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ÚVOD

Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Zlínský 
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 Zlínském 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. Libuše Stýskalová, Ph.D., Mgr. Ing. Hana Jurčíková

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

 
Zlínský kraj má rozlohu 3 963,06 km² a je v pořadí 11. největším krajem v ČR. Má 580 119 obyvatel, a je tedy 
9. nejlidnatějším krajem v ČR. Hustota zalidnění činí 146,4 obyva tel na km², což znamená průměrné zalid-
nění v rámci krajů ČR. Nejvyšším bodem ve Zlínském kraji je Čertův mlýn (1 206 m n. m.). Kraj má 4 okresy  
a 307 obcí. Sousedními kraji jsou: Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a Jihomoravský kraj. Krajským měs-
tem je Zlín, který leží ve střední části kraje. Zlínský kraj vznikl 1. 1. 2000.

Zpět na obsah



Systém školských poradenských služeb v kraji –
PPP

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

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

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

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

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

Školy a třídy základní školy speciální v kraji

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

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

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

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

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

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

praktických).

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

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí 21
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova 22
Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957 23
Základní škola Čtverka, Uherský Brod 24
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín 25
Základní škola Halenkov 25 26
Základní škola Horní Lideč 130 27
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 28
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782 29
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín 31
Základní škola Zlín, Mostní 32
Základní škola Zlín, Středová 33
Dětský domov a Základní škola Vizovice 34
Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze 35
Základní škola Otrokovice, Komenského 36
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky 37
Základní škola Kroměříž, 1. máje 38
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury 39
Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem 40
Odborné učiliště a Základní škola Holešov 41
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2.2 Školy a třídy základní školy speciální v kraji

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

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

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

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

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí 21
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova 22
Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957 23
Základní škola Čtverka, Uherský Brod 24
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín 25
Základní škola Halenkov 25 26
Základní škola Horní Lideč 130 27
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 28
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782 29
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín 31
Základní škola Zlín, Mostní 32
Základní škola Zlín, Středová 33
Dětský domov a Základní škola Vizovice 34
Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze 35
Základní škola Otrokovice, Komenského 36
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky 37
Základní škola Kroměříž, 1. máje 38
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury 39
Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem 40
Odborné učiliště a Základní škola Holešov 41
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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

Odborné učiliště Kelč 43
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín 44
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín 46
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky 47
MESIT střední škola, o.p.s. 49
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 50
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 51
Základní škola Čtverka, Uherský Brod 55
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782 56
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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 odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební s.r.o. 42
Odborné učiliště Kelč 43
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené,Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 45
Odborné učiliště a Základní škola Holešov 48
MESIT střední škola, o.p.s. 49
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 50
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 51
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 52
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem 53
Základní škola Čtverka, Uherský Brod 55
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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. 



17

 Střední školy H, L, M

Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební s.r.o. 42
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené,Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 45
MESIT střední škola, o.p.s. 49
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 50
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 51
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 52
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem 53
Základní škola Čtverka, Uherský Brod 55
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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

Krajská PPP a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Zlín 57
Detašované pracoviště KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Slavičín 57

Krajská PPP a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Valašské Meziříčí 58
Krajská PPP a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Kroměříž 59

Detašované pracoviště KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Holešov 59
Krajská PPP a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Vsetín 60
Krajská PPP a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Uherské Hradiště 61

Detašované pracoviště KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Uherský Brod 61
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 Systém školských poradenských služeb v kraji – SPC

SPC pro KV při základní škole Zlín, Středová 62
Detašované pracoviště Odloučené pracoviště SPC při ZŠ Zlín, Středová 63

SPC pro KV při ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury 64
Detašované pracoviště Základní školy a Mateřské školy Valašské Meziříčí 65

SPC při Mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově postižené 66
Detašované pracoviště Speciálně pedagogické centrum, Kulturní dům, s.r.o. 67
Detašované pracoviště Speciálně pedagogické centrum Frýdek-Místek 67

SPC při DD, MŠ, ZŠ a Praktické škole Zlín 68
Detašované pracoviště Odloučené pracoviště SPC při DD, MŠ, ZŠ a Praktické škole Zlín 69
Detašované pracoviště Odloučené pracoviště SPC při DD, MŠ, ZŠ a Praktické škole Zlín 69
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Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, 
Palackého náměstí

Palackého náměstí 238, Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště

RED-IZO 600025730 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60371668 733 715 041
info@zsmsuh.czIČO 60371668

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

734 433 067
jiri.hejda@zsmsuh.czŘEDITEL/KA Mgr. Ing. Jiří Hejda

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Uherské Hradiště

Spojení do místa školy autobusem Uherské Hradiště, AN

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby ZŠ a MŠ při nemocnici

WEB www.zsmsuh.cz

FACEBOOK ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí
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Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, 
Šafaříkova

Šafaříkova 961, Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště

RED-IZO 600025772 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110037219 572 552 888, 734 765 678
zsmssuh@zsmssuh.czIČO 60370432

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

576 519 377, 777 552 882
karel.zerzan@zsmssuh.czŘEDITEL/KA Mgr. Karel Zerzáň

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Uherské Hradiště

Spojení do místa školy autobusem Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad

Školní svoz NE

Stacionář možnost poskytnutí služeb stacionáře 
ČCE Cesta

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, školní klub

WEB www.zsmssuh.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957

Štefánikova 957, Bojkovice, 687 71 Bojkovice

RED-IZO 600025748 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60371676 572 641 223
zsstefanikova@zsstefanikova.czIČO 60371676

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

723 490 879
dagmarmanasova@tiscali.czŘEDITEL/KA Mgr. Dagmar Špalková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Bojkovice

Spojení do místa školy autobusem Bojkovice, Fučíkova čtvrť

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zsstefanikova.cz

FACEBOOK Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957
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Zpět na kategorie

Základní škola Čtverka, Uherský Brod

Na Výsluní 2047, Uherský Brod, 688 01 Uherský Brod

RED-IZO 600025756 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60371714 572 632 273
info@zsctverka.czIČO 60371714

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

602 526 785
reditel@zsctverka.czŘEDITEL/KA Mgr. Petra Guričová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Uherský Brod

Spojení do místa školy autobusem Uherský Brod, ZŠ Na Výsluní /  
Uherský Brod, Prakšická

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby snoezelen

WEB www.zsctverka.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola 
Vsetín

Turkmenská 1612, Vsetín, 755 01 Vsetín

RED-IZO 600171639 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102780447 571 411 353
info@zsms-turkmenska.czIČO 70238898

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

734 645 476, 571 411 824
tretina.roman@zsms-turkmenska.czŘEDITEL/KA Mgr. Roman Třetina

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO (ve škole při nemocnici)

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vsetín

Spojení do místa školy autobusem Vsetín, Smetanova / Vsetín, Ohrada

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, školní klub, sou-
částí školy je ZŠ a MŠ při nemocnici Vsetín

WEB www.zsms-turkmenska.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola Halenkov 25

Halenkov 25, Halenkov, 756 03 Halenkov

RED-IZO 600027171 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102780340
zspr.halenkov@tiscali.cz

IČO 70238944

ZŘIZOVATEL Zlinský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

571 457 360, 604 449 754
zspr.halenkov.reditel@seznam.czŘEDITEL/KA Mgr. Pavel Krůžela

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Halenkov

Spojení do místa školy autobusem Halenkov, U mostu

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.zsphalenkov.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola Horní Lideč 130

Horní Lideč 130, Horní Lideč, 756 12 Horní Lideč

RED-IZO 600027180 KONTAKT ŠKOLA

IZO 48739235 571 447 319
zsphornilidec@seznam.czIČO 48739235

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

739 314 706
plasek.zshl@seznam.czŘEDITEL/KA Mgr. Jiří Plášek

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Horní Lideč

Spojení do místa školy autobusem Horní Lideč, škola / Horní Lideč, u žel. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zsp-hornilidec.cz

FACEBOOK Základní škola praktická – Horní Lideč
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Zpět na kategorie

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm,  
Tyršovo nábřeží

Tyršovo nábřeží 649, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

RED-IZO 600027228 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102780382

IČO 70238910

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

571 654 165, 773 073 709
reditel@zsproznov.cz, rybiarova@gmail.comŘEDITEL/KA Mgr. Romana Rybiařová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Rožnov pod Radhoštěm

Spojení do místa školy autobusem autobusové nádr. 

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, školní hřiště

WEB www.zsproznov.cz

FACEBOOK Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo 
nábřeží
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Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, 
Křižná 782

Křižná 782, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

RED-IZO 600171647 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102780412 571 622 346
posta@zsamskrizna.czIČO 70238928

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

731 118 440
ŘEDITEL/KA Mgr. Roman Petružela

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO, ve škole při nemocnici

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Valašské Meziříčí

Spojení do místa školy autobusem Valašské Meziříčí, škola Křižná

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, součástí je škola 
při nemocnici

WEB www.zsamskrizna.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola a střední škola  
pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí,  

Vsetínská 454

Vsetínská 454/53, Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí

RED-IZO 600027210 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110022947
spsk@ val-mez.cz

IČO 843598

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

576 809 862
ŘEDITEL/KA Mgr. Antonín Liebel

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP NE

Třídy „ZŠ speciální“ NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Valašské Meziříčí

Spojení do místa školy autobusem Val. Meziříčí, škola Šafaříkova 
Val. Meziřičí, Vsetínská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
školní jídelna, školní družina, školní klub, školní 
hřiště, tlumočnické cetrum, SPC pro SP a vady 
řeči

WEB www.val-mez.cz

FACEBOOK MŠ ZŠ a SŠ pro Sluchově postižené  
Valašské Meziříčí
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Zpět na kategorie

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola  
a Praktická škola Zlín

Lazy VI 3695, Zlín, 760 01 Zlín

RED-IZO 600025314 KONTAKT ŠKOLA

IZO 103031464 577 058 221
ddskolyzlin@ddskolyzlin.czIČO 61716464

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

577 058 222
jana.gavendova@ddskolyzlin.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Gavendová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Zlín

Spojení do místa školy autobusem Zlín, Morýsovy domy

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby SPC, školní družina, internát

WEB www.ddskolyzlin.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola Zlín, Mostní

Mostní 2397, Zlín, 760 01 Zlín

RED-IZO 600025331 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102319707 734 682 391
skola@zsp-mostni.czIČO 61716391

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

605 205 529
vera.kundratova@zsp-mostni.czŘEDITEL/KA Mgr. Věra Kundratová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení ANO

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Zlín

Spojení do místa školy autobusem Zlín, J. A. Bati

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, školní jídelna, ZŠ při nemocnici

WEB www.zsp-mostni.cz

FACEBOOK NE



33
Zpět na kategorie

Základní škola Zlín, Středová

Středová 4694, Zlín, 760 05 Zlín

RED-IZO 610501003 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110501012 577 142 747
skola@skola-spc.czIČO 61716421

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

604 122 257
dernie@skola-spc.czŘEDITEL/KA PaedDr. Věra Dernie

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Zlín

Spojení do místa školy autobusem Zlín, K pasekám

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina, SPC pro PAS, HOPÍK Zlín, z.s.

WEB www.skola-spc.cz

FACEBOOK Základní škola Zlín, Středová



34
Zpět na kategorie

Dětský domov a Základní škola Vizovice

3. květen 528, Vizovice, 763 12 Vizovice

RED-IZO 600025306 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102319677 577 452 423
ddzsvizovice@centrum.czIČO 61716405

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

774 444 380
ŘEDITEL/KA Mgr. Eva Čapková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vizovice

Spojení do místa školy autobusem Vizovice, náměstí

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby NE

WEB www.ddzsvizovice.cz

FACEBOOK Dětský domov a základní škola Vizovice



35
Zpět na kategorie

Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze

Družstevní I 76, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín

RED-IZO 600025365 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102319626 577 341 205
podatelna@zspraktslav.czIČO 61716472

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

reditel@zspraktslav.cz
ŘEDITEL/KA Mgr. Jaroslav Kunc

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Slavičín

Spojení do místa školy autobusem Slavičín, Hrádek

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zshradekslav.cz

FACEBOOK ZŠ Slavičín – Vlára



36
Zpět na kategorie

Základní škola Otrokovice, Komenského

Komenského 1855, Otrokovice, 765 02 Otrokovice

RED-IZO 600025349 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102319651 734 280 873
skola@zvsotr.czIČO 61716413

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

732 267 668
frdlikova@zvsotr.czŘEDITEL/KA Mgr. Pavlína Frdlíková

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Otrokovice

Spojení do místa školy autobusem Otrokovice, Trávníky škola

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.zvsotr.cz

FACEBOOK ZŠ Otrokovice, Komenského



37
Zpět na kategorie

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola 
Valašské Klobouky

Smolina 16, Valašské Klobouky, 766 01 Valašské Klobouky

RED-IZO 600025390 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110023609 577 008 760, 577 008 770
dd.smolina@seznam.czIČO 61716634

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

739 711 427
dd.fusek@seznam.czŘEDITEL/KA Mgr. Josef Fusek

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Valašské Klobouky

Spojení do místa školy autobusem Valašské Klobouky, Smolina, dětský domov

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, rehabilitační třída, 
projekty, různé jednorázové i opakované akce

WEB www.ddsmolina.cz

FACEBOOK NE



38
Zpět na kategorie

Základní škola Kroměříž, 1. máje

1. máje 209/14, Kroměříž, 767 01 Kroměříž

RED-IZO 600025578 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110004663 730 850 001
skola@zs1maje-km.czIČO 47934581

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

603 591 927
reditel@zs1maje-km.czŘEDITEL/KA Mgr. Milena Tunkerová

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Kroměříž

Spojení do místa školy autobusem Kroměříž, Milíčovo nám. 2

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zs1maje-km.cz

FACEBOOK Zs1maje



39
Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury

Františka Vančury 3695/2, Kroměříž, 767 01 Kroměříž

RED-IZO 600025608 KONTAKT ŠKOLA

IZO 108020860 573 338 534
msazskm@msazskm.czIČO 47935928

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

774 342 237
ludmila.koci@msazskm.czŘEDITEL/KA Mgr. Ludmila Kočí

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Kroměříž

Spojení do místa školy autobusem Kroměříž, Lindovka / Kroměříž, Lutopecká

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby bazální stimulace, snoezelen, muzikoterapie, 
hiporelaxace, perličková koupel, canisterapie

WEB www.msazskm.cz

FACEBOOK NE



40
Zpět na kategorie

Základní škola Bystřice pod Hostýnem,  
Pod Dubíčkem

Pod Dubíčkem 647, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

RED-IZO 600025586 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110004680 573 380 682
reditel@zsbphdubicek.czIČO 70859957

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

573 380 682
reditel@zsbphdubicek.czŘEDITEL/KA Mgr. Jan Mach

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Bystřice pod Hostýnem

Spojení do místa školy autobusem Bystřice pod Hostýnem, Lipnická

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní družina

WEB www.zsbphdubicek.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Odborné učiliště a Základní škola Holešov

Nádražní 525/1, Holešov, 769 01 Holešov

RED-IZO 600025624 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110004655 573 396 507 zástupkyně (působí na ZŠ)
info@ouholesov.czIČO 47935910

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

573 395 161 – ředitel OU
peska@ouholesov.czŘEDITEL/KA Ing. Zdeněk Peška

Třídy pro žáky BEZ mentálního postižení NE

Třídy pro žáky s LMP ANO

Třídy „ZŠ speciální“ ANO

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Holešov

Spojení do místa školy autobusem Holešov, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, vychovatelna

WEB www.ouholesov.cz

FACEBOOK NE



42
Zpět na kategorie

Střední odborné učiliště a Středisko praktického 
vyučování stavební s.r.o.

Zádveřice 5, Zádveřice, 76312 Zádveřice-Raková

RED-IZO 600019136 KONTAKT ŠKOLA

IZO 600019136 577 453 530, 603 257 758
soustavebnizlin@volny.czIČO  25330985

ZŘIZOVATEL Ing. Josef Kůra
KONTAKT ŘEDITEL

603 257 758
ŘEDITEL/KA Ing. Josef Kůra

Obor C NE

Obor E Malířské práce, Tesařské práce, Zednické práce, Pokrývačské práce

Obor H Tesař, Zedník

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Zádveřice

Spojení do místa školy autobusem Zádveřice-Raková / Raková, pálenice

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby NE

WEB www.soustavebnizlin.cz

FACEBOOK NE



43
Zpět na kategorie

Odborné učiliště Kelč

nám. Osvoboditelů 1, Kelč, 75643 Kelč

RED-IZO 600027236 KONTAKT ŠKOLA

IZO 000843318 571 641 321
oukelc@oukelc.czIČO 00843318

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

571641403
renata.ryskova@oukelc.czŘEDITEL/KA Mgr. Renata Ryšková

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E Strojírenské práce – zaměření zámečnické práce, Zednické práce, 
Zahradnické práce, Pečovatelské služby, Prodavačské práce

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem NE

Spojení do místa školy autobusem aut. nádr. 

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, internát

WEB www.oukelc.cz

FACEBOOK OU Kelč



44
Zpět na kategorie

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola 
Vsetín

Turkmenská 1612, Vsetín, 75501 Vsetín

RED-IZO 600171639 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102780447
info@zsms-turkmenska.cz

IČO 70238898

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

734 645 476, 571 411 824
tretina.roman@zsms-turkmenska.czŘEDITEL/KA Mgr. Roman Třetina

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Vsetín

Spojení do místa školy autobusem Vsetín, Smetanova / Vsetín, Ohrada

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, školní klub

WEB www.zsms-turkmenska.cz

FACEBOOK NE



45
Zpět na kategorie

Mateřská škola, základní škola a střední škola  
pro sluchově postižené, 

Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Vsetínská 454/53, Valašské Meziříčí, 75701 Valašské Meziříčí

RED-IZO 600027210 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110022947
spsk@val-mez.cz

IČO 843598

ZŘIZOVATEL MŠMT
KONTAKT ŘEDITEL

576 809 862
ŘEDITEL/KA Mgr. Antonín Liebel

Obor C NE

Obor E Elektrotechnické a strojněmontážní práce, Zahradnické práce

Obor H Elektrikář, Zahradník

Obor L Mechanik elektrotechnik

Obor M Počítačové systémy a aplikovaná elektrotechnika, Marketing a mediální tvorba

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Valašské Meziříčí

Spojení do místa školy autobusem Val. Meziříčí, škola Šafaříkova 
Val. Meziříčí., Vsetínská

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby šk. jídelna, šk. družina, šk. klub, šk. hřiště, tlu-
močnické centrum, SPC pro SP a vady řeči

WEB www.val-mez.cz

FACEBOOK MŠ ZŠ a SŠ pro Sluchově postižené Valašské 
Meziříčí



46
Zpět na kategorie

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola  
a Praktická škola Zlín

Lazy VI 3695, Zlín, 76001 Zlín

RED-IZO 600025314 KONTAKT ŠKOLA

IZO 103031464 577 058 221
ddskolyzlin@ddskolyzlin.czIČO 61716464

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

577 058 222
jana.gavendova@ddskolyzlin.czŘEDITEL/KA Mgr. Jana Gavendová

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Zlín

Spojení do místa školy autobusem Zlín, Morýsovy domy

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby SPC, školní družina, internát

WEB www.ddskolyzlin.cz

FACEBOOK NE



47
Zpět na kategorie

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola 
Valašské Klobouky

Smolina 16, Valašské Klobouky, 76601 Valašské Klobouky

RED-IZO 600025390 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110023609 577 008 760, 577 008 770
dd.smolina@seznam.czIČO 61716634

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

739 711 427
dd.fusek@seznam.czŘEDITEL/KA Mgr. Josef Fusek

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Valašské klobouky

Spojení do místa školy autobusem Valašské Klobouky, Smolina, dětský domov

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, školní družina, rehabilitační třída, 
projekty, různé jednorázové i opakované akce

WEB www.ddsmolina.cz

FACEBOOK NE



48
Zpět na kategorie

Odborné učiliště a Základní škola Holešov

Nádražní 525/1, Holešov, 76901 Holešov

RED-IZO 600025624 KONTAKT ŠKOLA

IZO 110004655 573 396 507 – zástupkyně (působí na ZŠ)
info@ouholesov.czIČO 47935910

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

573 395 161 – ředitel OU; 573 396 507 
peska@ouholesov.czŘEDITEL/KA Ing. Zdeněk Peška

Obor C NE

Obor E Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce, Prodavačské práce,  
Pečovatelské služby, Zahradnické práce 

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát ANO

Spojení do místa školy vlakem Holešov

Spojení do místa školy autobusem Holešov, aut. nádr.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna, vychovatelna

WEB www.ouholesov.cz

FACEBOOK NE



49
Zpět na kategorie

MESIT střední škola, o.p.s.

Družstevní 818, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

RED-IZO 600015611 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60370505 572 522 484
skola@mesit.czIČO 25318390

ZŘIZOVATEL MESIT holding, a.s.
KONTAKT ŘEDITEL

572 522 481
frantisek.mikulasek@mesit.czŘEDITEL/KA Mgr. František Mikulášek

Obor C Praktická škola jednoletá, dvouletá

Obor E Strojírenské práce, Knihařské práce, Zahradnické práce, Pečovatelské služby

Obor H Strojní mechanik, Obráběč kovů, Elektrikář, Elektrikář-silnoproud, Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje, Výrobce pokrývek hlavy, Knihař, Umělecký kovář a zámečník-pasíř

Obor L Provozní technika, Mechanik strojů a zařízení, Mechanik-elektrotechnik, Provoz-
ní elektrotechnika, Podnikání

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Uherské Hradiště

Spojení do místa školy autobusem Mařatice, dol. konec

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní výdejna

WEB www.mesitstredniskola.cz

FACEBOOK MESIT střední škola



50
Zpět na kategorie

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Univerzitní 3015, Zlín, 760 01 Zlín

RED-IZO 600014461 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107870479 577 210 283
skola@gaozl.czIČO 545121

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

577 210 084
urednicek@gaozl.czŘEDITEL/KA Mgr. Petr Úředníček

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E Malířské a natěračské práce, Tesařské práce, Zednické práce, Stravovací a ubytovací 
služby, Prodavačské práce, Pečovatelské služby

Obor H Kuchař-číšník, Prodavač

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE

Spojení do místa školy vlakem Zlín-střed

Spojení do místa školy autobusem Zlín, zimní lázně

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby
vlastní tělocvična, tréninková kuchyně 
a kuchyně pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami

WEB www.gaozl.cz

FACEBOOK Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
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Zpět na kategorie

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Na Lindovce 1463/1, Kroměříž, 767 01 Kroměříž

RED-IZO 600015092 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107870878 573 504 511
skola@hskm.czIČO 47934832

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

573 504 501, 604 531 029
ivana.hasova@hskm.czŘEDITEL/KA Mgr. Ivana Hašová

Obor C Praktická škola dvouletá

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

Obor H Pekař, Cukrář, Zahradník, Jezdec a chovatel koní, Kuchař-číšník, Prodavač

Obor L Podnikání, Gastronomie

Obor M Hotelnictví, Ekonomika a podnikání

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Kroměříž

Spojení do místa školy autobusem Kroměříž, Lindovka

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.hskm.cz

FACEBOOK Střední škola hotelová a služeb Kroměříž



52
Zpět na kategorie

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Brumovská 456, Valašské Klobouky, 766 01 Valašské Klobouky

RED-IZO 600014517 KONTAKT ŠKOLA

IZO 107870801 577 006 452
souvk@souvk.czIČO 54771

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

732 964 961
hrabina@souvk.czŘEDITEL/KA Mgr. Pavel Hrabina

Obor C NE

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

Obor H Mechanik opravář motorových vozidel, Zedník, Malíř a lakýrník, Opravář 
zemědělských strojů, Ošetřovatel, Kuchař-číšník

Obor L Podnikání

Obor M Veřejnosprávní činnost

Internát ANO (+ domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Valašské Klobouky

Spojení do místa školy autobusem Valašské Klobouky, Valaška

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.souvk.cz

FACEBOOK Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
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Zpět na kategorie

Střední škola nábytkářská 
a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Holešovská 394, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

RED-IZO 600015068 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102531064 573 380 802
ssno@ssno.czIČO 47935952

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

736 520 025
pastyrikova@ssno.czŘEDITEL/KA Ing. Bc. Olga Pastyříková

Obor C NE

Obor E Truhlářská a čalounická výroba, Tesařské práce

Obor H Truhlář, Umělecký truhlář a řezbář

Obor L Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Obor M Nábytkářská a dřevařská výroba, Design interiéru

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Bystřice pod Hostýnem

Spojení do místa školy autobusem Bystřice pod Hostýnem, aut. st.

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.ssno.cz

FACEBOOK Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice 
pod Hostýnem
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Zpět na kategorie

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Svat. Čecha 1110, Uherský Brod, 688 01 Uherský Brod

RED-IZO 600015483 KONTAKT ŠKOLA

IZO 55107 572 613 120, 604 205 655
sou@sou-ub.czIČO 55107

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

604 205 655
reditel@sou-ub.czŘEDITEL/KA Ing. Jiří Polanský

Obor C NE

Obor E Potravinářské práce, Opravářské práce, Pečovatelské služby

Obor H
Klempíř, Mechanik opravář motorových vozidel, Pekař, Instalatér, Podlahář, Tesař, 
Zedník, Malíř a lakýrník, Zemědělec-farmář, Zahradník, Opravář zemědělských 
strojů

Obor L Podnikání

Obor M Chovatelství

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Uherský Brod

Spojení do místa školy autobusem Uherský Brod, sokolovna

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby

WEB www.sou-ub.cz

FACEBOOK SOU Uherský Brod – SŠ řemesel a chovatelství
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Zpět na kategorie

Základní škola Čtverka, Uherský Brod

Na Výsluní 2047, Uherský Brod 688 01, Uherský Brod

RED-IZO 600025756 KONTAKT ŠKOLA

IZO 60371714 572 632 273
info@zsctverka.czIČO 60371714

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

602 526 785
reditel@zsctverka.czŘEDITEL/KA Mgr. Petra Guričová

Obor C Praktická škola jednoletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Uherský Brod

Spojení do místa školy autobusem Uherský Brod, ZŠ Na Výsluní /  
Uherský Brod, Prakšická

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby NE

WEB www.zsctverka.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Základní škola a Mateřská škola 
Valašské Meziříčí, Křižná 782

Křižná 782, Krásno nad Bečvou, 757 01, Valašské Meziříčí

RED-IZO 600171647 KONTAKT ŠKOLA

IZO 102780412 571 622 346
posta@zsamskrizna.czIČO 70238928

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj
KONTAKT ŘEDITEL

731 118 440
ŘEDITEL/KA Mgr. Roman Petružela

Obor C Praktická škola dvouletá

Obor E NE

Obor H NE

Obor L NE

Obor M NE

Internát NE (domov mládeže)

Spojení do místa školy vlakem Valašské Meziříčí

Spojení do místa školy autobusem Valašské Meziříčí, škola Křižná

Školní svoz NE

Stacionář NE

CHPM NE

Další doprovodné služby školní jídelna

WEB www.zsamskrizna.cz

FACEBOOK NE
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Zpět na kategorie

Krajská pedagogicko-psychologická poradna 
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zlín, pracoviště Zlín

J. A. Bati 5520, Zlín (SVIT, budova č. 22), 760 01 Zlín

WEB www.poradnazl.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Petra Krčková

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 575 570 491, pppzl@poradnazl.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 734 780 346, petra.krckova@poradnazl.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

Detašované pracoviště 
KPPP A ZDVPP ZLÍN, PRACOVIŠTĚ SLAVIČÍN

Adresa Komenského 882, 763 21 Slavičín

Kontakt PPP 575 570 596, pppsl@poradnazl.cz

Kontakt vedoucí pracovník
Mgr. Michaela Cablíková 
575 570 596
michaela.cablikova@poradnazl.cz

Další služby www.poradnazl.cz
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Zpět na kategorie

Krajská pedagogicko-psychologická poradna 
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zlín, pracoviště Valašské Meziříčí

Křižná 782 (vchod z ulice Vodní), 757 01 Valašské Meziříčí

WEB www.poradnazl.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Naděžda Jaskulová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 571 621 643, pppvm@poradnazl.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 734 780 345, nadezda.jaskulova@poradnazl.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0
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Zpět na kategorie

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, 

pracoviště Kroměříž

Jánská 197, 767 01 Kroměříž

WEB www.poradnazl.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Stanislav Melich

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 575 570 564, pppkm@poradnazl.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 735 107 417, stanislav.melich@poradnazl.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

Detašované pracoviště 
KPPP A ZDVPP ZLÍN, PRACOVIŠTĚ HOLEŠOV

Adresa Tovární 1407/28, 769 01 Holešov

Kontakt PPP 575 570 564, pppkm@poradnazl.cz

Kontakt vedoucí pracovník PhDr. Dagmar Frycová 
dagmar.frycova@poradnazl.cz

Další služby www.poradnazl.cz
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Zpět na kategorie

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, 

pracoviště Vsetín

Jiráskova 419, 755 01 Vsetín

WEB www.poradnazl.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Naděžda Jaskulová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 571 411 426, pppvs@poradnazl.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 734 780 345, nadezda.jaskulova@poradnazl.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 0
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Zpět na kategorie

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, 

pracoviště Uherské Hradiště

Františkánská  1256, 686 01 Uherské Hradiště

WEB www.poradnazl.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PhDr. Nataša Gmentová

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ ANO

KONTAKT PPP 572 551 352, pppuh@poradnazl.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 603 537 645, natasa.gmentova@poradnazl.cz

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

Detašované pracoviště 
KPPP A ZDVPP ZLÍN, PRACOVIŠTĚ UHERSKÝ BROD

Adresa Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

Kontakt PPP 572 638 148, pppub@poradnazl.cz

Kontakt vedoucí pracovník Mgr. Hana Hnátková 
hana.hnatkova@poradnazl.cz

Další služby www.poradnazl.cz
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WEB www.skola-spc.cz

FACEBOOK SPC Zlín Středová

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. et Mgr. Monika Augustinová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 577 241 256
skola@skola-spc.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 739 056 942
augustinova@skola-spc.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové ANO

Sluchové ANO

Vady řeči NE

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

SPC pro KV při základní škole Zlín, Středová
Středová 4694, Jižní svahy, 760 05, Zlín
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Zpět na kategorie

Adresa Větrná 1063, 686 05 Uherské Hradiště

Kontakt Mgr. Marcela Bartošíková
bartosikova@skola-spc.cz, 603 565 396

Další služby www.skola-spc.cz

Detašované pracoviště 
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SPC PŘI ZŠ ZLÍN, STŘEDOVÁ
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WEB www.msazskm.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Jitka Jarmarová

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 734 684 132, 734 684 131
kromeriz.spc@msazskm.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 774 342 238
jitka.jarmarova@msazskm.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové NE

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné ANO

Poruchy autistického spektra ANO

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 1

SPC pro KV při ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury
F. Vančury 3695/2, 767 01, Kroměříž
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Zpět na kategorie

Adresa Křižná 782, 757 01 Valašské Meziříčí

Kontakt Mgr. Alena Střelcová
alena.strelcova@msazskm.cz

Další služby www.msazskm.cz
774 342 236, kromeriz.spc@msazskm.cz

Detašované pracoviště 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
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WEB www.spc.val-mez.cz

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL MŠMT 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU NE

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 576 809 854, 774 424 954
spcinfo@val-mez.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 576 809 839, 770 152 198
yveta.odstrcilikova@val-mez.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální NE

Zrakové NE

Sluchové ANO

Vady řeči ANO

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace NE

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 2

SPC při Mateřské škole, základní škole 
a střední škole pro sluchově postižené

Vsetínská 454/53, 757 14, Valašské Meziříčí
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Zpět na kategorie

Adresa Gahurova 5265, 760 01 Zlín

Kontakt Mgr. Hana Žůrková
hana.zurkova@val-mez.cz, 778 404 565

Další služby www.spc.val-mez.cz

Detašované pracoviště 
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM, KULTURNÍ DŮM, S.R.O.

Adresa Jiřího z Poděbrad 3109/0,0, 738 01 Frýdek-Místek

Kontakt Mgr. Jarmila Kuráňová
jarmila.kuranova@val-mez.cz, 778 404 568

Další služby www.spc.val-mez.cz

Detašované pracoviště 
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK



68

WEB www.ddskolyzlin.cz/spc

FACEBOOK NE

ZŘIZOVATEL Zlínský kraj 

VEDOUCÍ PRACOVNÍK Mgr. Lenka Sladká Mikulášková

SOUČÁST ŠKOLY ANO

SOUČÁST JINÉHO SUBJEKTU ANO

SAMOSTATNĚ NE

KONTAKT SPC 577 058 252, 577 005 804
spc@ddskolyzlin.cz

KONTAKT VEDOUCÍ PRACOVNÍK 577 058 254, 605 981 997
lenka.sladka@ddskolyzlin.cz

ZAMĚŘENÍ NA POSTIŽENÍ

Mentální ANO

Zrakové ANO

Sluchové NE

Vady řeči NE

Tělesné NE

Poruchy autistického spektra NE

Kombinace ANO

POČET DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ 2

SPC při DD, MŠ, ZŠ a Praktické škole Zlín
Lazy 3695/0, Lazy, 760 01, Zlín
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Zpět na kategorie

Adresa Mostní 2397, 760 01 Zlín

Kontakt 
Mgr. Hana Michalovičová
hana.michalovicova@ddskolyzlin.cz
577 005 805, 734 686 800

Další služby www.ddskolyzlin.cz
577 058 252,  736 105 795, spc@ddskolyzlin.cz

Detašované pracoviště 
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SPC PŘI DD, MŠ, ZŠ A PRAKTICKÉ ŠKOLE ZLÍN

Adresa Křižná 782, 757 01 Valašské Meziříčí

Kontakt Mgr. Věra Krajčová
vera.krajcova@ddskolyzlin.cz, 734 692 862

Další služby www.ddskolyzlin.cz, spc@ddskolyzlin.cz

Detašované pracoviště 
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SPC PŘI DD, MŠ, ZŠ A PRAKTICKÉ ŠKOLE ZLÍN
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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 Zlínském 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

Centrum ÁČKO, Valašské Meziříčí 73
Ergo, Uherské Hradiště 75
Diakonie, Rožnov pod Radhoštěm 77
Elim, Vsetín 79
Charita, Uherský Brod 81
Atta – Charita, Valašské Meziříčí 83
Tyfloservis, Zlín 95
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Zlín 87
LÁVKA – Charita, Nový Hrozenkov 87
Středisko Naděje, Otrokovice 88
Středisko Naděje, Zlín 88

Sociálně aktivizační služby

Auxilium, Valašské Meziříčí 89
Poradenské centrum pro sluchově postižené, Kroměříž 91
Svaz tělesně postižených v České republice, Zlín 93

Sociálně terapeutické dílny

Centrum pro lidi se zdravotním postižením, Valašské Meziříčí 95
Charita, Štítná nad Vláří 97
Terapeutická dílna sv. Justiny – Charita, Uherský Brod 99
Středisko Naděje, Rokytnice 101
Hanáček, Kroměříž 103
Vzdělávací a komunitní centrum Integra, Vsetín 105
Klíček – Charita, Uherské Hradiště 107
Středisko CESTA – Diakonie ČCE, Uherské Hradiště 109
Kamarád Rožnov, Rožnov pod Radhoštěm 111
Středisko Naděje, Zlín 111
Středisko Naděje, Otrokovice 112
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Adresa Husova 402/15, Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Zřizovatel Centrum ÁČKO, p.o.

Web www.centrum-acko.cz

Kontakt info@centrum-acko.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 40

Aktuální naplněnost 90 %

Délka poskytované služby do naplnění cíle

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 16–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena 27 let a výše, bez kombinace s PAS či ADHD

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
organizace času, plánování denních aktivit, nácvik komunikace, práce 
s internetem, sestavení nákupního seznamu, nácvik oblékání, příprava 
svačiny

Zvýšení pracovního uplatnění sepsání životopisu, orientace v inzerátech, nácvik pohovoru, 
komunikace v rámci zaměstnání

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nakupování, jízda hromadnými dopravními prostředky, samostatný 
odchod ze školy

Zvýšení pracovního uplatnění podpora v zaměstnání – nastavení režimu, udržení režimu, na místě 
řešení náročných situací

Exkurze, praxe, placená práce ne

Centrum ÁČKO, Valašské Meziříčí
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory většina našich klientů jsou žáci ZŠ, případně studenti střední školy

Podpora na trhu práce aktuálně jeden klient je zaměstnaný, ostatní jsou klienti do 15 let věku

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne

Poznámka
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Adresa Štěpnická 1156, Uherské Hradiště, 686 06 Uherské Hradiště 6

Zřizovatel Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.

Web www.cspzlin.cz

Kontakt ergosluzbyuh@cspzlin.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita ambulantní: 10 okamžitá, 20 denně; terénní: 7 okamžitá, 15 denně

Aktuální naplněnost 80 %

Délka poskytované služby služba je pro uživatele otevřena od 8 hod., zavírá v 15 hod.

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena PAS, těžká a  hlukobá mentální retardace, těžký pohybový handicap, 
nesoběstačnost v osobní hygieně a příjmu potravy

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

obsluha zařízení a spotřebičů, péče o domácnost, péče o oděvy, úklid, 
údržba domácnosti a domácích spotřebičů, chod kuchyně, nakupování 
a hospodaření s penězi, péče o děti nebo další členy domácnosti, 
samostatný pohyb včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, 
dovednosti potřebné k úředním úkonům

Zvýšení pracovního uplatnění
pracovní dovednosti, pomoc a podpora při hledání zaměstnání, pomoc 
a podpora při kontaktování zaměstnavatele, pomoc a podpora při 
komunikaci se zaměstnavatelem

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, 
k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, využívání dopravních 
prostředků, chování a komunikace v různých společenských situacích, 
běžné a  alternativní způsoby komunikace, nácvik kontaktu a  práce 
s informacemi

Ergo, Uherské Hradiště
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory
odcházejí do vlastního bydlení, do společného bydlení s  příbuznými 
(nejčastěji rodiči), do chráněných bydlení či do velkokapacitních 
pobytových služeb

Podpora na trhu práce v posledních 3 letech jsme práci pomáhali zprostředkovat asi 10 lidem, 
začali pracovat 4 z nich, 2 si zaměstnání udrželi doposud

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

škola nabízí ve svých prostorách letáčky sociální služby, škola i služba se 
navzájem zvou a účastní se DOD

Poznámka

Zvýšení pracovního uplatnění

pomoc a  podpora při hledání zaměstnání přímo v  terénu, pomoc 
a podpora při kontaktování zaměstnavatele, pomoc a podpora v rámci 
komunikace se zaměstnavatelem, pracovní dovednosti přímo v  místě 
výkonu zaměstnání, podpora při udržení si zaměstnání

Exkurze, praxe, placená práce ne
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Adresa Bayerova 62, Rožnov pod Radhoštěm, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Zřizovatel Diakonie Valašské Meziříčí

Web www.diakonievm.cz

Kontakt rehabilitaceroznov@diakonievm.cz, rehabilitacevm@diakonievm.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita není stanovena

Aktuální naplněnost 31

Délka poskytované služby dle individuálních potřeb klienta

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena klienti s vysokou mírou podpory, s duševním onemocněním, lidé v krizi

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
nácviky v tréninkové kuchyni, sociální dovednosti, vzdělávání, 
orientace, nakupování, pracovní dovednosti, hygiena, finanční 
gramotnost, trivium

Zvýšení pracovního uplatnění

pracovní dovednosti, vytrvalost, trpělivost, časová dochvilnost, psaní 
životopisu, pohovor, komunikace s budoucími zaměstnavateli, posílení 
hygienických nácviků, celková motivace klientů, práce s opatrovníkem 
(často je brzdou k osamostatnění se), finanční gramotnost

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života bezpečný pohyb, nácviky ve vlastních domácnostech klienta, 
nakupování, cestování

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod na pracovní pohovor

Exkurze, praxe, placená práce ne

Diakonie, Rožnov pod Radhoštěm
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory je to individuální  – někteří klienti našli pracovní uplatnění, jiní zůstávají 
ve službě, posilují své dovednosti

Podpora na trhu práce moc ne, ale stále hledáme nové pracovní příležitosti pro klienty

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

jsme v  kontaktu se školou, iniciujeme schůzky, škola má povědomí 
o naší činnosti

Poznámka
snažíme se dlouhodobě v  rámci komunitního plánování upozorňovat 
na nedostatek chráněných pracovních míst, aby sociální politika města 
činila patřičné kroky
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Adresa Smetanova 1484, Vsetín, 755 01 Vsetín 1

Zřizovatel Elim Vsetín, o.p.s.

Web www.elimvsetin.cz

Kontakt sr@elimvsetin.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 60

Aktuální naplněnost 46

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena

osoby, u nichž se není možné domluvit z důvodu smyslového postižení,  
těžkého a hlubokého mentálního postižení (mj. nízkofunkční autismus), 
osoby, které nejsou schopny rozvíjet se v samostatnosti, soběstačnosti 
a nezávislosti, neznalé českého nebo slovenského jazyka, osoby se 
závažnými poruchami řeči, osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
zdravotní ústavní péči, osoby závislé na alkoholových nebo jiných 
látkách, osoby pod 18 a nad 75 let

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

péče o domácnost, vaření, hospodaření s penězi, nakupování, jednání 
s úřady, péče o zdraví, péče o vlastní osobu (praní, žehlení), trávení 
volného času, hledání zaměstnání, podpora v zaměstnání, podpora 
samostatného bydlení

Zvýšení pracovního uplatnění práce s PC, hledání zaměstnání, nácviky možných pracovních aktivit 
(úklid)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života podpora v místě bydliště, nakupování, vaření, péče o domácnost, péče 
o vlastní osobu

Zvýšení pracovního uplatnění podpora klientů na pracovišti, návštěva možných pracovišť, exkurze

Exkurze, praxe, placená práce předem po domluvě společně s pracovníkem

Elim, Vsetín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory někteří do vlastních bytů, do zaměstnání, někteří zůstávají

Podpora na trhu práce daří se to tak na 50 %, je omezený výběr pracovních pozic

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod, 688 01 Uherský Brod 1

Zřizovatel Charita Uherský Brod

Web www.uhbrod.charita.cz

Kontakt jana.borakova@uhbrod.charita.cz

Informace o službě

Forma služby terénní

Maximální kapacita 4

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena pro klienty s duševním onemocněním nebo jen s pohybovým 
postižením

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života domácí prostředí, obluha domácích spotřebičů, vedením domácnosti, 
trávení volného času, doprovod do kina, knihovny

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod na ÚP, do zaměstnání, kde s ním můžeme nějakou dobu 
strávit a pomoci mu s adaptací na pracovní prostředí

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce

v co největší míře se snažíme, aby si klient určil, kam se chce 
podívat, a co nejvíce aby si tuto návštěvu zařídil sám, vždy se jedná 
o individuální návštěvu klienta a pracovníka, jen ve výjimečných 
případech děláme skupinovou práci

Charita, Uherský Brod
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory

naše služba funguje teprve dva roky, většina klientů službu stále 
využívá, našimi klienty jsou např. klienti chráněného bydlení, kteří 
potřebují pomoci s konkrétní činností, služba jim pomůže a oni stále 
zůstávají v chráněném bydlení, zatím nemáme zkušenost, kam mohou 
klienti odcházet

Podpora na trhu práce

v našem městě máme několik chráněných dílen, bohužel nejsou 
připraveny na to, aby u nich mohl pracovat klient s mentálním 
postižením, s klienty jsme se v dílnách byli podívat, necítí se na to, že 
by takto nastavenou práci zvládli

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Zřizovatel Charita Valašské Meziříčí

Web www.valmez.charita.cz

Kontakt jana.hasalikova@valmez.charita.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita ambulantní 3, terénní 4

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby podle potřeb a individuálního přístupu, snažíme se pracovat s tím, aby 
klient nezískal závislost na službě

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení chronické, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti není uvedeno

Pro koho není služba určena pod 18 let věku

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
v rámci zařízení ne, ale v rámci domácnosti po domluvě s klientem 
a podle nastaveného IP dokážeme klienty podpořit v nácviku běžných 
činností v životě

Zvýšení pracovního uplatnění
v ambulanci i domácnosti jde o nácvik hledání práce na internetu, PC, 
vytváření životopisu, doprovod na výběrové řízení, nácvik pracovního 
pohovoru a telefonování

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
v ambulanci i domácnosti jde o nácvik hledání práce na internetu, PC, 
vytváření životopisu, doprovod na výběrové řízení, nácvik pracovního 
pohovoru a telefonování

Zvýšení pracovního uplatnění
v ambulanci i domácnosti jde o nácvik hledání práce na internetu, PC, 
vytváření životopisu, doprovod na výběrové řízení, nácvik pracovního 
pohovoru a telefonování

Exkurze, praxe, placená práce ne

Atta – Charita, Valašské Meziříčí
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory klienti většinou ukončí spolupráci z toho důvodu, že už službu 
nepotřebují, nebo nejsou aktivní v řešení situace

Podpora na trhu práce
někteří klienti si navyšují příjem na veřejné službě, někteří nastoupí do 
zaměstnání, potom nastává důležitý proces ve spolupráci – jak si práci 
udržet

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Burešov 4886, Zlín, 760 01 Zlín 1

Zřizovatel Tyfloservis, o.p.s.

Web www.tyfloservis.cz

Kontakt zlin@tyfloservis.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 3

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby
dle potřeb klienta – od jednorázových návštěv až po několikaletou 
soustavnou práci – nácvik dovedností a upevňování (nejsme pobytové 
zařízení)

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, zrakové

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena bez zrakového postižení a pod 15 let věku

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

prostorová orientace a samostatný pohyb, průvodcovství, sebeobsluha, 
psaní na klávesnici PC, práce s informacemi a komunikace, 
vlastnoruční podpis, nácvik práce s běžnými spotřebiči v domácnosti 
a v práci/škole + jejich zpřístupnění, pomoc při výběru pomůcek 
a nácvik práce s nimi a další

Zvýšení pracovního uplatnění dovednosti v oblasti sociální a komunikační, psaní životopisu 
a motivačního dopisu, nácvik motorických dovedností

Tyfloservis, Zlín



86
Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají v běžném životě – jsou lépe vybaveni pro běžný život, 
případně si najdou nové zaměstnání nebo jiné uplatnění

Podpora na trhu práce
není naší aktivitou, ale pro podporu klientů spolupracujeme s ÚP  
a s Agenturou pro podporované zaměstnávání, umisťování není 
jednoduché

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP dle potřeby – exkurze, přednášky, další vzdělávání

Poznámka

některé otázky jsou na hranici našich kompetencí – jsme služba 
sociální prevence – sociální rehabilitace, která má striktně vymezeny 
kompetence ze zákona (v rámci základních činností např. dle vyhlášky 
č. 505/2006 Sb.), zajít např. za „hranice“ podporovaného zaměstnávání 
je pohledem legislativy „trestné“

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

prostorová orientace a samostatný pohyb – nácvik tras, příprava pro 
obdržení vodicího psa, sebeobsluha, přizpůsobení a zpřístupnění 
prostředí (pracovní, studijní a další), cestování dopravními 
prostředky, práce s kompenzačními pomůckami a běžným vybavením 
v exteriérech (bankomaty apod.), komunikace a nácvik sociálních 
dovedností

Zvýšení pracovního uplatnění

prostorová orientace a samostatný pohyb – nácvik tras, příprava pro 
obdržení vodicího psa, sebeobsluha, přizpůsobení a zpřístupnění 
prostředí (pracovní, studijní a další), cestování dopravními 
prostředky, práce s kompenzačními pomůckami a běžným vybavením 
v exteriérech (bankomaty apod.), komunikace a nácvik sociálních 
dovedností

Exkurze, praxe, placená práce ne
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Adresa Burešov 4886, Zlín, 760 01 Zlín 1
Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště

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

Web www.czp-zk.cz

Kontakt zlin@czp-zk.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní, sluchové, zrakové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Zlín

Adresa Nový Hrozenkov 504, 756 04 Nový Hrozenkov

Zřizovatel Charita Nový Hrozenkov

Web www.nhrozenkov.caritas.cz

Kontakt lenka.vrazelova@nhrozenkov.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby ambulantní, terénní

LÁVKA – Charita, Nový Hrozenkov
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Adresa tř. Tomáše Bati 331, Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt otrokovice@nadeje.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Středisko Naděje, Otrokovice

Adresa Kvítková 4703, Zlín, 760 01 Zlín 1

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt zlin@nadeje.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby terénní

Středisko Naděje, Zlín
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Adresa Křižná 782, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Zřizovatel Auxilium o.p.s.

Web www.auxilium.cz

Kontakt lenka.mikulikova@auxilium.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita 45

Aktuální naplněnost 37

Délka poskytované služby skupinové intervence – 6 klientů, délka 13:45–16:30 hod.

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena sluchové, zrakové

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života sociální dovednosti, spolupráce s vrstevníky, rozvoj komunikace, 
podpora samostatnosti (oblékání)

Zvýšení pracovního uplatnění sociální dovednosti, orientace ve městě, spolupráce a komunikace 
s vrstevníky i dospělými

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života orientace ve městě, podpora spolupráce a komunikace

Zvýšení pracovního uplatnění spolupráce a podpora komunikace, zařazení do kolektivu, sociální 
dovednosti

Exkurze, praxe, placená práce výstavy, zoo, bazén, bowling

Auxilium, Valašské Meziříčí
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Další informace

Možnosti následné podpory odcházejí do jiné organizace po dosažení 26 let

Podpora na trhu práce velmi málo

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Velehradská 625/4, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1

Zřizovatel Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

Web www.chcislyset.cz

Kontakt draha.kuncarova@volny.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní, terénní

Maximální kapacita okamžitá 15

Aktuální naplněnost není uvedeno

Délka poskytované služby klienti k nám přicházejí opakovaně i několikrát ročně, nelze to přesně 
určit a každý klient má jiné požadavky a potřeby

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení sluchové

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena děti do 18 let

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života využívání moderních komunikačních technologií a kompenzačních 
pomůcek

Zvýšení pracovního uplatnění asertivní komunikace, orientace v nabídce pracovních míst

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Poradenské centrum pro sluchově postižené, Kroměříž
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Další informace

Možnosti následné podpory ne

Podpora na trhu práce velmi dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Podlesí IV 5348, Zlín, 760 05 Zlín 5

Zřizovatel Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Zlín

Web www.stp-zlin.cz

Kontakt stp.zlin@gmail.com

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 15

Aktuální naplněnost 9

Délka poskytované služby není uvedeno

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena děti

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života kondiční cvičení, trénování paměti, pracovní dílny

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 v České republice, Zlín
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Další informace

Možnosti následné podpory odcházejí domů

Podpora na trhu práce není uvedeno

Fakultativní (placené) úkony půjčovna kompenzačních pomůcek

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Zřizovatel Centrum pro lidi se zdravotním postižením

Web www.centrumvm.cz

Kontakt vmcentrum@seznam.cz, centrumvm@centrum.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 24

Aktuální naplněnost 28

Délka poskytované služby 6 hodin, po–pá

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

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

Pro koho není služba určena PAS

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života samoobslužné činnosti

Zvýšení pracovního uplatnění základ je tkalcovská, keramická a košíkářská dílna

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života nákupy, pošta, max. 5 % zákl. činností – dle požadavku kraje

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Centrum pro lidi se zdravotním postižením, 
Valašské Meziříčí
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Další informace

Možnosti následné podpory domů

Podpora na trhu práce v průměru 5 %

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP vzájemná informovanost a 1–2× ročně vzájemná návštěva
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Adresa Štítná nad Vláří 417, Štítná nad Vláří – Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Zřizovatel Charita Slavičín

Web www.slavicin.charita.cz

Kontakt marie.maryasova@slavicin.charita.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 20

Aktuální naplněnost 50 %

Délka poskytované služby není uvedeno

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie není uvedeno

Stupeň závislosti III. stupeň

Pro koho není služba určena pro osoby se závislostí

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života aktivizace, motorické činnosti

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života sebeobsluha – prohlubování, samostatnost

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Charita, Štítná nad Vláří
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Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají

Podpora na trhu práce velmi špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP přes rodiče žáků
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Adresa Masarykovo nám. 165, Uherský Brod, 688 01 Uherský Brod 1

Zřizovatel Charita Uherský Brod

Web www.uhbrod.charita.cz

Kontakt jana.borakova@uhbrod.charita.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 30

Aktuální naplněnost 100 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ne

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti není uvedeno

Pro koho není služba určena klienty, kteří mají postižení pouze zdravotní nebo smyslové, náš zájemce 
musí mít mentální postižení

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života trénujeme v prostředí naší dílny péči o domácnost – úklid, péče o prádlo, 
vaření lehkých jídel

Zvýšení pracovního uplatnění

klientovi simulujeme pracovní prostředí, má u nás pracovní dobu, 
kterou musí dodržovat, má práci, kterou musí splnit a je za ni 
odpovědný, musí také spolupracovat s pracovníkem nebo s ostatními 
klienty, také se zaměřujeme na posilování autonomie klientů

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Terapeutická dílna sv. Justiny – Charita, Uherský Brod
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Další informace

Možnosti následné podpory
klienti z naší služby navazují na službu terénní, což je Sociální 
rehabilitace Uherský Brod, u některých se podaří najít vhodné 
zaměstnání, někteří klienti setrvávají v dílně roky

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

účastníme se veřejných akcí školy a oni našich akcí, předáváme si 
podstatné informace o fungování školy a služby, spolupráce není 
intenzivní



101

Adresa Rokytnice 327, Rokytnice, 755 01 Vsetín 1

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt rokytnice.vsetin@nadeje.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 15

Aktuální naplněnost 24

Délka poskytované služby odvíjí se od posunu klienta a jeho připravenosti vykonávat placené 
zaměstnání

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň, III. stupeň

Pro koho není služba určena osoby s vážným duševním onemocněním, Alzheimerovou chorobou, 
agresivním jednání a osoby závislé

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
péče o domácnost – úklid, vaření, praní, žehlení, mytí nádobí, mytí 
oken, řemeslné práce – drobné opravářské práce, péče o zvířata, 
zahradnické práce

Zvýšení pracovního uplatnění
rozvoj práce na PC, psaní životopisu, rozvoj jemné motoriky, 
dodržování pracovních povinností, rozvoj finanční gramotnosti, pestré 
pracovní činnosti

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života

nakupování, nácvik výběru obnosu z bankomatu, založení účtu, 
návštěva restauračního zařízení – objednávka, placení, komunikace na 
veřejnosti, stolování, návštěva kulturních akcí – nácvik komunikace na 
veřejnosti, společenské chování

Zvýšení pracovního uplatnění exkurze u případných zaměstnavatelů

Exkurze, praxe, placená práce
exkurze – na základě dohody soc. pracovníka a odpovědného 
zaměstnance dané firmy – prohlídka firmy a pracovního prostředí, 
popis práce, praxe – nárazové vyzkoušení si  činností

Středisko Naděje, Rokytnice
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Další informace

Možnosti následné podpory
klienti často kombinují placené zaměstnání a docházení do STD, 
často vykonávají úklidové práce, část klientů není schopna placené 
zaměstnání vykonávat a ve službě dlouhodobě setrvává

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

návštěva žáků v našem zařízení, ukázka a vysvětlení naší služby, 
předávání informací o volné kapacitě
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Adresa Karla Čapka 3333/2, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1

Zřizovatel Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Web www.sskm.cz

Kontakt hejdova@sskm.cz, novakova@sskm.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 22

Aktuální naplněnost út, čt – plno, ve st – cca 2 místa volná, po a pá  také ještě  několik  míst 
volných

Délka poskytované služby docházka klientů v rozsahu max. 8–14 hod. (po–pá), s přihlédnutím 
k volné kapacitě dílen v konkrétní dny

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň, II. stupeň

Pro koho není služba určena osoby s těžkým smyslovým postižením, PAS a osoby, u nichž je primární 
diagnózou psychiatrické onemocnění (např. schizofrenie apod.)

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
obsluha domácích spotřebičů, základy vaření, procvičování úklidových 
činností, nácvik měkkých dovedností (debata a diskuze na různá témata 
v malých skupinách)

Zvýšení pracovního uplatnění
trénink jemné motoriky a soustředění prostřednictvím pracovních 
činností, jednání se zaměstnavatelem, podpora při sestavení životopisu 
a navázání kontaktu s potenciálními zaměstnavateli

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života
mimo zařízení vykonáváme činnosti jen ve velmi omezeném rozsahu – 
např. prezentace výrobků služby zákazníkům, nácvik vhodného chování 
na veřejných místech, např. v restauraci

Zvýšení pracovního uplatnění doprovod a podpora klienta při pracovních exkurzích na místa možného 
uplatnění

Exkurze, praxe, placená práce několikrát ročně formou exkurzí, někteří klienti jsou částečně 
zaměstnáni na DPP, zejména v prostředí sociálních služeb

Hanáček, Kroměříž
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Další informace

Možnosti následné podpory
většinou zůstávají, výjimečně se povede někoho částečně (1–2 dny 
v týdnu) zaměstnat na DPP, ale obecně je pracovních příležitostí velmi 
málo

Podpora na trhu práce špatná zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Záviše Kalandry 1419, 75501 Vsetín

Zřizovatel Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, o.p.s.

Web www.vkci.cz

Kontakt dilna@vkci.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 15

Aktuální naplněnost 23

Délka poskytované služby smlouva na 2 roky s možností opakovaného prodloužení

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení mentální, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti II. stupeň

Pro koho není služba určena klient, který není schopen naplňovat kritéria služby

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života

péče o svou osobu, dodržování hygieny, udržování pořádku, úklidové 
činnosti, příprava nápojů (káva, čaj), ohřívání jídla, dopomoc při 
docházce do dílny (vyhledávání dopravních spojů atd.), samostatná 
komunikace, pomoc při vyhledávání a objednáváni k lékařům, 
psychologům, nácvik, jak třídit odpad a přemýšlet ekologicky

Zvýšení pracovního uplatnění

orientace na internetu, sestavení životopisu, komunikační a sociální 
dovednosti, rozvíjení potenciálu a zjišťování, ve kterých činnostech by 
mohli klienti být úspěšní, dodržování pracovní docházky, omluvení 
se za svou nepřítomnost, počítání i psaní, trénink paměti, trénování 
orientace v dílně (aby klienti věděli, kde najdou potřebné pomůcky, 
materiály), učí se nové pracovní činnosti za použití různých pracovních 
pomůcek, jak správně komunikovat s ostatními, adekvátnímu chování, 
nácvik spolupráce s ostatními klienty i pracovníky – práce v týmu, 
učí se přijímat zadané úkoly, pracovníci vedou klienty k pečlivosti 
a trpělivost 

Vzdělávací a komunitní centrum Integra, Vsetín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory chráněný trh práce, důchod

Podpora na trhu práce velmi dobrá zkušenost

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

poskytujeme informace o naší službě, nabízíme a realizujeme návštěvu 
žáků i rodičů v naší službě

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění
klientům pomáháme při komunikaci s ostatními institucemi (ÚP, 
lékaři, různé vyřizování v jejich složitých životních situacích), podpora 
v začátcích jejich pracovního uplatnění

Exkurze, praxe, placená práce ne
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Adresa Františkánská 332, 686 01 Uherské Hradiště

Zřizovatel Charita Uherské Hradiště

Web www.uhradiste.charita.cz

Kontakt jitka.bittnerova@uhradiste.charita.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita okamžitá 15

Aktuální naplněnost 15 uživatelů v jeden den / 32 platných smluv

Délka poskytované služby po–pá, 8–14 hod.

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

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

Pro koho není služba určena

osoby se smyslovým postižením bez přidruženého mentálního 
postižení, osoby s primární psychiatrickou diagnózou a poruchami 
chování, osoby se stálou osobní asistencí, s nutností pohybu na 
invalidním vozíku (bariérovost objektu) nebo osoby inkontinentní

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života
činnosti spojené s běžným chodem domácnosti, komunikační skupiny 
(prostor pro vyjádření vlastních pocitů, potřeb a přání), podpora 
v komunikaci navzájem

Zvýšení pracovního uplatnění
jednotlivé dílny (tvořivá, keramická, šicí, dřevařská, pletařská 
a korálková), dodržování pravidel, včasný příchod, dodržování 
stanovených přestávek (simulace běžného pracovního prostředí)

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Klíček – Charita, Uherské Hradiště
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory chraněné bydlení

Podpora na trhu práce
otevřený trh práce – občasné brigády minimálně, spíše vůbec, 
podporovaný trh práce (chráněné dílny, různé o.p.s) – podaří se zajistit 
asi pro 1 klienta za rok

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Adresa Studentské náměstí 1533, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště 1

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko CESTA

Web www.strediskocesta.cz

Kontakt dilna@strediskocesta.cz

Informace o službě

Forma služby ambulantní

Maximální kapacita 14

Aktuální naplněnost 90 %

Délka poskytované služby limit není stanoven

Možnost obědů ano

Cílová skupina

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Stupeň závislosti I. stupeň

Pro koho není služba určena osoby plně zaměstnané

Nabízené aktivity realizované v zařízení

Nácvik samostatného života komunikace, rozklíčování problému, řešení situace, samostatnost

Zvýšení pracovního uplatnění dodržení pracovních postupů, bezpečnost práce, vztahy s pracovníky 
a s ostatními klienty

Nabízené aktivity realizované mimo zařízení

Nácvik samostatného života ne

Zvýšení pracovního uplatnění ne

Exkurze, praxe, placená práce ne

Středisko CESTA – Diakonie ČCE, Uherské Hradiště
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Další informace

Možnosti následné podpory zůstávají, nebo odcházejí do zaměstnání

Podpora na trhu práce dle schopností

Fakultativní (placené) úkony ne

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Zřizovatel Kamarád Rožnov, o.p.s.

Web www.kamaradroznov.cz

Kontakt info@kamaradroznov.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Kamarád Rožnov, Rožnov pod Radhoštěm

Adresa Na Honech I 5540, Zlín, 760 05 Zlín 5

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt zlin@nadeje.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Středisko Naděje, Zlín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa tř. Tomáše Bati 331, Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt otrokovice@nadeje.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Středisko Naděje, Otrokovice
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3.2  Centra denních služeb, denní stacionáře

Centra denních služeb

Slunečnice, Zlín 114
Ergo, Zlín 114
Maják – Charita, Slavičín 115
Denní centrum sv. Ludmily – Charita, Uherské Hradiště 115

Denní stacionáře

Charita, Luhačovice 116
Slunečnice – Charita, Halenkov 116
Charita, Brumov 117
Denní stacionář – Letokruhy, Valašská Polanka 117
Dům Naděje, Otrokovice 118
Středisko Naděje, Rožnov pod Radhoštěm 118
Středisko Naděje, Vsetín 119
Barborka, Kroměříž 119
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, Zlín 120
Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením, Uherský Brod 120
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa třída Tomáše Bati 1276, Zlín, 760 01 Zlín 1

Zřizovatel Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.

Web www.cspzlin.cz

Kontakt jureckova@cspzlin.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Slunečnice, Zlín

Adresa Mostní 4058, Zlín, 760 01 Zlín 1

Zřizovatel Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.

Web www.cspzlin.cz

Kontakt ergo.služby@cspzlin.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Ergo, Zlín
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Komenského 115, 763 21 Slavičín

Zřizovatel Charita Slavičín

Web www.slavicin.charita.cz

Kontakt magda.zubkova@slavicin.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

Maják – Charita, Slavičín

Adresa Velehradská třída 247, Uherské Hradiště, 
686 01 Uherské Hradiště 1

Zřizovatel Charita Uherské Hradiště

Web www.uhradiste.charita.cz

Kontakt dcludmila@uhradiste.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Denní centrum sv. Ludmily – Charita, Uherské Hradiště
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Hradisko 100, 763 26 Luhačovice

Zřizovatel Charita Luhačovice

Web www.luhacovice.charita.cz

Kontakt ivona.slovakova@luhacovice.charita.cz
stacionar@luhacovice.charita.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 19–80 let

Forma služby ambulantní

Charita, Luhačovice

Adresa Halenkov 191, 756 03 Halenkov

Zřizovatel Charita Nový Hrozenkov

Web www.nhrozenkov.charita.cz

Kontakt vojtech.petros@nhrozenkov.charita.cz

Druh postižení chronické, mentální, tělesné

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Slunečnice – Charita, Halenkov
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Podzámčí 862, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice

Zřizovatel Charita Valašské Klobouky

Web www.valklobouky.charita.cz

Kontakt info@valklobouky.charita.cz
stacionar.bb@valklobouky.charita.cz

Druh postižení chronické, kombinované, mentální, tělesné, 
zdravotní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní

Charita, Brumov

Adresa Valašská Polanka 378, 756 11 Valašská Polanka

Zřizovatel Letokruhy, o. p. s.

Web www.letokruhy-vs.cz

Kontakt lucie.jankovska@letokruhy-vs.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Denní stacionář – Letokruhy, Valašská Polanka
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Wolkerova 1274, Otrokovice, 
765 02 Otrokovice 2

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt otrokovice@nadeje.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

Dům Naděje, Otrokovice

Adresa Ostravská 1389, Rožnov pod Radhoštěm, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt stacionar.roznov@nadeje.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

Středisko Naděje, Rožnov pod Radhoštěm
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa MUDr. Františka Sovy 61, Vsetín, 
755 01 Vsetín 1

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt stacionar.vsetin@nadeje.cz

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby ambulantní

Středisko Naděje, Vsetín

Adresa Karla Čapka 3333/2, Kroměříž, 
767 01 Kroměříž 1

Zřizovatel Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Web www.sskm.cz

Kontakt stacionar@sskm.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby ambulantní

Barborka, Kroměříž
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Adresa Broučkova 372, Příluky, 760 01 Zlín 1

Zřizovatel Sociální služby pro osoby 
se zdravotním postižením, p.o.

Web www.hradek-radost.cz

Kontakt reditelka@hradek-radost.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, Zlín

Adresa Partyzánů 2174, Uherský Brod, 
688 01 Uherský Brod 1

Zřizovatel SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, p.o.

Web www.ssub.cz

Kontakt vladimira.pazitna@ssub.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář pro osoby s tělesným 
a mentálním postižením, Uherský Brod
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3.3 Týdenní stacionáře, domovy pro lidi se zdravotním postižením, chráněná bydlení, 
podpora samostatného bydlení

Týdenní stacionáře

Domov Jitka, Vsetín 123
Radost, Zlín 123

Domovy pro lidi se zdravotním postižením

Dům Naděje, Otrokovice 124
Dům pokojného stáří Naděje, Nedašov 124
Hrádek, Fryšták 125
Sociální služby Uherské Hradiště, Kvasice 125
Sociální služby, Uherské Hradiště 126
Sociální služby Uherské Hradiště, Chvalčov 126
Sociální služby Uherské Hradiště, Staré Město u Uherského Hradiště 127
Sociální služby Uherské Hradiště, Velehrad 127
Sociální služby Uherské Hradiště, Kunovice 128
Sociální služby Uherské Hradiště, Medlovice 128
Sociální služby Uherské Hradiště, Zborovice 129
Sociální služby Uherské Hradiště, Velehrad-Vincentinum 129
Sociální služby Uherské Hradiště, Kunovice 130
Sociální služby Vsetín, Zašová 130
Sociální služby Vsetín, Valašské Meziříčí 131

Chráněná bydlení

Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad 132
JOHANNES – Diakonie ČCE, Valašské Meziříčí 132
Ulita – Charita, Uherské Hradiště 133
Dům Naděje, Otrokovice 133
Chráněné bydlení Květná, Kroměříž 134
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, Fryšták 134
Sociální služby Uherské Hradiště, Kunovice 135
Sociální služby Uherské Hradiště, Nedakonice 135
Sociální služby Uherské Hradiště, Bystřice pod Hostýnem 136
Sociální služby Uherské Hradiště, Uherský Brod 136
Sociální služby Uherské Hradiště, Staré Město 137
Sociální služby Uherské Hradiště, Jarošov 137
Sociální služby Uherské Hradiště, Slavičín 138
Sociální služby Uherské Hradiště, Staré Město 138
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Sociální služby, Uherské Hradiště 139
Sociální služby Uherské Hradiště, Kroměříž 139
Sociální služby Uherské Hradiště, Morkovice 140
Sociální služby Uherské Hradiště, Boršice 140
Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením, Rožnov pod Radhoštěm 141
Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením, Vsetín 141
Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením, Zubří 142
Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Zátiší, Rožnov pod Radhoštěm 142

Podpora samostatného bydlení

Středisko CESTA – Diakonie ČCE, Uherské Hradiště 143
Středisko Naděje, Otrokovice 143
Sociální služby města, Kroměříž 144
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Domov Jitka, Vsetín

Adresa Jasenická 1362, Vsetín, 755 01 Vsetín 1

Zřizovatel Domov Jitka o.p.s.

Web www.domovjitka.cz

Kontakt info@domovjitka.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 18–75 let

Forma služby pobytová

Radost, Zlín

Adresa Pod Vodojemem 3651, Zlín, 760 01 Zlín 1

Zřizovatel Sociální služby pro osoby se zdravotním 
postižením, p.o.

Web www.hradek-radost.cz

Kontakt reditelka@hradek-radost.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Dům Naděje, Otrokovice

Adresa Wolkerova 1274, Otrokovice, 
765 02 Otrokovice 2

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt otrokovice@nadeje.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová

Dům pokojného stáří Naděje, Nedašov

Adresa Nedašov 161, 763 32 Nedašov

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt nedasov@nadeje.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Hrádek, Fryšták

Adresa Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták

Zřizovatel Sociální služby pro osoby se zdravotním 
postižením, p.o.

Web www.hradek-radost.cz

Kontakt reditelka@hradek-radost.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby Uherské Hradiště, Kvasice

Adresa Cukrovar 304, 768 21 Kvasice

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt lenka.pelikanova@ssluh.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová



126
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Sociální služby, Uherské Hradiště

Adresa Okružní 1519, Uherský Brod, 
688 01 Uherský Brod 1

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt martin.bristela@ssluh.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby Uherské Hradiště, Chvalčov

Adresa Javornická 830, 768 72 Chvalčov

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt tomas.stastny@ssluh.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Sociální služby Uherské Hradiště,  
Staré Město u Uherského Hradiště

Adresa Kopánky 2052, Staré Město, 
686 03 Staré Město u Uherského Hradiště

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt pavlina.vavrinikova@ssluh.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby Uherské Hradiště, Velehrad

Adresa Buchlovská 301, 687 06 Velehrad

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt michaela.ungerova@ssluh.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Sociální služby Uherské Hradiště, Kunovice

Adresa Cihlářská 526, 686 04 Kunovice

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt bohumila.junaskova@ssluh.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby Uherské Hradiště, Medlovice

Adresa Medlovice 90, 687 41 Medlovice

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt petra.mikulova@ssluh.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

Sociální služby Uherské Hradiště, Zborovice

Adresa Hlavní 1, 768 32 Zborovice

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt radmila.baierova@ssluh.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová

Sociální služby Uherské Hradiště, Velehrad-Vincentinum

Adresa Nádvoří 305, 687 06 Velehrad

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt michaela.ungerova@ssluh.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

Sociální služby Uherské Hradiště, Kunovice

Adresa Na Bělince 1492, 686 04 Kunovice

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt marcela.trvajova@ssluh.cz

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, mentální

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby Vsetín, Zašová

Adresa Zašová 825, 756 51 Zašová

Zřizovatel Sociální služby Vsetín, p.o.

Web www.sluzbyvsetin.cz

Kontakt dozp.zasova@sluzbyvsetin.cz

Druh postižení mentální, tělesné, sluchové, zrakové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Sociální služby Vsetín, Valašské Meziříčí

Adresa Václavkova 919, Valašské Meziříčí, 
757 01 Valašské Meziříčí 1

Zřizovatel Sociální služby Vsetín, p.o.

Web www.sluzbyvsetin.cz

Kontakt dozp.valmez@sluzbyvsetin.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, sluchové,  
zrakové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad

Adresa Zahradní 325, 687 06 Velehrad

Zřizovatel Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila 
a Metoděje

Web www.cyrilky.com

Kontakt chbcmvelehrad@seznam.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

JOHANNES – Diakonie ČCE, Valašské Meziříčí

Adresa Jičínská 308/41, Krásno nad Bečvou, 
757 01 Valašské Meziříčí 1

Zřizovatel Diakonie ČCE Valašské Meziříčí

Web www.diakonievm.cz

Kontakt info@diakonievm.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

Ulita – Charita, Uherské Hradiště

Adresa Rybářská 30, Rybárny, 
686 01 Uherské Hradiště 1

Zřizovatel Charita Uherské Hradiště

Web www.uhradiste.charita.cz

Kontakt chranene.bydleni@uhradiste.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální, sluchové, zrakové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Dům Naděje, Otrokovice

Adresa Erbenova 990, Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt otrokovice@nadeje.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

Chráněné bydlení Květná, Kroměříž

Adresa Braunerova 2433/48, Kroměříž, 
767 01 Kroměříž 1

Zřizovatel Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Web www.sskm.cz

Kontakt hejdova@sskm.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, Fryšták

Adresa Na Hrádku 455, 763 16 Fryšták

Zřizovatel Sociální služby pro osoby se zdravotním 
postižením, p.o.

Web www.hradek-radost.cz

Kontakt reditelka@hradek-radost.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

Sociální služby Uherské Hradiště, Kunovice

Adresa Lidická 1502, 686 04 Kunovice

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt jana.sentlova@ssluh.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby Uherské Hradiště, Nedakonice

Adresa Nedakonice 600, 687 38 Nedakonice

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt jana.sentlova@ssluh.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

Sociální služby Uherské Hradiště, Bystřice pod Hostýnem

Adresa Tyršova 1145, Bystřice pod Hostýnem, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem 1

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt tomas.stastny@ssluh.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby Uherské Hradiště, Uherský Brod

Adresa Ant. Dvořáka 1248, Uherský Brod, 
688 01 Uherský Brod 1

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt klara.novotna@ssluh.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová



137
Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Sociální služby Uherské Hradiště, Staré Město

Adresa Velehradská 2197, Staré Město, 
686 03 Staré Město u Uherského Hradiště

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt lucia.chovanova@ssluh.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby Uherské Hradiště, Jarošov

Adresa U Cihelny 259, Jarošov, 
686 01 Uherské Hradiště 1

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt lucia.chovanova@ssluh.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

Sociální služby Uherské Hradiště, Slavičín

Adresa Školní 276, 763 21 Slavičín

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt klara.novotna@ssluh.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby Uherské Hradiště, Staré Město

Adresa Tyršova 1626, Staré Město, 
686 03 Staré Město u Uherského Hradiště

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt jana.sentlova@ssluh.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

Sociální služby, Uherské Hradiště

Adresa Rostislavova 671, Uherské Hradiště,
686 01 Uherské Hradiště 1

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt lucia.chovanova@ssluh.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby Uherské Hradiště, Kroměříž

Adresa U Sýpek 1316/5, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt radmila.baierova@ssluh.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

Sociální služby Uherské Hradiště, Morkovice

Adresa Nádražní 144, Morkovice, 
768 33 Morkovice-Slížany

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt radmila.baierova@ssluh.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Sociální služby Uherské Hradiště, Boršice

Adresa Boršice 176, 687 09 Boršice u Buchlovic

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt jana.sentlova@ssluh.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

Centrum bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením, Rožnov pod Radhoštěm

Adresa Zemědělská 573, Rožnov pod Radhoštěm,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Zřizovatel Sociální služby Vsetín, p.o.

Web www.sluzbyvsetin.cz

Kontakt chb.roznov@sluzbyvsetin.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením, Vsetín

Adresa Rokytnice 48, Rokytnice, 755 01 Vsetín 1

Zřizovatel Sociální služby Vsetín, p.o.

Web www.sluzbyvsetin.cz

Kontakt chb.vsetin@sluzbyvsetin.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením, Zubří

Adresa Hamerská 715, 756 54 Zubří

Zřizovatel Sociální služby Vsetín, p.o.

Web www.sluzbyvsetin.cz

Kontakt chb.zubri@sluzbyvsetin.cz

Druh postižení mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Centrum bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením Zátiší, Rožnov pod Radhoštěm

Adresa Julia Fučíka 1605, Rožnov pod Radhoštěm, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Zřizovatel Sociální služby Vsetín, p.o.

Web www.sluzbyvsetin.cz

Kontakt chb.zatisi@sluzbyvsetin.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, kombinované,  
mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Středisko CESTA – Diakonie ČCE, Uherské Hradiště

Adresa Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, 
686 01 Uherské Hradiště 1

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko CESTA

Web www.strediskocesta.cz

Kontakt podpora@strediskocesta.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

Středisko Naděje, Otrokovice

Adresa Erbenova 990, Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt otrokovice@nadeje.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na typy služeb Zpět na jmenný seznam

Sociální služby města, Kroměříž

Adresa Karla Čapka 3333/2, Kroměříž, 
767 01 Kroměříž 1

Zřizovatel Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Web www.sskm.cz

Kontakt hejdova@sskm.cz, novakova@sskm.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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3.4 Odlehčovací služby, osobní asistence
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Centrum Auxilium, Vsetín

Adresa Nemocniční 945, Vsetín, 755 01 Vsetín 1

Zřizovatel Auxilium o.p.s.

Web www.auxilium.cz

Kontakt bozena.mikulikova@auxilium.cz

Druh postižení kombinované, mentální, tělesné, zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Nabersil – Diakonie ČCE, Vsetín

Adresa Smetanova 1484, Vsetín, 755 01 Vsetín 1

Zřizovatel Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Web www.diakonievsetin.cz

Kontakt ostranska@diakonievsetin.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 19+

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Diakonie ČCE, Valašské Meziříčí

Adresa Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí, 
757 01 Valašské Meziříčí 1

Zřizovatel Diakonie Valašské Meziříčí

Web www.diakonievm.cz

Kontakt info@diakonievm.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

Domov Jitka, Vsetín

Adresa Jasenická 1362, Vsetín, 755 01 Vsetín 1

Zřizovatel Domov Jitka o.p.s.

Web www.domovjitka.cz

Kontakt info@domovjitka.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 16–64 let

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

Global Partner Péče, Uherské Hradiště

Adresa Růžová 1238, Uherské Hradiště, 
686 01 Uherské Hradiště 1

Zřizovatel Global Partner Péče, z.ú.

Web www.gp.cz

Kontakt marketa.kucharova@gp.cz

Druh postižení chronické, kombinované, mentální, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

Terénní odlehčovací služba sv. Hedviky – 
Charita, Uherské Hradiště

Adresa Moravní nábřeží 81, 
686 01 Uherské Hradiště 1

Zřizovatel Charita Uherské Hradiště

Web www.uhradiste.charita.cz

Kontakt pavla.zahradkova@uhradiste.charita.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Charita, Hluk

Adresa Sokolská 1408, 687 25 Hluk

Zřizovatel Charita Uherské Hradiště

Web www.uhradiste.charita.cz

Kontakt charitnidomov.hluk@caritas.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Pohoda – Charita, Kunovice

Adresa Cihlářská 536, 686 04 Kunovice

Zřizovatel Charita Uherské Hradiště

Web www.uhradiste.charita.cz

Kontakt pohoda@uhradiste.charita.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Charita, Strání

Adresa Sv. Cyrila a Metoděje 271, 687 65 Strání

Zřizovatel Charita Uherský Brod

Web www.uhbrod.charita.cz

Kontakt miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Charita, Uherský Brod

Adresa Masarykovo nám. 165, Uherský Brod, 
688 01 Uherský Brod 1

Zřizovatel Charita Uherský Brod

Web www.uhbrod.charita.cz

Kontakt terezie.fojtikova@uhbrod.charita.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

Charita, Rožnov pod Radhoštěm

Adresa Pivovarská 2190, Rožnov pod Radhoštěm, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Zřizovatel Charita Valašské Meziříčí

Web www.valmez.charita

Kontakt anna.zacko@valmez.charita.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 19+

Forma služby terénní

Dům pokojného stáří – Charita, Valašská Bystřice

Adresa Valašská Bystřice 275, 756 27 Valašská Bystřice

Zřizovatel Charita Valašské Meziříčí

Web www.valmez.charita.cz

Kontakt jana.rihakova@valmez.charita.cz

Druh postižení tělesné, senioři

Věková kategorie 55+

Forma služby pobytová
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

SENIOR, Otrokovice

Adresa K. Čapka 1615, Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2

Zřizovatel SENIOR Otrokovice, p.o.

Web www.senior.otrokovice.cz

Kontakt zakova@senior.otrokovice.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 27+

Forma služby pobytová

Chůvičky, Kroměříž

Adresa Karla Čapka 3333/2, Kroměříž, 
767 01 Kroměříž 1

Zřizovatel Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Web www.sskm.cz

Kontakt perutkova@sskm.cz

Druh postižení chronické, kombinované, zdravotní, senioři

Věková kategorie 11+

Forma služby terénní
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Zpět na jmenný seznamZpět na typy služeb

ABAPO, Zlín

Adresa Divadelní 3242, Zlín, 760 01 Zlín 1

Zřizovatel ABAPO, s.r.o.

Web www.abapo.cz

Kontakt abapo@abapo.cz

Druh postižení chronické, tělesné

Věková kategorie 27+

Forma služby terénní

Centrum Auxilium, Vsetín

Adresa Nemocniční 945, Vsetín, 755 01 Vsetín 1

Zřizovatel Auxilium, o.p.s.

Web www.auxilium.cz

Kontakt bozena.mikulikova@auxilium.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Diakonie ČCE, Valašské Meziříčí

Adresa Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí, 
757 01 Valašské Meziříčí 1

Zřizovatel Diakonie ČCE Valašské Meziříčí

Web www.diakonievm.cz

Kontakt info@diakonievm.cz

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

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

Handicap, Zlín

Adresa Padělky VI 1367, Zlín, 760 01 Zlín 1

Zřizovatel Handicap Zlín, z.s.

Web www.handicap.cz

Kontakt handicap@handicap.cz

Druh postižení chronické, tělesné

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Charita, Bystřice pod Hostýnem

Adresa 6. května 1071, Bystřice pod Hostýnem, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem 1

Zřizovatel Charita Bystřice pod Hostýnem

Web www.bystriceph.charita.cz

Kontakt info@bystriceph.charita.cz

Druh postižení tělesné, zrakové

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní

Charita, Zdounky

Adresa Zákostelí 36, 768 02 Zdounky

Zřizovatel Charita Kroměříž

Web www.kromeriz.charita.cz

Kontakt osobni.asistence@kromeriz.charita.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Charita, Nový Hrozenkov

Adresa Nový Hrozenkov 504, 756 04 Nový Hrozenkov

Zřizovatel Charita Nový Hrozenkov

Web www.nhrozenkov.caritas.cz

Kontakt oa@nhrozenkov.charita.cz
zdenka.kopecka@nhrozenkov.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, tělesné

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní

Charita, Slavičín

Adresa Komenského 115, 763 21 Slavičín

Zřizovatel Charita Slavičín

Web www.slavicin.charita.cz

Kontakt magda.zubkova@slavicin.charita.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, tělesné

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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Charita, Uherské Hradiště

Adresa Moravní nábřeží 81, Rybárny,  
686 01 Uherské Hradiště 1

Zřizovatel Charita Uherské Hradiště

Web www.uhradiste.charita.cz

Kontakt coa.uhradiste@uhradiste.charita.cz

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

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní

Charita, Valašské Klobouky

Adresa Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky

Zřizovatel Charita Valašské Klobouky

Web www.valklobouky.charita.cz

Kontakt info@valklobouky.charita.cz 
oa.vk@valklobouky.charita.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní
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Charita, Valašské Meziříčí

Adresa Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, 
757 01 Valašské Meziříčí 1

Zřizovatel Charita Valašské Meziříčí

Web www.valmez.charita.cz

Kontakt lenka.spickova@valmez.charita.cz

Druh postižení chronické, zdravotní

Věková kategorie 11–64 let

Forma služby terénní

Charita, Vsetín

Adresa Horní náměstí 135, Vsetín, 755 01 Vsetín 1

Zřizovatel Charita Vsetín

Web www.vsetin.caritas.cz

Kontakt asistence@vsetin.charita.cz

Druh postižení zdravotní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby terénní
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Luhačovická, Pozlovice

Adresa Antonína Václavíka 369, Pozlovice, 
763 26 Luhačovice

Zřizovatel Luhačovická, o.p.s.

Web www.senioriluhacovice.cz

Kontakt info@senioriluhacovice.cz

Druh postižení tělesné, zdravotní

Věková kategorie 50+

Forma služby terénní

Středisko Naděje, Vsetín-Rokytnice

Adresa Rokytnice 327, Rokytnice, 755 01 Vsetín 1

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt rokytnice.vsetin@nadeje.cz

Druh postižení kombinované, mentální, zdravotní, tělesné

Věková kategorie 16–64 let

Forma služby terénní
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Podané ruce – osobní asistence, Zlín

Adresa Vodní 1972, Zlín, 760 01 Zlín 1

Zřizovatel Podané ruce – osobní asistence

Web www.podaneruce.cz

Kontakt osa.zlin@podaneruce.eu

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

Věková kategorie 7–64 let

Forma služby terénní
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3.5 Služby mimo cílovou skupinu

Služby mimo cílovou skupinu

Sociálně aktivizační služby – Centrum seniorů – Charita, Uherský Brod 162
Sociální rehabilitace – Horizont, Zlín 162
Sociální rehabilitace – Horizont, Holešov 163
Sociální rehabilitace – CDZ, Kroměříž 163
Sociální rehabilitace – Zahrada – Charita, Kroměříž 164
Centrum sociální rehabilitace – Labyrint – Charita, Uherské Hradiště 164
Sociální rehabilitace – Amika – Charita, Valašské Meziříčí 165
Sociální rehabilitace – CAMINO – Charita, Vsetín, Valašské Klobouky 165
Sociální rehabilitace – Iskérka, Rožnov pod Radhoštěm 166
Sociální rehabilitace – LUISA, Uherský Brod 166
Denní stacionář – ZAHRADA – Diakonie ČCE, Vsetín 167
Denní stacionář – Dobromysl – Diakonie ČCE, Valašské Meziříčí 167
Denní stacionář pro seniory – Charita, Chvalčov 168
Denní stacionář – Domovinka – Charita, Uherský Brod 168
Denní stacionář – Radost – Charita, Rožnov pod Radhoštěm 169
Denní stacionář – Středisko Naděje, Zlín 169
Denní stacionář – SENIOR, Otrokovice 170
DOZP – Domov na Dubíčku, Slušovice 170
DOZP – Barborka, Kroměříž 171
DOZP – Sociální služby, Pačlavice 171
Chráněné bydlení – Dům Naděje, Zlín 172
Chráněné bydlení – Sociální služby Uherské Hradiště, Luhačovice 172
Odlehčovací služby – DECENT, Hulín 173
Odlehčovací služby – Diakonie ČCE, Valašské Meziříčí 173
Odlehčovací služby – Dotek, Vizovice 174
Odlehčovací služby – Charitní dům pokojného stáří, Cetechovice 174
Odlehčovací služby – Domov pokojného stáří – Charita, Boršice 175
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Sociálně aktivizační služby – Centrum 
seniorů – Charita, Uherský Brod

Adresa Hostětín 22, 687 71 Bojkovice

Zřizovatel Charita Uherský Brod

Web www.uhbrod.charita.cz

Kontakt frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz

Druh postižení zdravotní, senioři

Věková kategorie 27–64 let, senioři

Forma služby ambulantní

Sociální rehabilitace – Horizont, Zlín

Adresa Mostní 4058, Zlín, 760 01 Zlín 1

Zřizovatel Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.

Web www.cspzlin.cz

Kontakt horizont@cspzlin.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Sociální rehabilitace – Horizont, Holešov

Adresa Grohova 698, 769 01 Holešov

Zřizovatel Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.

Web www.cspzlin.cz

Kontakt horizontkm@cspzlin.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Sociální rehabilitace – CDZ, Kroměříž

Adresa Mánesova 3880/3, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1

Zřizovatel Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.

Web www.cspzlin.cz

Kontakt csp.ops@cspzlin.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Sociální rehabilitace – Zahrada – Charita, Kroměříž

Adresa Na Kopečku 1480/4, Kroměříž, 
767 01 Kroměříž 1

Zřizovatel Charita Kroměříž

Web www.kromeriz.charita.cz

Kontakt reditel@kromeriz.charita.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová, terénní

Centrum sociální rehabilitace – Labyrint – 
Charita, Uherské Hradiště

Adresa Masarykovo náměstí 157, Uherské Hradiště, 
686 01 Uherské Hradiště 1

Zřizovatel Charita Uherské Hradiště

Web www.uhradiste.caritas.cz

Kontakt labyrint@uhradiste.charita.cz
cdz@uhradiste.charita.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Sociální rehabilitace – Amika – Charita, Valašské Meziříčí

Adresa Příční 523, Valašské Meziříčí, 
757 01 Valašské Meziříčí 1

Zřizovatel Charita Valašské Meziříčí

Web www.valmez.charita.cz

Kontakt radek.kutac@valmez.charita.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Sociální rehabilitace – CAMINO – Charita, 
Vsetín, Valašské Klobouky

Adresa
MUDr. Fr. Sovy 61, Vsetín,  
755 01 Valašskokloboucká poliklinika 
Krátká č. 798, 766 01 Valašské Klobouky

Zřizovatel Charita Vsetín

Web www.vsetin.caritas.cz

Kontakt camino@vsetin.charita.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Sociální rehabilitace – Iskérka, Rožnov pod Radhoštěm

Adresa Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Zřizovatel Iskérka o.p.s.

Web www.iskerka.cz

Kontakt rene.michalek@iskerka.cz
tereza.klvanova@iskerka.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní

Sociální rehabilitace – LUISA, Uherský Brod

Adresa U Žlebu 1060, Uherský Brod, 
688 01 Uherský Brod 1

Zřizovatel Středisko komplexní péče pro rodinu, školu 
a duševní zdraví, LUISA, z.s.

Web www.luisa-centrum.cz

Kontakt luisa.ub@seznam.cz

Druh postižení duševní

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní, terénní
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Denní stacionář – ZAHRADA – Diakonie ČCE, Vsetín

Adresa Strmá 26, Vsetín, 755 01 Vsetín 1

Zřizovatel Diakonie ČCE Vsetín

Web www.diakonievsetin.cz

Kontakt orsagova@diakonievsetin.cz

Druh postižení chronické, Alzheimerova choroba, demence

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář – Dobromysl –  
Diakonie ČCE, Valašské Meziříčí

Adresa Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí, 
757 01 Valašské Meziříčí 1

Zřizovatel Diakonie ČCE Valašské Meziříčí

Web www.diakonievm.cz

Kontakt info@diakonievm.cz

Druh postižení jiné zdravotní, senioři

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní
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Denní stacionář pro seniory – Charita, Chvalčov

Adresa Školní 798, 768 72 Chvalčov

Zřizovatel Charita Bystřice pod Hostýnem

Web www.bystriceph.caritas.cz

Kontakt info@bystriceph.charita.cz

Druh postižení kombinované

Věková kategorie 65+

Forma služby ambulantní

Denní stacionář – Domovinka – Charita, Uherský Brod

Adresa Pod Valy 664, Uherský Brod, 
688 01 Uherský Brod 1

Zřizovatel Charita Uherský Brod

Web www.uhbrod.caritas.cz

Kontakt frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz

Druh postižení senioři vyžadující pomoc druhé osoby

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní
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Denní stacionář – Radost – Charita, Rožnov pod Radhoštěm

Adresa Pivovarská 2190, Rožnov pod Radhoštěm, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Zřizovatel Charita Valašské Meziříčí

Web www.valmez.charita.cz

Kontakt zlatuse.lusovska@valmez.charita.cz

Druh postižení chronické

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

Denní stacionář – Středisko Naděje, Zlín

Adresa Voženílkova 5563, Zlín, 760 05 Zlín 5

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt ds.zlin@nadeje.cz

Druh postižení demence, Alzheimerova choroba

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní
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Denní stacionář – SENIOR, Otrokovice

Adresa tř. Spojenců 1840, Otrokovice, 
765 02 Otrokovice 2

Zřizovatel SENIOR Otrokovice, p.o.

Web ww.senior-otrokovice.cz

Kontakt ausficirova@senior.otrokovice.cz

Druh postižení demence, Alzheimerova choroba

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby ambulantní

DOZP – Domov na Dubíčku, Slušovice

Adresa Hrobice 136, 763 15 Slušovice

Zřizovatel Domov na Dubíčku, p.o.

Web www.nadubicku.cz

Kontakt nadubicku@nadubicku.cz

Druh postižení kombinované

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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DOZP – Barborka, Kroměříž

Adresa Karla Čapka 3333/2, Kroměříž, 
767 01 Kroměříž 1

Zřizovatel Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Web www.sskm.cz

Kontakt perutkova@sskm.cz

Druh postižení kombinované, mentální

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

DOZP – Sociální služby, Pačlavice

Adresa Pačlavice 6, 768 34 Pačlavice

Zřizovatel Sociální služby Pačlavice, p.o.

Web www.socialnisluzby.obecpaclavice.cz

Kontakt radek.jaros@obecpaclavice.cz

Druh postižení Alzheimerova choroba, demence, senioři

Věková kategorie není uvedeno

Forma služby pobytová
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Chráněné bydlení – Dům Naděje, Zlín

Adresa Okružní 4699, Zlín, 760 05 Zlín 5

Zřizovatel NADĚJE

Web www.nadeje.cz

Kontakt zlin@nadeje.cz

Druh postižení kombinované, mentální, demence

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová

Chráněné bydlení – Sociální služby 
Uherské Hradiště, Luhačovice

Adresa Mlýnská 560, 763 26 Luhačovice

Zřizovatel Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Web www.ssluh.cz

Kontakt klara.novotna@ssluh.cz

Druh postižení kombinované, mentální, senioři

Věková kategorie 19–64 let

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služby – DECENT, Hulín

Adresa Nábřeží 1314, 768 24 Hulín

Zřizovatel DECENT Hulín, p.o.

Web www.decent.hys.cz

Kontakt pecovatelskasluzba@decenthulin.cz

Druh postižení jiné zdravotní, kombinované, tělesné, zdravotní, 
senioři

Věková kategorie 27+

Forma služby terénní

Odlehčovací služby – Diakonie ČCE, Valašské Meziříčí

Adresa Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí  
757 01 Valašské Meziříčí 1

Zřizovatel Diakonie ČCE Valašské Meziříčí

Web www.diakonievm.cz

Kontakt info@diakonievm.cz

Druh postižení jiné zdravotní, specializovaná paliativní péče

Věková kategorie 27–64 let

Forma služby pobytová
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Odlehčovací služby – Dotek, Vizovice

Adresa Pardubská 1194, 763 12 Vizovice

Zřizovatel Dotek z.ú.

Web www.pecovatelstvidotek.cz

Kontakt socialni.dotek@seznam.cz

Druh postižení chronické, jiné zdravotní, senioři

Věková kategorie 55+

Forma služby pobytová

Odlehčovací služby – Charitní dům 
pokojného stáří, Cetechovice

Adresa Cetechovice 71, 768 02 Zdounky

Zřizovatel Charita Kroměříž

Web www.kromeriz.charita.cz

Kontakt chdps.cetechovice@kromeriz.charita.cz

Druh postižení senioři

Věková kategorie 27+

Forma služby terénní, pobytová
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Odlehčovací služby – Domov pokojného 
stáří – Charita, Boršice

Adresa Boršice 274, 687 09 Boršice u Buchlovic

Zřizovatel Charita Uherské Hradiště

Web www.uhradiste.charita.cz

Kontakt domov.borsice@uhradiste.charita.cz

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

Věková kategorie 65+

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

Jedná se o velmi širokou oblast, ve které se zaměřujeme na instituce přímo poskytující informace a podporu 
z oblasti pracovního trhu a zaměstnanosti – zde zastoupeno Úřadem práce ČR či možnostmi, které nabízejí 
informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání. Dále pak představíme podnikatelské a pra-
covní možnosti, které nabízí oblast společensky prospěšného podnikání, úlohu a význam místních akčních 
skupin či hospodářské komory ve Zlínském 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

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

Informační a poradenská střediska

Firmy poskytující náhradní plnění

Hospodářská komora

Sociální podniky

Úřady práce

Místní akční skupiny

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

Seznam úřadů práce

Pracoviště ÚP ČR Adresa Webové stránky Telefon

Zlín (krajská pobočka) Čiperova 5182, 760 42 Zlín 1 www.uradprace.cz/zlin 950 175 111

Bystřice pod Hostýnem Pod Kaštany 1500, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem 1

www.uradprace.cz/web/cz/
bystrice-pod-hostynem 950 130 202

Holešov Tovární 1407/28, 
769 01 Holešov

www.uradprace.cz/web/cz/
holesov 950 130 241

Karolinka Radniční náměstí 42,
756 05 Karolinka

www.uradprace.cz/web/cz/
karolinka 950 173 662

Kroměříž Erbenovo nábřeží 4251/2c, 
767 01 Kroměříž 1

www.uradprace.cz/web/cz/
kromeriz 950 130 111

Otrokovice tř. Osvobození 1388, 
765 02 Otrokovice 2

www.uradprace.cz/web/cz/
otrokovice 950 175 602

Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská 572, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm 1

www.uradprace.cz/web/cz/
roznov-pod-radhostem 950 173 610

Slavičín Osvobození 25, 
763 21 Slavičín

www.uradprace.cz/web/cz/
slavicin

950 175 641–
642

Uherské Hradiště Na Morávce 1215, 
686 52 Uherské Hradiště 1

www.uradprace.cz/web/cz/
uherske-hradiste 950 170 211

Uherský Brod Svat. Čecha 1365, 
688 01 Uherský Brod 1

www.uradprace.cz/web/cz/
uhersky-brod 950 170 541

Valašské Klobouky Smetanova 1076, 766 01 
Valašské Klobouky

www.uradprace.cz/web/cz/
valasske-klobouky

950 175 661–
665

Valašské Meziříčí Železničního vojska 1349, 
757 01 Valašské Meziříčí 1

www.uradprace.cz/web/cz/
valasske-mezirici 950 173 732

Vsetín Pod Žamboškou 1024, 
755 01 Vsetín

www.uradprace.cz/web/cz/
vsetin 950 173 111
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Seznam informačních a poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS)

Pracoviště IPS Adresa E-mail Telefon

Zlín Čiperova 5182, 760 42 Zlín 1 ips.zl@uradprace.cz 950 175 513

Kroměříž Erbenovo nábřeží 4251/2c, 
767 01 Kroměříž 1 ips.km@uradprace.cz 950 130 334

Uherské Hradiště Na Morávce 1215, 
686 52 Uherské Hradiště 1 ips.uh@uradprace.cz 950 170 276

Vsetín Pod Žamboškou 1024, 
755 01 Vsetín 1 ips.vs@uradprace.cz 950 173 433

4.2 Sociální podniky

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

V rámci dalšího potvrzování (formou telefonického kontaktování) každého námi dohledaného sociálního 
podniku v kraji bylo zjištěno celkem 12 sociálních podniků, které aktuálně ve Zlínském 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

AVeritas sociální podnik s.r.o., Uherské Hradiště   180
HELEMIK manufaktura, s.r.o., Kroměříž 181
Naděje, otrokovická o.p.s., Otrokovice 182
Prádelna Vsetín – BLANKYT PLUS spol. s r. o. 183
Fér Kaffé Veronica, Slavičín 184
1. VALAŠSKÁ DÍLNA, s. r. o., Palomino, Valašské Meziříčí 185
1. VALAŠSKÁ DÍLNA, s. r. o., Pralinky Valašské Meziříčí 186
1. VALAŠSKÁ DÍLNA, s. r. o., Na ramínku Valašské Meziříčí 187
CZECH STYLE, spol. s r. o., Zlín-Malenovice 188
Prádelna Zlín 189
Ezop plus s.r.o., Zlín 190
BioFarma JURE, Lužkovice 191
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AVeritas sociální podnik s.r.o., Uherské Hradiště  
Lesní 100, Míkovice, Uherské Hradiště

Provozovatel AVeritas sociální podnik s.r.o.  

Web www.averitas.cz

Kontakt 602 765 486, averitas@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s tělesným, zdravotním, smyslovým (zrakovým, sluchovým) 
postižením

Pro koho není podnik určen nedá se říct

Maximální kapacita 35 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti
údržba zeleně, likvidace náletových dřevin, úklidové služby, zimní 
údržba, sadařské a vinohradnické práce, prodejna, farmářské trhy, 
prodej

Délka poskytované podpory smlouva na 1 rok (zkušební doba 3 měsíce), poté na neurčito

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

spolupráce s ÚP (podporovaná pracovní místa), spolupráce 
s Magistrátem města Ostravy, HP Pelzer, Lena hračky

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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HELEMIK manufaktura, s.r.o., Kroměříž
Brandlova 2247/18, Kroměříž

Provozovatel HELEMIK manufaktura, s.r.o.

Web www.helemik.cz

Kontakt 733 161 070, helemik@helemik.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s tělesným, zdravotním, sluchovým postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým a mentálním postižením

Maximální kapacita špatné období, práce je málo, dle dodávky materiálu

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti velkoobchodní činnost v oblasti kancelářského, papírenského zboží, 
ochranných pomůcek a prodej výpočetní techniky

Délka poskytované podpory smlouva na 1 rok (zkušební doba 3 měsíce), poté na neurčito

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce Framach Kroměříž, Mico Přerov, AEV Kroměříž

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Naděje, otrokovická o.p.s., Otrokovice
Wolkerova 1274, Otrokovice

Provozovatel NADĚJE, otrokovická o.p.s.

Web www.nadeje-otrokovickaops.cz

Kontakt 775 889 683, info@nadeje-otrokovickaops.cz

Cílová skupina

Druh postižení
převážně zaměstnáváme osoby s mentálním handicapem, v menší míře 
osoby s tělesným handicapem, od roku 2022 zaměstnáváme 3 osoby 
s duševním onemocněním

Pro koho není podnik určen nemáme určeno

Maximální kapacita nemáme stanoveno

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti pekařství, cukrářství

Délka poskytované podpory nemáme určeno

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

fungujeme jako zaměstnavatel uznaný na chráněném pracovním trhu 
ve smyslu § 78  zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP

spolupracujeme se sociálními službami (STD, chráněné bydlení, 
sociální rehabilitace)
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Prádelna Vsetín – BLANKYT PLUS spol. s r. o.
Nádražní 815 a 817, Vsetín

Provozovatel BLANKYT PLUS spol. s r. o.

Web Domů | Blankyt

Kontakt 571 613 483, pradelna@blankyt.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby, které mají jisté zdravotní znevýhodnění a nemohou pracovat na 
plný úvazek nebo provádět některé činnosti

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita 6 osob

Aktuální naplněnost 4 osoby

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti prádelna, pereme prádlo pro veřejnost, ale také pro firmy a podniky, 
školy a jiné instituce

Délka poskytované podpory dle zakázek

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Fér Kaffé Veronica, Slavičín
K nábřeží 850, Slavičín 

Provozovatel ZO ČSOP VERONICA

Web www.hostetin.veronica.cz

Kontakt 721 432 772, marie.krivakova@veronica.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s tělesným, zdravotním, sluchovým postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 4 osoby

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti zpracovna ovoce a kavárna Veronica

Délka poskytované podpory smlouva na 1 rok (zkušební doba 3 měsíce)

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce Nadace Jana Pivečky

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice
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1. VALAŠSKÁ DÍLNA, s. r. o., Palomino, Valašské Meziříčí
Vrbenská 803, Valašské Meziříčí

Provozovatel 1. VALAŠSKÁ DÍLNA, s. r. o. 

Web www.1valasskadilna.cz

Kontakt 739 324 819, reditel@1-vd.cz 

Cílová skupina

Druh postižení osoby s tělesným, psychickým, sluchovým postižením

Pro koho není podnik určen nedá se říci, hlavní je ochota pracovat

Maximální kapacita 55 osob

Aktuální naplněnost 2 místa

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti úklid prostor, praní prádla, čištění vozidel, rozvoz obědů, údržba  
zahrad

Délka poskytované podpory smlouva na 1 rok, poté prodloužení na neurčito

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce chráněný trh práce, spolupráce s Prádelnou Zlín, EZOP Zlín

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP



186
Zpět na jmenný seznamZpět na kapitolu

1. VALAŠSKÁ DÍLNA, s. r. o., Pralinky Valašské Meziříčí
Vrbenská 803, Valašské Meziříčí

Provozovatel 1. VALAŠSKÁ DÍLNA, s. r. o. 

Web www.1valasskadilna.cz

Kontakt 739 324 819, reditel@1-vd.cz 

Cílová skupina

Druh postižení osoby s tělesným, psychickým, sluchovým postižením

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita

Aktuální naplněnost

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti výroba pralinek, čokolády, čokoládových lízátek

Délka poskytované podpory

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP
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1. VALAŠSKÁ DÍLNA, s. r. o., Na ramínku Valašské Meziříčí
Vrbenská 803, Valašské Meziříčí

Provozovatel 1. VALAŠSKÁ DÍLNA, s. r. o. 

Web www.1valasskadilna.cz

Kontakt 739 324 819, reditel@1-vd.cz 

Cílová skupina

Druh postižení osoby s tělesným, psychickým, sluchovým postižením

Pro koho není podnik určen

Maximální kapacita

Aktuální naplněnost

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti šicí dílna, kompletace a jiné dokončovací práce

Délka poskytované podpory

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP
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CZECH STYLE, spol. s r. o., Zlín-Malenovice
Tečovská 1239, Zlín-Malenovice

Provozovatel Sociální družstvo Znojmo

Web www.invalidiznojmo.cz

Kontakt 602 500 497, dosedla@czstyle.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s tělesným, zdravotním postižením

Pro koho není podnik určen osoby na vozíčku, osoby s mentálním, zrakovým postižením

Maximální kapacita 4 osoby

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti úklidové práce

Délka poskytované podpory zkrácené úvazky na 4, 6 hodin

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP (podporovaná pracovní místa)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Prádelna Zlín
Vavrečkova 7074, Zlín

Provozovatel HANDI VISION s.r.o.

Web www.zlinpradelna.cz

Kontakt 777 871 102, info@zlinpradelna.cz

Cílová skupina

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

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 8 osob

Aktuální naplněnost 4 osoby

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti služby praní a mandlování prádla včetně dopravy

Délka poskytované podpory zkrácené úvazky, které přizpůsobíme navýšením nebo snížením dle 
potřeb zaměstnance

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP (podporovaná pracovní místa)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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Ezop plus s.r.o., Zlín
Nábřeží 5574, Zlín 760 01

Provozovatel Ezop plus s.r.o.

Web www.ezopdesign.cz

Kontakt 603 882 858, info@ezopdesign.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s tělesným, zdravotním, sluchovým postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 4 osoby

Aktuální naplněnost 2 osoby

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti vyrábíme na zakázku dárkové obaly, tašky, batohy, pouzdra, pohankové 
polštářky, potisk koženkového materiálu

Délka poskytované podpory zkrácené úvazky na 4, 6 hodin

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce

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

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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BioFarma JURE, Lužkovice
Pod Jurým 63, Lužkovice, 763 11

Provozovatel BioFarma JURE

Web www.biofarmajure.cz

Kontakt 739 016 452, biofarmajure@seznam.cz

Cílová skupina

Druh postižení osoby s tělesným, zdravotním, sluchovým postižením

Pro koho není podnik určen osoby se zrakovým postižením

Maximální kapacita 6 osob

Aktuální naplněnost plný stav

Informace o sociálním podniku

Druh činnosti agroekologická farma, vyrábíme různé druhy produktů – sušené ovoce, 
povidla, džemy…

Délka poskytované podpory zkrácené úvazky na 4, 6 hodin

Další informace
Možnost podporovaného/
otevřeného trhu práce spolupráce s ÚP (podporovaná pracovní místa)

Spolupráce se školami 
vzdělávajícími žáky se SVP ne
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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 Staroměstsko, z. s. nám. Hrdinů 100, 
Staré Město www.mas-staromestsko.cz 724 504 860

MAS Střední Vsetínsko, 
z. s. Kateřinice 242, Kateřinice www.masstrednivsetinsko.cz 736 628 457

MAS Vizovicko 
a Slušovicko, o. p. s.

Masarykovo nám. 1007, 
Vizovice www.masvas.cz 777 304 299

MAS Východní Slovácko, 
z. s. Suchá Loz 72, Suchá Loz www.masvychodnislovacko.cz 605 820 358

Místní akční skupina 
Dolní Poolšaví, z. s. nám. Svobody 361, Kunovice www.dolni-poolsavi.cz 725 083 005

Místní akční skupina 
Hříběcí hory, z. s. Zdounky 27, Zdounky www.hribecihory.cz 602 741 251

MAS Bojkovka, z.s. Sušilova 952, Bojkovice www.bojkovsko.cz 736 235 599

MAS Buchlov, z.s. Masarykova 273, Buchlovice www.buchlov.cz/uvod 603 251 539

Jižní Haná o.p.s. nám. Míru 162, Hulín www.masjiznihana.cz 604 105 049

Luhačovické Zálesí, o.p.s. Osvobození 25, Slavičín www.luhacovskezalesi.cz 774 230 210

MAS Ploština, z.s. Vysoké Pole 118, Vysoké Pole www.mas.plostina.cz 776 160 680

MAS Hornolidečska, z.s. Lidečko 467, Lidečko www.mashornolidecska.cz 604 628 026

Místní akční skupina 
Kelečsko-Lešensko-
Starojicko, z.s.

Police 142, Police www.maskls.cz 734 455 044
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Místní akční skupina 
Podhostýnska, z.s.

Fryčajova 888, Bystřice pod 
Hostýnem www.mas-podhostynska.cz 728 085 301

Místní akční skupina 
Rožnovsko, z.s. Zašová 36, Zašová www.masroznovsko.cz 732 824 166

Místní akční skupina Se-
verní Chřiby a Pomoraví, 
z.s.

Košíky 172, Košíky www.masschp.cz 774 179 009

Místní akční skupina 
Valašsko – Horní Vsacko, 
z.s.

Hovězí 74, Hovězí www.masvhv.cz 734 171 720

Seznam hospodářské komory 

Adresa Webové stránky E-mail Telefon

Zlín, Vavrečkova 5262 www.khkzk.cz info@khkzk.cz 572 154 554

Kroměříž, Velehradská 
625/4 www.ohkkm.cz ohkkm@ohkkm.cz 603 247 784

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 116 (rok 2021) dodavatelů náhradního plnění 
ve Zlínském 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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STAPAK obaly spol. s r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Východní 2268, 
686 03 Staré Město 9285911 www.stapak.cz/obaly.html

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

124 648 242 277 0,25

Zaměření

obaly a obalová technika

ALTE SG plus, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Smetanova 1484, 755 01 Vsetín 8900868

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

54 496 339 188 0,35

Zaměření

ZUZANA FOREJTKOVÁ

Adresa IČO dodavatele Web

Palackého 457, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 76419215

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

9 033 436 099 0,45

Zaměření

aerobik, jóga, cvičení, alternativní medicína, masáže

Deoline Group s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Jaktáře 1664, Mařatice, 
686 01 Uherské Hradiště 1399918 www.korkovenastenky.cz

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

117 428 784 977 0,81

Zaměření

tabule, nástěnky pro školy, firmy
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Na pomník, s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Na Výsluní 542, 760 01 Zlín 6658865 www.napomnik.cz

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

784 977 784 977 0,81

Zaměření

fotokeramika na náhrobky

ZUZANA VĚTROVÁ

Adresa IČO dodavatele Web

č.p. 106, 763 61 Žlutava 71576011 www.zuzanavetrova.cz

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

196 416 4 205 929 4,34

Zaměření

ochranné pracovní pomůcky

RIM CZ Service s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Mánesova 885, 763 62 Tlumačov 4677153 www.rim.cz

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

3 112 519 4 748 629 4,9

Zaměření

výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, 
kromě strojů a zařízení

TERPA spol. s r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

Jaktáře 1529, Mařatice, 
686 01 Uherské Hradiště 27755126

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

780 844 4 835 849 4,99

Zaměření

správa nemovitostí, ubytování, činnosti v oblasti nemovitostí



196
Zpět na kapitolu

Hand 2 Help s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

2. května 7134, 760 01 Zlín 6577822 www.hand2help.cz

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

4 261 675 4 845 540 5

Zaměření

Schonweitz spol. s r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

U Abácie 1571, 
757 01 Valašské Meziříčí 26871416

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

2 455 842 5 068 435 5,23

Zaměření

výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

IRISA, výrobní družstvo

Adresa IČO dodavatele Web

Jasenická 697, 755 01 Vsetín 31445 www.irisa.cz

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

8 226 581 120 053 099 123,88

Zaměření

vánoční ozdoby, lisovna plastů, kartonáž

Integra, výrobní družstvo , Zlín, (Integra VD Zlín)

Adresa IČO dodavatele Web

Bartošova 4341, 760 01 Zlín 30970 www.integrazlin.cz

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

58 405 505 124 607 907 128,58

Zaměření

bezpečnostní služba, pult centrální ochrany, potisk puků a reklamních předmětů, odznaky, medaile, graví-
rování, štítky...
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OBZOR, výrobní družstvo Zlín

Adresa IČO dodavatele Web

Na Slanici 378, Louky, 763 02 Zlín 30988 www.obzor.cz

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

5 749 318 129 618 195 133,75

Zaměření

vstřikování plastů, strojírenské služby, montáž výrobků…

Active Colour s.r.o.

Adresa IČO dodavatele Web

U Střelnice 440/9, Krásno nad 
Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 26841584 www.activecolour.com

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

37 022 212 129 666 650 133,8

Zaměření

barevné lakovny

PLASTIKA a.s.

Adresa IČO dodavatele Web

Kaplanova 2830/4,
767 01 Kroměříž 27448550 www.plastika.cz

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

110 065 418 153 429 179 158,32

Zaměření

vstřikování, montáže, svařování, lakování, popis laserem, potisk tamponem…
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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 Odborné učiliště Kelč1

5.1.1 Informace o škole a žácích

Odborné učiliště Kelč je škola zaměřená na vzdělávání žáků s mentálním postižením, popřípadě v kombinaci 
s autismem. Odborné učiliště nabízí 5 oborů vzdělání pro žáky s lehkou mentální retardací – Prodavačské 
práce, Zednické práce, Zahradnické práce, Strojírenské práce a Pečovatelské služby a praktickou školu 
dvouletou pro žáky s těžším postižením. Škola se nachází v prostorách renesančního zámku na náměstí sta-
robylého města Kelč, v podhůří Hostýnských vrchů na pomezí Valašska a Hané. Historie školy sahá až k roku 
1928, kdy byl v zámku založen ústav České zemské péče pro mládež.

Náplní práce odborného učiliště je připravit žáky na odborný profesní i osobní život. Většina žáků potře-
buje velkou podporu jak v získávání pracovních návyků a vědomostí, tak i v otázkách běžného života a osob-
nostního rozvoje. Naši žáci bojují s nejen s vlastním pohodlím, ale často s nepodnětným nebo svým způsobem 
nevhodným rodinným zázemím. Tento „nezdravý základ“ si nesou s  sebou a  ve veliké míře je to negativ-
ně ovlivňuje v složitém období dospívání, které prožívají právě na naší škole. Učiliště navštěvuje průměrně  
90 žáků, čili jsme malá škola, a právě tato skutečnost je velikým pozitivem pro práci s našimi žáky. Téměř ro-
dinné prostředí a cílený individuální přístup nám dává možnost maximálně rozvíjet jejich možnosti.

Vstup do prvního pracovního poměru a schopnost dlouhodobější udržitelnosti pracovního místa sledu-
jeme u našich absolventů pravidelně již po mnoho let. K naplňování tohoto cíle nám slouží zkušenosti i dosa-
vadní praxe inspirovaná bývalým projektem v rámci OPVK „Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh 
práce“ a také pokračující pravidelná spolupráce s pobočkami a pracovníky ÚP. 

1 Zdroj fotografií: Odborné učiliště Kelč.

Zpět na obsah



199

Zaměstnatelnost absolventů oborů E ve školním roce 2018–2019 až 2020–2021

Školní rok Obor/celkem

Počet žáků k 1. 12. 2018, 2019 a 2020 s průběžným upřesněním v případě změny
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2018–2019 Zahradník/ce 8 0 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0
Pečovatel/ka 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Zámečník 7 4 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0
Zedník 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Prodavač/ka 6 2 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0
Celkem 24 6 0 3 9 8 3 1 2 1 0 0

2019–2020 Zahradník/ce 7 0 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1
Pečovatel/ka 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Zámečník 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Zedník 5 1 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0
Prodavač/ka 8 1 0 3 4 0 0 3 0 0 0 1
Celkem 25 2 3 6 11 4 2 5 0 1 0 2

2020–2021 Zahradník/ce 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Pečovatel/ka 5 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0
Zámečník 5 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
Zedník 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Prodavač/ka 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 18 5 0 5 10 6 0 2 0 0 0 0

Zdroj: výroční zpráva školy

Poznatky z uvedených školních roků v delší a souhrnné řadě nám dovolují provést porovnání absolventů na-
vzájem a vyslovit zobecňující, více méně každoročně se opakující závěry:

• Poměrně velká část absolventů pokračuje ve studiu, resp. zahajuje další studium. Mnohdy jde spíše o řeše-
ní sociální situace žáka a jeho rodiny než vážnější studijní zaměření žáka. Velký vliv má sociální nezralost 
žáků a praktické složitosti dnešní doby. Většinou se daří dostudovat další obor na odborném učilišti, méně 
úspěšní jsou žáci, kteří studující dále na SOU. U části žáků se projevuje spíš společenský neformální tlak 
na vyšší vzdělání než objektivní zvážení vlastních studijních předpokladů.

• Momentálně dlouhodobým pozitivem je situace na pracovním trhu, jeho „hlad“ po pracovní síle a nava-
zující trpělivost zaměstnavatelů se snižující se úrovní přijímaných absolventů.

• Pouze velmi malá část žáků se stává pravidelnějšími klienty úřadů práce. V posledních třech letech jsme 
tento jev téměř nezaznamenali. 

• Absolvování školy pro žáky se SVP se nejeví z pohledu zaměstnanosti jako problematické, ba naopak zde 
získané pracovní a občanské návyky jsou pevnější a trvalejší. U některých absolventů se však projevuje po-
třeba chráněného pracovního místa. Studijně demotivující je u některých žáků jistota sociálního systému 
či invalidního důchodu od nízkého věku.

• Část absolventů nahrazuje kreativnější práci v oboru manuální prací na výrobních linkách a v obslužných 
provozech velkých firem, což je jevem pozitivním po objektivním zvážení jejich možností. Počet těchto 
žáků dále narůstá, přestože část z nich však má problémy s plněním výkonových norem u tohoto druhu 
prací.
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• Počet osob pracujících na živnostenský list se v posledních dvou letech snížil a  letos klesl na nulovou 
hodnotu. Je to důsledkem klesající úrovně absolventů a posunu zájmu o kmenové pracovníky vzhledem 
k celkové situaci na trhu práce.

5.1.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Zahradnické práce

Uplatnitelnost těchto absolventů zůstává menší a značně nevyrovnaná především z důvodu velkých individuál-
ních rozdílů v odborné úrovni. Problémem je sezonnost zahradnických prací a pro absolventy s mentálním po-
stižením i určitá variabilita pracovních požadavků, prostředí a druhů práce. Pro část absolventů tohoto oboru 
je charakteristické pokračování v dalším studiu nebo přechod do sociálního systému – invalidní důchody, a to 
již v průběhu studia. Průvodním jevem u skupiny žáků oboru je jejich viditelné pomalejší osobnostní a pra-
covní dozrávání, mnohdy trvalá neschopnost plnění pracovních a výkonových norem v kombinaci s obavami 
a prostým lidským strachem z mnoha životních situací.

Pečovatelské služby

Většina absolventů má dlouhodoběji předpoklady pro další profesní uplatnění. Na pracovním trhu je o dobře 
připravené absolventy v poslední době velký zájem. Negativem u oboru je naopak klesající zájem ze strany žáků 
základních škol o podobný charakter práce a činnosti. Tento obor je náročnější nejen studijně a fyzicky, ale pře-
devším psychicky. Vliv na zaměstnanost v oboru má také sociální nezralost některých absolventů a navazující 
nemožnost za tohoto stavu nastoupit na pečovatelské pracovní místo.

Zámečnické práce  

U tohoto oboru lze stále předpokládat dobrou možnost uplatnění, stejně jako v letech minulých. Obor je dopo-
sud charakteristický poměrně velkou poptávkou na pracovním trhu, pokud je absolvent schopen širší pracovní 
adaptace. U nás ve škole se stává velkým problémem již zmíněná nižší všeobecná úroveň žáků i absolventů. 
Tyto absolventy je možno rozdělit dle uplatnitelnosti na dvě části; jedna skupina získává pevné a trvalejší pra-
covní místo, menší část má dlouhodobější problémy s uplatněním a přecházejí na méně kvalifikovaná místa, 
případně na místa mimo obor. V minulých letech byli žáci oboru nejlépe zaměstnatelní a velmi dobře při vy-
hledávání pracovních pozic spolupracující. Průvodních jevem u tohoto oboru je udržení až druhého či dalšího 
pracovního místa po absolvování školy, tedy delší hledání svého místa na pracovním trhu. 

Zednické práce

Obor s velkou poptávkou, ale s dlouhodobě nevyrovnanou úspěšností našich absolventů. Stejně jako u zámeč-
nického oboru často nerozhodují o získání pracovního místa výsledky absolventa, ale trpělivost firmy i pracov-
níka při adaptačním procesu. Část absolventů nezvládá požadovanou adaptabilitu na časté změny podmínek, 
místa práce, klimatické vlivy a další pracovní situace obvyklé u stavebních firem.

Prodavačské práce

V tomto oboru je pravděpodobnost zaměstnatelnosti velmi dobrá u velké části žáků. Většina absolventů je dobře 
připravena odborně, ale problémem je jejich přizpůsobivost k reálným pracovním podmínkám super- a hyper-
marketů, mezi které patří nepravidelnost směn, práce o víkendech, neúplné nebo dělené směny a noční práce. 
Stále častěji se potvrzuje, že tento obor je přípravou pracovníků pro výkon dělnických prací na linkách a ve 
výrobnách. 

Největším problémem, s kterým se každý učitel setkává, je již zmíněná malá podpora a motivace v rodinách 
našich žáků. Žáci nejsou v rodinném prostředí vedeni, podporováni a motivováni k nutnosti chodit do školy, 
což je základ pro úspěšné zvládnutí studia a k získání výučního listu. Toto je také nejčastější příčina předčasné-
ho ukončení studia žáků na naší škole. Nepochopitelným pro nás dále zůstává fakt, že systém dovolí, aby žák  
v 16 letech mohl být evidován na úřadu práce, místo aby se povinně vzdělával. Cítíme, že společnost stále nedo-
ceňuje význam vyučení a vzdělávání.
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5.1.3 Konkrétní příklad z praxe – Radim

Chlapec, ročník narození 1998, byl současně se svými dvěma sourozenci z vážných důvodů zanedbání péče za-
řazen do dětského domova. V roce 2016 po absolvování základního vzdělání nastoupil na doporučení SPC na 
naše učiliště do praktické školy dvouleté. Bylo mu diagnostikováno středně těžké mentální postižení a k napl-
nění jeho vzdělávacích potřeb také doporučení podpůrných opatření 4. stupně. V praktické škole se zapojoval, 
potřeboval však stálou motivaci a kontrolu. Byl kamarádský, ale žil si ve svém světě. Velmi ho zajímaly všechny 
elektronické přístroje, v této oblasti byl velmi aktivní a vyžadoval velkou kontrolu. Dobře se začal orientovat 
v práci s PC, až byla nutná korekce této aktivity. Po ukončení praktické školy dvouleté nastoupil na učební obor 
Zahradnické práce. Během studia mu byl vypracován IVP ve všech předmětech, který umožňoval zvýšený 
individuální přístup po celou dobu studia. Práce v zahradě byla pro něj dobrým řešením. Pohyb a pestrost pra-
covních aktivit mu prospívaly i zdravotně, protože jeho dalším handicapem byla nadváha. Potřeboval kontrolu, 
kolik toho sní a kdy. Žák byl po celou dobu studia na našem učilišti ubytován na internátě, kde se učil samostat-
nosti, utvrzování základních hygienických návyků a dennímu režimu. Absence těchto návyků byla problémem, 
často se bránil plnění hlavně z důvodu pohodlí až lenosti. Pod neustálou kontrolou byl ochoten tato pravidla 
akceptovat a k zlepšení a utvrzení těchto návyků došlo. Z posunu měl i on sám radost. Již v průběhu studia na 
naší škole se jeho rodinné zázemí zlepšilo a začal více komunikovat s rodinou (matkou a sourozenci). Víkendy 
trávil s matkou, až poslední rok studia odešel z dětského domova a začal bydlet u matky s bratrem. Toto období 
bylo složitější, ale komunikace s matkou i s dětským domovem vedla k úspěšnému řešení situace. Závěrečnou 
zkoušku praktickou musel vlivem covidových opaření opakovat (distanční přípravu nezvládal), ale v září ji 
úspěšně vykonal. 

Po konzultaci s Radimovým opatrovníkem a matkou jsme mu doporučili ambulantní službu v jeho bydli-
šti. Zde nastoupil po ukončení studia jako klient do programu sociálně terapeutické dílny Naděje Vsetín. 

Tuto službu využíval od 12. 7. 2021 vždy 3× týdně (v pondělí, středu a pátek) v časovém rozmezí od 8 do 
12 hodin. Byla mu poskytována podpora v programech Výtvarník, Hospodář a Řemeslník a program č. 4. Pro-
gram „Čtverka“ je individuální program, jehož základem je otázka „Co bych měl ještě znát, než začnu pracovat 
na trhu práce?“.

Jelikož s tímto zařízením úzce spolupracujeme, máme také informace, jak se našemu žákovi daří v součas-
né době. S jeho svolením nám byla předána informace, že nyní 2× týdně pracuje ve firmě Aktive Color, s. r. o., 
ve Vsetíně na úseku úklidových prací. 
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5.1.4 Konkrétní příklad z praxe – Nikol

Žákyně, ročník narození 1997, k nám nastoupila na doporučení SPC Zlín s diagnózou lehká mentální retar-
dace. Základní vzdělání absolvovala na Základní škole a Mateřské škole Křižná. Narodila se jako druhé dvojče 
velmi mladé mamince. Péče o dvě děti byla pro rodiče velkou zátěží a záhy se ukázalo, že tyto nároky nezvlá-
dají. Vztah rodičů se rozpadl, nový otec se velmi snažil, ale ani tento vztah nedopadl dobře. Přibyl další souro-
zenec a situace se zhoršila tak, že byla dvojčata předána do pěstounské péče babičky. Zde obě děvčata vyrůstala 
až do své plnoletosti. Nikol u nás nastoupila do oboru Pečovatelské služby v roce 2013. Byla velmi snaživá, ale 
současně velmi úzkostná a lítostivá s pomalejším tempem práce. Neměla zpracovaný vztah se svou sestrou, kte-
rá byla nadanější a začala studovat na střední škole s maturitou. Pro Nikol to byla velká motivace, aby dokázala, 
že je také „dobrá“. Spolupráce s babičkou byla velmi příkladná a Nikol se podařilo úspěšně získat výuční list. 
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Žákyně měla ambice pokračovat ve studiu, a tak nastoupila na Střední zdravotnickou školu ve Vsetíně, obor 
Ošetřovatelství. Tuto školu úspěšně dokončila a v roce 2020 nastoupila do Centra pro seniory – Zahrada. Pra-
cuje zde jako ošetřovatelka. Jelikož nastoupila v období pandemie, bylo to pro ni velmi těžké období. Po třech 
měsících zkušební doby dostala smlouvu na 1 rok a tato smlouva jí byla prodloužena na další rok. Sama tvrdí, 
že je tato práce velmi náročná a že ji velmi zatěžuje směnování. Snaží se a má velkou podporu od svého přítele, 
se kterým žije ve společné domácnosti.

 

5.1.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů

Obor Prodavačské práce

• Kaufland – Valašské Meziříčí, Hranice na Moravě, Nový Jičín, Vsetín: https://www.kaufland.cz

• Tesco – Valašské Meziříčí: https://itesco.cz

• Albert – Valašské Meziříčí, Hranice na Moravě, Kopřivnice: https://www.albert.cz

• Billa – Hranice na Moravě: https://www.billa.cz

• Coop – Vsetín, Kelč: https://www.skupina.coop

• Potraviny u Kubů – Kelč

Obor Zahradnické práce

• Florplant – Hranice na Moravě: https://www.florplant.cz

• Proplant group – Kelč: https://www.proplantgroup.cz

• Zahradnictví Čech – Kelč: https://www.zahradnictvi-kelc.cz

Obor Pečovatelské služby

• Domov seniorů – Radkova Lhota: https://www.domovrl.cz

• Institut Krista Velekněze – Choryně: https://www.ikvchoryne.cz

• Hospic Citadela Diakonie ČCE – Valašské Meziříčí
https://www.diakonievm.cz/nase-sluzby/zdravotni-sluzby-pro-nemocne-a-umirajici/hospic-citadela

• Sociální služby – Vsetín: https://sluzbyvsetin.cz

https://www.kaufland.cz/
https://itesco.cz/
https://www.albert.cz/
https://www.billa.cz/
https://www.skupina.coop/
https://www.florplant.cz/
https://www.proplantgroup.cz/
https://www.zahradnictvi-kelc.cz/
https://www.domovrl.cz/
https://www.ikvchoryne.cz/
https://www.diakonievm.cz/nase-sluzby/zdravotni-sluzby-pro-nemocne-a-umirajici/hospic-citadela/
https://sluzbyvsetin.cz/
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• Centrum pro seniory – Holešov: https://www.cpsholesov.cz

• Domov seniorů a pečovatelská služba – Hranice na Moravě: http://www.domovsenioruhranice.cz

• Domov Alfreda Skeneho – Palovice: https://www.daspavlovice.cz

Obor Zámečnické práce

• Schäfer – Hranice: https://www.ssi-schaefer.com/cs-cz

• Olšovecké strojírny – Olšovec: https://www.strojirny.com

• DSD Dostál – Dřevohostice: http://www.rezani-paleni-tvarovani.cz/index.php/cs

• Megacorp – Kelč: https://www.megacorp.cz

Obor Zednické práce

• StaniOn, s.r.o. – Bystřice pod Hostýnem: http://stanion.cz

• ORSAG stavby – Horní Újezd: http://www.orsagstavby.cz

• Zednictví Rušar, s.r.o.  – Hranice: https://www.zednictvirusar.eu

5.2 Střední škola gastronomie a obchodu Zlín2

5.2.1 Informace o škole a žácích

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín vznikla v roce 2011 sloučením dvou škol Zlínského kraje, a to střed-
ní školy s obory vzdělání H, L s gastronomickým zaměřením a Odborného učiliště a Praktické školy Zlín-Kle-
čůvka, kde se vzdělávali žáci v oborech vzdělání E a C.

V současné době se ve škole vzdělává přibližně 300 žáků v  tříletých učebních oborech Kuchař-číšník, 
Prodavačské práce, Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské práce, Zednické práce a Tesařské práce, ve 
čtyřletém maturitním a dvouletém nástavbovém oboru Gastronomie a dále v praktické škole dvouleté. Škola 
vzdělává žáky v 21 třídách, z toho má 9 tříd zřízených podle § 16 pro žáky se zdravotním postižením. Obory E 
zvládají i žáci s lehkým mentálním postižením, neboť se jedná o obory, které mají významnou měrou posíleno 
vzdělávání v prakticky zaměřených předmětech. Praktická škola je určena pro žáky se středním mentálním 
postižením nebo pro žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s jiným zdravotním postižením.

Škola věnuje velkou péči vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě doporuče-
ní školského poradenského zařízení si mohou žáci se ZP vybrat z nabídky 7 oborů vzdělání, pro které zřizujeme 
speciální třídy. Vyučují zde učitelé s vysokou odbornou a zároveň speciálněpedagogickou kvalifikací. Pří-
stup do školy je částečně bezbariérový, rovněž sociální zázemí je částečně přizpůsobeno pro imobilní občany.

Již samotné zřízení učeben speciálních tříd v rámci běžného provozu střední školy klade vysoké náro-
ky na začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného života. Výchovně-vzdělávací proces 
žáků se ZP je oddělený, každý obor má svůj vzdělávací program. Jinak se ale maturanti, žáci učebních oborů 
i praktické školy setkávají o přestávkách ve společných prostorách, stravují se ve vysokoškolské menze UTB, 
zúčastňují se společně různých akcí (společné zahájení školního roku, dny otevřených dveří, vánoční akce, 
besedy s odborníky k různým tématům, společné návštěvy divadla, kina, výstav, koncertů, sportovní kurzy 
apod.). Klima školy pro žáky se SVP je vlídné, žáci mají standardní vztahy bez předsudků. Za více než 10 let 
společného vzdělávání jsme nezaznamenali, že by mezi nimi vznikl nějaký konflikt, spíš naopak, pomáhají si. 
Velkou zásluhu na vytváření prostředí se začleněním žáků se SVP mají jistě vysokoškolsky vzdělaní speciální 

2 Zdroj fotografií: Střední škola gastronomie a obchodu Zlín.

https://www.cpsholesov.cz/
http://www.domovsenioruhranice.cz/
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https://www.strojirny.com/
http://www.rezani-paleni-tvarovani.cz/index.php/cs/
https://www.megacorp.cz/
http://stanion.cz/
http://www.orsagstavby.cz/
https://www.zednictvirusar.eu/


205

pedagogové i asistenti pedagoga. Jsou vysoce kvalifikovaní na to, aby v běžném prostředí školy pomohli žákům 
se SVP zajistit jejich individuální potřeby související se vzděláváním. Žáci bez SVP vidí dobrý a obětavý přístup 
k osobám se zdravotním postižením a přejímají ho. Přirozeně se učí, že má-li někdo znevýhodnění, je potřeba 
ho podpořit.

U žáků se zdravotním znevýhodnění vidíme velkou snahu se začlenit mezi ostatní spolužáky, těší je, že 
jsou součástí běžné střední školy, musí vynaložit nemalé úsilí, aby ve škole vše zvládli. Tyto získané dovednosti 
si odnášejí i do běžného života, ve kterém lépe zvládají sociální začlenění. 

Škola se také zapojuje do různých akcí, které jsou určeny především pro osoby se ZP a jsou zajišťovány 
organizacemi, které podporují osoby se zdravotním postižením (např. sportovní soutěž Paraparáda, zimní 
olympiáda speciálních škol Zlínského kraje – lyžování na monoski, různá sportovní utkání, kulturně-spole-
čenské akce).

Jsme střední odborná škola a všechny obory vzdělání, nevyjímaje obory pro žáky se SVP, jsou odborně 
zaměřené. Z tohoto důvodu se škola vždy snažila o propojení zejména praktického vyučování s odbornou praxí 
u zaměstnavatelů. U žáků oborů kategorie H a L se tak děje již od 1. ročníku. Žáci oborů kategorie E provádějí 
v 1.–2. ročníku nácvik praxe především v odborných učebnách a ve 2.–3. ročníku (podle schopností žáků) se 
i tito žáci přesouvají na reálná pracoviště, nejčastěji jako skupina se svým učitelem odborného výcviku, ojedi-
něle ti nejsamostatnější pracují u instruktora.

Zejména žáci s mentálním postižením potřebují k nácviku byť i jednoduché pracovní činnosti více času 
než člověk bez handicapu. Je nutný i správný výběr pracovní činnosti s ohledem na jejich zdravotní postižení, 
které i ve skupině třídy žáků se SVP vykazuje výrazné individuální rozdíly. Jako škola jsme uvítali možnost 
zaplacení asistenta TP pro nácvik praxe z projektu Univerzity Palackého v Olomouci, který se může žákovi 
věnovat individuálně. Tyto asistenty TP jsme vybrali z řad pedagogů, kteří mají odborné vzdělání a zkušenost 
v oboru, ve kterém si žák přál vykonávat praxi, a zároveň naši asistenti TP mají i speciálněpedagogické vzdělá-
ní. Ukázalo se, že tito pedagogové uměli žákům vybrat praxi také s ohledem na jejich ZP. 

Do budoucna chceme usilovat o větší spolupráci s ÚP a pokusíme se ještě více vyhledávat zaměstnava-
tele, kde by bylo reálné zaměstnat naše absolventy oborů E a C. Bylo by výhodné, kdyby nácvik praxe pro-
bíhal na těchto pracovištích již v  rámci výuky prakticky zaměřených předmětů (odborný výcvik v oborech  
kategorie E vzdělání a praktická cvičení v praktické škole). Tento nácvik pracovních dovedností by velmi po-
mohl žákům s MP, kteří mají zájem sehnat po vyučení práci.

Ukázalo se také, že možnost nácviku pracovních činností v odborných učebnách učebních oborů v rámci 
projektu realizovaného ve spolupráci s UPOL pro vybrané žáky z praktické školy měl velký význam. Na základě 
této zkušenosti se žáci rozhodli pokračovat v dalším vzdělávání v oboru kategorie E. Rovněž jejich rozhodování 
o volbě správného oboru studia bylo pro ně snadnější. Zvláště žákům s těžším ZP tento individuální způsob 
dává možnost déle se vzdělávat a vybranou praktickou dovednost rozvíjet nejdříve v rámci předmětu praktická 
cvičení v praktické škole dvouleté a následně ve vybraném oboru vzdělání v předmětu odborný výcvik.

5.2.2 Zkušenosti s oblastí (ne)zaměstnávání žáků, absolventů

Domníváme se, že na trhu práce existují pracovní činnosti, které by lidé s  lehkým mentálním postižením, 
popř. se středním mentálním postižením mohli zvládat. Příkladem jsou někteří úspěšní absolventi oborů ka-
tegorie E, kteří sehnali práci. Jedná se o obory Zednické práce, Tesařské práce, Malířské a natěračské práce, 
Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské práce, Prodavačské práce. 

 Ojediněle jsou zaměstnáni, ale spíše na nižší úvazek, kratší pracovní dobu nebo v chráněných pracoviš-
tích, také nejlepší absolventi praktické školy dvouleté. Jedná se zvláště o žáky, kteří dále pokračovali v některém 
z učebních oborů kategorie E a podařilo se jim ho dokončit. Ukazuje se, zvláště u žáků s těžším postižením, 
že je vhodné studium přizpůsobit tempu žáka a vzít v úvahu také jeho osobní vývoj. V takovýchto případech 
je dobrým řešením nejdříve absolvovat praktickou školu dvouletou a následně ve věku cca 18 let se pokusit 
o zvládnutí učebního oboru kategorie E. Tento obor by uvedení žáci s těžším ZP nezvládli, pokud by ho začali 
studovat ihned po ukončení základního vzdělání, tzn. v 15 letech, a neměli přípravu v praktické škole dvou-
leté. Absolventi praktických škol dvouletých zpravidla působí v chráněných dílnách, sociálně terapeutických 
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dílnách nebo v centrech sociálních služeb. Pracovní činnost je nutné přizpůsobit jejich tempu. Někteří z žáků 
využívají také chráněná bydlení. Uvedená zařízení přispívají i po ukončení docházky na střední škole k jejich 
větší samostatnosti. 

Žáci musí být osobně motivováni k tomu, aby se chtěli dále vzdělávat nebo pracovat. Žáky s mentálním 
postižením většinou více baví prakticky zaměřené předměty než teoretické. V oborech vzdělání kategorie E 
mají také praktických předmětů více než na oborech vzdělání kategorie H. Tato skladba předmětů v prakticky 
zaměřených oborech vzdělání kategoie E umožňuje, aby i žáci s LMP zvládli vyučení. I na těchto oborech se 
studium zakončuje jednotnou závěrečnou zkouškou. Časově větší dotace hodin odborného výcviku žákům 
umožňuje více nacvičovat praktické dovednosti jak v odborných dílnách, tak na pracovištích přímo u zaměst-
navatelů.

K tomu, aby se zvýšila úspěšnost na trhu práce žáků s mentálním postižením, by bylo vhodné věnovat vět-
ší pozornost individuálnímu dlouhodobějšímu zácviku na požadovanou pracovní pozici přímo u zaměstnava-
tele. Toto však nelze provést bez placeného asistenta TP, který je odborně kvalifikovaný jak pro danou profesi, 
tak také speciálněpedagogicky. Projekt UPOL dává možnost tento individuální zácvik uskutečnit. V rámci celé 
skupiny 7 žáků, kterou běžně vede učitel odborného výcviku, toto individuální zapracování není možné, neboť 
mezi žáky jsou velké individuální rozdíly v úrovni dovedností. Zároveň učitel odborného výcviku musí dbát 
na zvláštnosti žáků s ohledem na jejich zdravotní postižení a dodržovat BOZP v konkrétním prostředí firmy. 
Stálý asistent TP pro jednotlivé žáky by tento požadavek z velké části mohl vyřešit. Pokud by takový asistent TP 
s učitelem odborného výcviku spolupracoval, mohl by ještě více rozvíjet pracovní dovednosti u žáků motivova-
ných a nadanějších nebo naopak by pomohl více žákům s menší motivací nebo větším zdravotním handicapu 
při nácviku alespoň jednodušších pracovních dovedností. 

Závěrem by se dalo říct, že vzhledem k dlouhodobé tradici výuky řemesel na naší škole jsme schopni 
i v současnosti sehnat pracoviště pro žáky, kde se budou učit praktickým činnostem v rámci zvoleného učeb-
ního oboru vzdělání. Avšak pracovat s celou skupinou 7 žáků se ZP v běžném provozu firem je pro učitele od-
borného výcviku především z bezpečnostního hlediska velmi rizikové. Mnohdy právě z tohoto důvodu učitel  
směřuje nácvik pracovních dovedností žáků zvláště v nižších ročnících do odborných učeben určených pro 
praktické vyučování.

Dle našeho názoru by také bylo dobré např. ve spolupráci s ÚP a dalšími zaměstnavateli doporučit pro 
naše obory kategorie E pracoviště, kde by žáci mohli vzhledem ke svému oboru sehnat práci, a na těchto pra-
covištích zacílit již nácvik dovedností v době studia. Následně by tito žáci mohli pokračovat v podporovaných 
pracích ze strany zaměstnavatele.

5.2.3 Konkrétní příklad z praxe – Nela

Na praktickou školu dvouletou nastoupila v září 2015 dívka s DMO a středním mentálním postižením, drob-
nější postavy, s omezenou hybností horních a dolních končetin. K přesunu používala invalidní vozík, na kte-
rém trávila celý den. Z důvodu DMO velmi špatně komunikovala. V červnu 2015 ukončila Základní školu 
speciální Zlín, Středová.

Rodiče vozili žákyni každý den do Otrokovic, kde měla naše škola v pronajatých prostorách základní školy 
zřízenu jednu třídu praktické školy. V této třídě probíhala společná výuka prvního i druhého ročníku. Žákyně 
i přes svůj handicap byla vždy pozitivně naladěna. Snažila se o komunikaci s učiteli i spolužáky. Projevovala 
zájem o každodenní dění ve třídě. Za pomoci asistenta pedagoga, který byl na třídu přidělen, se snažila plnit 
zadané úkoly. Při výuce používala počítač, jehož součástí byla speciální myš, která jí usnadňovala práci na po-
čítači, a speciální klávesnice, která jí umožňovala a ulehčovala psaní. Pro názornost byly používány různé vý-
ukové programy a pomůcky, které jí pomáhaly snadněji pochopit probírané učivo a aktivně se zapojit do výuky. 

Na žádost rodičů a na základě doporučení SPC Zlín jí byl rozložen 1. ročník na dva roky a zaveden indi-
viduální vzdělávací plán. V lednu 2017 do třídy nastoupil druhý asistent pedagoga, který byl určen pro práci 
se žákyní. Asistentka pedagoga se plně věnovala žákyni a pomáhala jí ve všech potřebných úkonech nejen ve 
vyučování, ale i o přestávkách a doprovázela ji na všech akcích pořádaných školou, kterých se žákyně zúčast-
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ňovala. V červnu 2018 ukončila žákyně studium na praktické škole dvouleté. 
Rodiče opětovně podali přihlášku na praktickou školu a na základě doporučení SPC Zlín byla přijata. 

V září 2018 nastoupila do prvního ročníku s tím, že ji rodiče budou opět vozit na naše odloučené pracoviště do 
Otrokovic. Na začátku školního roku 2018 bylo na doporučení SPC zakoupeno elektrické polohovací křeslo. To 
bylo využíváno během vyučování k odpočinku žákyně od sezení na vozíku. Ve třídě měla k dispozici asistentku 
pedagoga, která jí pomáhala při výuce i o přestávkách. V červnu 2019 bylo odloučené pracoviště v Otrokovi-
cích zrušeno a učebna byla přemístěna na kmenovou školu do Zlína, kde se podařilo zřídit za podpory zřizo-
vatele školy – Zlínského kraje – částečnou bezbariérovost (zajištění plošiny pro vozíčkáře, nájezdovou rampu 
a úpravu sociálního zařízení). V září 2019 pokračovala žákyně ve studiu v druhém ročníku na praktické škole 
ve Zlíně.

Žákyně měla vždy dobrou náladu. Z  každého, byť malého úspěchu projevovala obrovskou radost. Její 
chování ovlivňovalo i ostatní spolužáky. Po celou dobu vzdělávání docházelo u žákyně k  rozšiřování jejích 
znalostí a dovedností. V březnu 2020 bylo přerušeno vyučování z důvodu covidové pandemie a  školy byly 
zavřené. Žákyně zůstala doma a výuka probíhala distanční formou. E-mailem jí byly posílány učební materi-
ály a úkoly k vypracování, které za pomoci rodičů plnila a rodiče je zasílali zpět do školy. Žákyně těžce nesla 
odloučení od kolektivu spolužáků a učitelů. Třídní učitelka spolu s asistentkou pedagoga s ní byly v telefonic-
kém kontaktu, čímž se jí snažily vynahradit možnost účasti na výuce. Na základě žádosti rodičů neabsolvovala 
žákyně závěrečné zkoušky. Školu ukončila v červnu 2020 vysvědčením. Po celou dobu školní docházky žákyně 
na naši školu probíhala velmi dobrá spolupráce mezi rodiči, třídní učitelkou, asistentkou pedagoga a ostatními 
učiteli. S jejich pomocí se žákyně zúčastňovala všech akcí, které byly školou pro žáky pořádány. Ať už to byly 
návštěvy kulturních zařízení, výstav, kina, divadla nebo exkurzí do zoo Lešná, KOVOZOO Staré Město, zám-
ku Kroměříž, kozí farmy Vizovice, dopravního hřiště Otrokovice, střediska volného času Klubíčko Zlín nebo 
chráněných dílen Charity Otrokovice a Erga Zlín. Žákyně se na pořádané akce těšila, užívala si je a snažila se 
získat co nejvíce informací.

V době, kdy žákyně navštěvovala naši školu, projekt UPOL Systémová podpora karierového poradenství 
a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR nebyl realizován. Neměla tedy možnost seznámit se podrobně 
s učebními obory v naší škole. Z důvodu velkého handicapu se ji nepodařilo umístit do žádné chráněné dílny. 
V současné době navštěvuje denní stacionář ve Zlíně, kde je jí poskytována potřebná péče a kde se snaží upev-
nit si svoje dosavadní znalosti a dovednosti a zároveň získat nové poznatky a informace.

  



208

  

5.2.4 Konkrétní příklad z praxe – Pavel

Pavel nastoupil na praktickou školu dvouletou v září 2019. V červnu 2019 ukončil Základní školu speciální 
Zlín, Lazy, jejíž součástí je také dětský domov, kde byl žák umístěn a kde vyrůstal. Žák se středním mentálním 
postižením zvládal učivo dle svých možností. Pracoval pomaleji, ale zato pečlivě. Probíraná látka ho od začátku 
zaujala. Bez problémů vypracovával zadané úkoly, i když pomalejším tempem. Aktivně se zapojoval při vyučo-
vání. Neměl problémy s komunikací s učiteli ani s žáky. V praktických cvičeních se rád učil novým věcem. Pro-
jevoval velký zájem o vaření, praní, úklid a domácí práce. Se zálibou a snahou něco se naučit tyto činnosti rád 
vykonával. Využíval možnosti debatovat o běžných věcech a situacích, se kterými se v životě setkával. Ve škole 
se snažil pomáhat slabším spolužákům. Se zájmem se zúčastňoval všech akcí, které škola pořádala. Zajímal se 
o dění kolem sebe a nebylo mu lhostejné, co se v životě děje. 

Od začátku 2. ročníku byl žák zapojen do projektu Systémová podpora kariérového poradenství a tran-
zitních programů žáků se SVP pro ČR, který mu umožnil podrobně se seznámit s učebními obory pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, které se na naší škole vyučují. Do projektu se zapojil na 1 rok. V rámci 
projektu vykonal praxi v odborných učebnách pro obor Stravovací a ubytovací služby a obor Pečovatelské služ-
by, kde se blíže teoreticky i prakticky seznámil s kuchařským uměním a profesí pečovatele. Měl možnost být 
přítomen v hodinách odborného výcviku na obou oborech a prakticky si vyzkoušet kuchařské a pečovatelské 
dovednosti. Toto poznání mu pomohlo při volbě učební oboru, na který nastoupil po ukončení praktické ško-
ly. Z hodin praktického vyučování byl vždy nadšen. Těšil se, že pozná něco jiného a že se něco nového naučí.  
O své zážitky se vždy podělil se svými spolužáky, kteří do programu nebyli zařazeni. Žák zvládal výuku i v ob-
dobí protiepidemických opatření kvůli covidu-19. Účast v projektu na něj kladně zapůsobila. Stal se zodpo-
vědnějším ke svému vzdělání a chování ve škole. Po celou dobu studia byl snaživý, pracovitý, komunikativní. 

V březnu 2021 mu bylo umožněno přestěhovat se z dětského domova Zlín-Lazy do chráněného bydlení 
ve Zlíně, kde bydlí sám v jednom pokoji s kuchyňským koutem. Zde se pod dohledem asistentek a za pomoci 
sociální pracovnice učil žít samostatně, sám se o sebe starat, nakupovat, vařit, uklízet, prát a hospodařit s pe-
nězi. V mnohých situacích mu byly nápomocny znalosti a dovednosti, které získal nejen na praktické škole, ale 
i v rámci projektu, na kterém mu byla umožněna účast. Studium na praktické škole zakončil úspěšným slože-
ním závěrečné zkoušky praktické a teoretické v červnu 2021. 

Účast v projektu s možností seznámit se podrobně s oběma učebními obory mu usnadnily nejen zapojení 
se do samostatného života, ale i  snadnější rozhodování, co v životě dál. Tím, že si prakticky vyzkoušel oba 
obory, mohl mezi nimi porovnávat a vybrat si obor, který ho zaujal, kde se mu víc dařilo a kde získá teoretické 
znalosti a praktické dovednosti pro své budoucí povolání, které by chtěl vykonávat, a také tomu být nápomocen 
lidem, kteří pomoc potřebují. Po konzultaci s výchovnou poradkyní si zvolil učební obor Pečovatelské práce. 
Studium zahájil v září 2021. Od začátku studia o zvolený obor projevuje zájem. Daří se mu nejen v teorii, ale 
i v odborném výcviku.
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5.2.5 Seznam doporučených zaměstnavatelů

Ve všech oborech vzdělání kategorie E, které nabízíme pro vzdělávání žáků se SVP, tzn. Zednické práce, Tesař-
ské práce, Malířské a natěračské práce, Stravovací a ubytovací služby, Prodavačské práce, Pečovatelské práce, 
je možno sehnat práci v rámci Zlínského kraje. V těchto oborech najdeme také zaměstnavatele, u kterých je 
možnost vyzkoušet si odbornou praxi. Avšak je třeba si uvědomit skutečnost, že pro jednoho pedagoga, který 
má ve skupině 7 žáků se ZP, je zvládnutí tohoto nácviku např. ve stavebním provozu nebo v zařízeních sociální 
péče, kde se musí dodržovat přísná epidemická opatření, nereálné. Jako škola bychom uvítali, kdybychom měli 
i nadále možnost využívat asistenta TP, který by učiteli praktického vyučování pomohl s individuálním nácvi-
kem pracovních činností žáků nejlépe přímo u zaměstnavatele. Vhodná by byla i větší spolupráce s ÚP, jenž by 
naší škole doporučil zaměstnavatele, kteří by měli zájem o zaměstnávání a odbornou praxi našich absolventů 
se ZP v oborech vzdělání, které vyučujeme. Domníváme se také, že trvalé zřízení funkce metodika TP na naší 
odborné škole (alespoň na částečný úvazek nebo odpočet vyučovacích hodin) by mohlo přispět k tomu, že by 
škola měla možnost se více věnovat možnostem spolupráce firem a ÚP, a tím se pokusila společně s těmito 
partnery hledat cesty k většímu podílu zaměstnávání osob se ZP.

V oboru vzdělání C Praktická škola dvouletá jsme v posledních letech v rámci praktických cvičení nejví-
ce spolupracovali s organizací Naděje Zlín, která umožňuje práci v sociálně terapeutických dílnách. Někteří 
naši žáci zde využívají také chráněné bydlení. Nácvik praktických dovedností v  dílně nám umožňuje také 
organizace Ergo Zlín. Návštěva našich žáků v těchto zařízeních byla v poslední době omezena nejen z důvodu 
protiepidemických opatření kvůli covidu-19, ale také legislativním omezením počtu asistentů pedagoga ve 
třídě střední školy, což nám ztížilo možnost přesunu žáků s těžším ZP na pracoviště. V důsledku tohoto byla 
ve škole zřízena nová učebna praktických cvičení pro PŠ. I na tomto oboru bychom uvítali možnost zřízení 
asistenta TP k individuálnímu nácviku pracovních dovedností žáků. 
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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 ze Zlínského 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: www.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. 

http://www.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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