vlastní život, a i když nejsou oproti 
svým bývalým spolužákům v přesile, jsou tu. Jde to!

Velmi dobré výsledky v tomto ohledu vykazuje výše zmiňovaný program společnosti Arkadie Příprava na 
práci. O tento program mají velký zájem i naši absolventi PRŠ a velice si jej pochvalují. Jedná se o aktivitu, která 
je velmi podobná tranzitnímu programu, je zaměřená na individuální plánování a hledání vhodného druhu 
zaměstnání a konkrétního místa pro každého účastníka programu.

Během studia na praktické škole žáci procházejí cílenou praktickou profesní přípravou v rámci předmětu 
pracovní cvičení, především tento předmět byl v roce 2021 obohacen o prvky tranzitního programu včleněného 
do našeho ŠVP.

Tranzitní program
Plánování přechodu do další etapy života je velice významné nejen pro cílovou skupinu žáků s mentálním 
postižením, ale i pro jejich rodiny, přátele, komunitu, školu, dotýká se rovněž celé naší společnosti. Obavy 
o budoucnost svých dětí mají všichni rodiče, ale u rodičů dětí s postižením se prohlubují především v období  
blížícího se konce školní docházky – co bude s naším dítětem dál?

Tranzitní program by nám měl umožnit během školní přípravy vhodně namotivovat a přivést naše žáky 
k realistickému plánování jejich další etapy života. Pomoci žákům v rámci individuálního plánování rozpoznat 
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a uvědomit si svá přání a možnosti, ale i limity, definovat míru potřebné podpory, zjistit, co chtějí, na co mají, 
kdo jim může pomoci.

Program by se tak mohl stát účinným nástrojem, který žáky s mentálním postižením v rámci individuální 
přípravy co možná nejvhodněji vybaví na možnost budoucího zaměstnání a dalšího plnohodnotného života 
a poskytne jim tak možnost seberealizace a začlenění do společnosti.

V rámci profesní individuální přípravy by mělo být žákům umožněno vykonávat různé typy práce, pra-
covních úkonů a činností, vždy s nutností zvážení míry poskytované podpory, a společně plánovat a hledat to, 
v čem by se žáci našli, v čem by byli spokojení a šťastní.

Jsme přesvědčeni o tom, že to je i cesta, která umožní žákům převzít v životě přiměřenou míru zodpověd-
nosti za sebe a své jednání a vede je k samostatnosti.

Zde je třeba připomenout, že významnou součástí profesní přípravy jsou místa výkonu praxe, která žá-
kům umožňují získávat dovednosti a pracovní návyky, místa, kde se žáci setkávají s realitou. Bez těchto lidí, 
kteří poskytují své firmy či pracoviště pro výkon odborné praxe a s trpělivostí se věnují našim žákům, bychom 
se neobešli. Směle bychom se mohli bavit o „srdcařích“, kteří nám pomáhají.

5.2.3 Konkrétní příklad z praxe – Tereza

Příklad z praxe, když se daří
Do tranzitního programu se na naší škole v loňském školním roce zapojila žákyně 1. ročníku praktické školy 
dvouleté Tereza. Během odborné praxe pobývala také v zařízení Středisko Arkadie Krupka – Středisko sociální 
rehabilitace Krupka. Pracovala tam především v sociálně terapeutické dílně, kde se velice dobře osvědčila, měla 
výborné ohodnocení a především navázala kontakt s asistentkou této skupiny i se stálými členy osazenstva. Je 
třeba poznamenat, že je velká poptávka po možnosti být do této sociálně terapeutické dílny zařazen a kapacita 
je značně omezená; pokud se klienti v této dílně osvědčí a splní další předepsané podmínky, pak mohou přejít 
do chráněné dílny zaměřené na keramickou výrobu.

Během společného plánování v rámci tranzitního programu se Tereza několikrát vyjádřila, že by velmi 
ráda jednou pracovala na tomto pracovišti. Tuto informaci (přání) jsme osobně při reflexi praxe s vedoucími 
jednotlivých míst výkonu praxe předali dál a povedlo se.

V září 2021 se uvolnilo místo a Tereza díky své předešlé praxi a odvedenému výkonu byla oslovena s na-
bídkou, kterou po našem společném jednání (zástupci školy, rodiče – matka a Tereza) nakonec Tereza přijala. 
Od října 2021 nastoupila do sociálně terapeutické dílny, a pokud máme informace, tak se jí dobře daří a  je 
spokojená.

5.2.4 Konkrétní příklad z praxe – Anna

Příklad z praxe, když se nevede
Před nějakým časem jsme měli velmi dobrou spolupráci s restaurací v centru města, respektive s její majitel-
kou paní Janou, kterou můžeme právem označit za „srdcařku“. Věnovala se našim žákům, kteří zde vykonávali 
praxi, podporu vždy nastavovala individuálně, přesně v takové míře, kterou jednotlivec potřeboval, pomáhala 
žákům překonat obtíže, snažila se je naučit pracovním dovednostem, hledala pro každého oblast vhodného 
uplatnění při různých činnostech, které chod restaurace vyžaduje. Všichni žáci se na praxi v  jejím zařízení 
těšili. Žáci zde převážně pracovali v kuchyni na přípravě surovin, někteří si s radostí zkusili i obsluhovat hosty.

Mezi těmi, kterým se tato praxe líbila, byla i Anička, žákyně 2. ročníku praktické školy. Aničce se na praxi 
v restauraci velmi dařilo, pracovala zejména v kuchyni, pod vedením paní vedoucí se naučila krájet ovoce a ze-
leninu, sama po čase připravovala saláty.

Velice nás potěšilo, když po ukončení studia v červnu dostala Anička nabídku nastoupit do této restaurace 
do plnohodnotného pracovního poměru. V dalším školním roce v září, když jsme opět měli možnost sezna-
movat žáky, kteří k nám nově nastoupili, s místy odborné praxe, navštívili jsme i toto pracoviště a setkali se 
s Aničkou, která zde byla zaměstnaná.
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Anička jen zářila, získala sebedůvěru a vesele s námi komunikovala, podle svých slov byla maximálně 
spokojená, dobře vycházela se svými kolegy v kuchyni a vedení si ji pochvalovalo a slušně si vydělávala. Sdělila 
mi, že by už konečně chtěla do práce a z práce cestovat sama, bez doprovodu rodičů. Vše bylo zalité sluncem.

Uteklo jen pár týdnů a  jak moc nás překvapila e-mailová zpráva od majitelky restaurace s  tím, že na 
odbornou praxi jí už nikoho nemáme posílat a  s naší školou ukončuje další spolupráci; věnovala se našim 
dětem, a teď toto… Nechápal jsem důvod a okamžitě jsem se rozjel za paní Janou zjistit podrobnosti.

Dozvěděli jsme se, že Aničce byl na základě jejího postižení přiznán invalidní důchod a krátce nato bez 
omluvy přestala chodit do práce a telefon nezvedala. Její zaměstnavatelka paní Jana se obávala, že je nemocná 
nebo se jí něco stalo, a tak za ní jela do jejího bydliště. Tam za Aničku jednali pouze její rodiče, kteří jí zpoza 
dveří sdělili, ať se už o jejich dceru nestará, že od té doby, co chodí do zaměstnání, tak se změnila a už tak ne-
poslouchá… a vůbec, jejich dcera nemá přeci zapotřebí, aby chodila každé ráno do nějaké práce, když má teď 
důchod… a doma je taky co dělat… Nakonec z okna vyhlédla i Anička s tím, že je to tak, jak říká tatínek, a už 
do práce nechce chodit.

A tak všichni o něco dobrého přišli, jen rodičům se podařilo opět získat nazpět vládu nad svou dcerou.

Příklady z praxe, co máme na paměti
Ověřili jsme si, jak velkou úlohu v oblasti praktického rozvoje žáků s mentálním postižením mají rodiče a nej-
bližší našich svěřenců.

Úsilí školy, pomáhajících organizací i jednotlivců, vůli a ochotu žáka (člověka s mentálním postižením) 
může naráz zmařit neochota, nepochopení, neschopnost či opičí láska rodičů, kteří mají na budoucnost svých 
dětí rozhodující vliv. Nejsou z  nejrůznějších důvodů ochotni přijmout realitu dospívání a  chuť svých dětí 
osamostatnit se a získat maximum kompetencí pro soběstačnost.

Dítě s mentálním postižením se pro některé rodiče může stát doživotním zdrojem citového vydírání okolí, 
rodiče si tak libují v tom, jak moc je to jejich dítě nemocné a jak to s ním oni mají těžké.

O tom, že se dítě stane pro některé rodiče důležitým ekonomickým zdrojem a žijí z dávek podpory a dů-
chodu, se příliš nemluví. Platí zde přímá úměra mezi zjištěnou závažností poruch a nemocí a výší dávek. Najde-
me tedy rodiče, kteří navštěvují všechny možné specialisty v blízkém i dalekém okolí a hledají toho správného, 
kterého udolají, aby pojmenoval další z poruch a chorob, ale hlavně napsal do papírů další diagnózu jejich 
dítěte.

Slabá podpora dítěte/žáka ze strany rodiče, nedůvěra v dítě a podceňování toho, co vše může dokázat, to 
vše přináší ohromné problémy. Stejně tak se setkáváme s opačným extrémem, kdy je dítě „přechvalované“ i za 
minimální úspěch. Chybí mu tak objektivní sebereflexe a má pocit, že vše zvládne. Setkání s běžnou všedno-
denní realitou bývá „zdrcující“ nejen pro dítě, ale i pro neobjektivního rodiče. Drobná výtka ke kvalitě odve-
dené práce na odborné praxi nebo v zaměstnání ze strany „nechváliče“ mívá extrémní odezvu ze strany žáka 
a někdy i jeho rodičů.

Takový přístup rodičů je ohromnou překážkou v úspěšném rozvoji žáka i v otázce možností jeho budoucí-
ho pracovního uplatnění. Naštěstí (především pro děti s mentálním postižením) je takových rodičů minimum, 
ale je třeba o tomto problému vědět a brát ho v potaz.

Z hlediska podpory budoucího uplatnění našich žáků se ověřuje, že spolupráce škola – žák – rodina je 
klíčová. Většina rodičů našich dětí je schopna si uvědomit, že čím více budou své děti vést a podporovat k sa-
mostatnosti a soběstačnosti, a to až na individuální hranici možného, tím lépe bude zajištěna budoucnost dítěte 
a následně i jich samotných. S tím je spojena i míra možného svobodného a plnohodnotného života.

Pokud škola najde společnou řeč s rodiči žáků a budeme stále mít kolem sebe takové společnosti, firmy 
a jednotlivce, kterým osud našich žáků není lhostejný – na tom je třeba pracovat, tak se nám v oblasti podpory 
a rozvoje uplatnitelnosti bude dařit.
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Odborná praxe v restauraci Odborná praxe při údržbě dílny

Odborná praxe v botanické zahradě Odborná praxe s asistentem při údržbě budovy školy

Odborná praxe v keramické dílně STD Odborná praxe v mateřské škole
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5.2.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů

Firmy, se kterými spolupracujeme při výkonu odborné praxe

• Mateřská škola J. V. SLÁDKA Teplice: https://www.ms-sladkova.cz

• Firemní mateřská škola PROFI ŠKOLKA Teplice: http://www.profiskolka.cz

• Jídelna Zdravěnka Teplice: http://www.jidelna-zdravenka.cz

• Originální brambůrky, s.r.o. Teplice: https://www.bramburky.cz

• Botanická zahrada Teplice: https://www.botanickateplice.cz

• Středisko Arkadie Úpořiny – Středisko sociální rehabilitace, STD Úpořiny: https://www.arkadie.cz/
obsah/socialni-rehabilitace-uporiny/117/0

• Středisko Arkadie Krupka – Středisko sociální rehabilitace, STD Krupka: https://www.arkadie.cz/obsah/
krupka-k-capka-271/108/0

• Středisko Arkadie Novoveská – Středisko sociální rehabilitace, STD Novoveská: https://www.arkadie.cz

• Středisko Arkadie Prosetice – Středisko sociální rehabilitace, STD Rovná: https://www.arkadie.cz/
socialni-sluzby/obsah/socialne-terapeuticke-dilny/23/31
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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 Ústeckého 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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