
 

     

Podpora rovných příležitostí na školách v ORP MH 

Pro rodiče a školy 

Vážení rodiče, 

následující přehled kontaktů a navazujících informací je určen pro rodiny a školy s cílem poskytnout 

základní zdroj, který může pomoci při zvládnutí rozmanitých situací spojených s oblastí rovných 

příležitostí ve vzdělávání. Materiál vznikl na základě zpracování dotazníků zaměřených na rovné 

příležitosti ve vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště. 

Další kontakty na pomáhající organizace lze nalézt například na odkazu projektu MAP II 

Mnichovohradišťsko  http://www.map-mh.cz/. Kontakty jsou v prezentaci Spolupráce aktérů v síti 

služeb pro děti a jejich rodiny v ORP Mnichovo Hradiště. 

 

Letáček obsahuje následující části:  

1. Kontakty na pomáhající organizace 

a) Logopedie 

b) Pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum 

c) Raná péče, MŠ a ZŠ speciální 

d) Psychologická pomoc 

e) Psychiatrie ambulantní a lůžková oddělení 

f) Ochrana sociálních a právních zájmů nezletilých dětí a rodin 

2. Informace k tématu asistent pedagoga (AP) a osobní asistent (OA) 

a) Asistent pedagoga 

b) Osobní asistent 

3. Dávky poskytované úřadem práce 

a) Mimořádná okamžitá pomoc 

b) Příspěvek na živobytí 

c) Doplatek na bydlení 

d) Příspěvek na bydlení 

e) Přídavky na děti 

4. Obědy pro děti – zdarma 

a) Obědy pro děti Women for Women 

b) Středočeský kraj 

5. Nabídka volnočasových aktivit zdarma OP VVV 

http://www.map-mh.cz/


 

 

1. Kontakty na pomáhající organizace 
a) Logopedie 

 
Při problémech s výslovností doporučujeme spojit se s logopedem raději s jistým předstihem.  Čekací 
doba v jednotlivých odborných organizacích může být v řádu mnoha měsíců. Podmínky, za kterých 
níže uvedené organizace či osoby poskytují logopedickou péči, jsou různé. Některá zařízení poskytují 
péči zdarma (respektive ji platí zdravotní pojišťovna), jiná za úhradu. Někdy je třeba získat doporučení 
od lékaře, jinde není nic takového třeba. Konkrétní podmínky Vám sdělí na daném pracovišti. 
 
Speciální pedagogické centrum (SPC) MH 
Mgr. Jana Vízková 
Jana Švermy, 380, Mnichovo Hradiště   
E-mail: zvs.mh@seznam.cz 
https://3zsmh.cz/spc/ 
 
Poliklinika Mnichovo Hradiště 
Mgr. Tereza Nožičková 
Jana Švermy, 395 Mnichovo Hradiště 
Tel.: 731 542 894 
 
Klub dětí a mládeže Mnichovo Hradiště 
Mgr. Kateřina Nevřelová, Dis. 
Komunitní centrum MH 
Mírová 1616, Mnichovo Hradiště   
http://ddm-mb.cz/events/logopedie-naprava-reci-13-2021-09-22/ 
 
PhDr. Josef Štěpán, koordinátor logopedické péče pro Středočeský kraj                                              

Pracoviště koordinátora: ZŠ Mnichovo Hradiště, Švermova 380, Mnichovo Hradiště                                                                 

E-mail: dolnikrupa@seznam.cz                                                                         

https://koordinatorstepan.webnode.cz/          

                                                                                                        

Klinická logopedie – Mgr. Hedvika Klemová, MB 

Jičínská 1025, Mladá Boleslav   

Tel.: 722 086 043, 606 887 860                                         

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-

pracovist&ceid=458 

                                                                                                                                               

PeaDr. Dana Horáková                                                                                                                                         

Na Radouči 1081, Mladá Boleslav                                                                                                                               

Tel.: 723 700 755 

E-mail: horakovad.logomb@volny.cz                                             

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-

pracovist&ceid=479 

                                                                                                                                                    

Ambulance logopeda v Klaudiánově nemocnici MB                                                                                             

Tel.: 326 743 741                                                                                                                                                      

E-mail: dana.klabanova@onmb.cz                                                              

http://www.klaudianovanemocnice.cz/ambulance-logopeda-v-nbsp-klaudianove-nemocnici/ms-

1149/p1=1149 
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Logopedie v ráji  

PaedDr. Jana Vobořilová, Mgr. Barbora Šťastná 

Antonína Dvořáka 303, Turnov   

Tel.: 799 532 868 (objednávky), 604 251 393 

E-mail: info@logopedievraji.cz  

http://www.logopedievraji.cz 

Speciálně pedagogické poradenství a logopedie 

Mgr. Petr Klus 

28. října 18, Turnov   

Tel.: 737 824 800 

E-mail: petr.klus@jinecesty.cz  

http://www.jinecesty.cz 

Tvořivá logopedie 

Zdravotní středisko 

Frýdštejn 102, Frýdštejn  

Tel.: 722 146 346 

http://www.tvorivalogopedie.cz 

Mgr. Kristýna Hrušková 

Zámek 50, Benátky nad Jizerou, budova bývalé rehabilitace                                                                             

Tel.: 704 099 021                                                                                                                                                    

E-mail: info@logopedie-hruskova.cz                                                                                                      

http://www.logopedie-hruskova.cz/ 

Mgr. Kateřina Černá                                                                                                                                                

Masarykova 699/9, Liberec                                                                                                                                

Tel.: 606 174 158                                                                                                                            

http://logopediepokec.cz/                                                      

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-

pracovist&ceid=160 

Nemocnice Liberec, logopedická ambulance                                                                                                       

Mgr. Jana Rossmanová                                                                                                                                        

Husova 10, Liberec                                                                                                                                                    
Tel.: 485 113 637, 485 312 600                                         

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-

pracovist&ceid=310 

SPC Liberec 

Elišky Krásnohorské 921, Liberec XIV – Ruprechtice                                                                                       

Tel.: 724 327 874 

E-mail: novakova@spcliberec.cz 
http://www.spcliberec.cz/ 

MŠ a ZŠ logopedická Liberec – pro děti s poruchami sluchu a řeči                                                                  

E. Krásnohorské 921, Liberec 14 

Tel.: 482 416 447, 778 536 646, ředitel: 482 416 401, 777 421 701 

E-mail: kaftanova@ssplbc.cz, karasek@ssplbc.cz 
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Mgr. Milena Fleišmanová                                                                                                                                      

Na Šumavě 1509/48, Jablonec nad Nisou                                                                                                        

Tel.: 483 319 106, 483 306 040                                                                                                                                

E-mail: milena.fleis@seznam.cz                                                                       

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-

pracovist&ceid=348 

Peadr. Mária Jancíková                                                                                                                                          

B. Němcové 7, Jablonec nad Nisou                                                                                                                   

Tel.: 605 230 152                                                                

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-
pracovist&ceid=437 

doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D .                                                                                                                   

Náměstí Osvobození 451, Česká Lípa                                                                                                                  

Tel.: 487 874 169, 483 300 137                                         

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-

pracovist&ceid=199                                                                               

Mgr. Lucie Vosálová                                                                                                                                                 

Hrnčířská 2985, budova České Spořitelny, Česká Lípa                                                                                   
Tel.: 487 831 044                                                                

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-
pracovist&ceid=147 

                                                                               

SPC Praha 8 – pro děti s vadami řeči                                                                                                                 

Libčická 398, Praha 8                                                                                                                                                 
Tel.: 771 121 413                                                                                                            

https://www.zslogopedicka.cz/spc  

                                                                                                                        

SPC pro děti s vadami řeči, Praha 4                                                                                                                        

Jivenská 7, Praha 4                                                                                                                                                   

Tel.: 222 518 280                                                                                                                                               
https://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-specialne-pedagogicke-centrum-spc-14 

 

 

 b) Pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum 

Někdy rodiče vědí či cítí, že jejich dítě bude potřebovat v mateřské či základní škole uzpůsobit 

podmínky pro vzdělávání. Rodina potřebuje získat odborné doporučení, na jehož základě škola 

vzdělávání dítěte uzpůsobí. Rodina se může např. v případě, kdy jí připadá, že je dítě nesoustředěné, 

nevydrží sedět klidně, hůře navazuje vztahy s ostatními, má zvláštní neverbální komunikaci apod., 

obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu či speciální pedagogické centrum, které na základě 

setkání s dítětem rodičům poskytne informace o tom, zda je doporučení pro školu na místě, či jinak 

poradí.  
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Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Mladá Boleslav 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje 

Václavkova 1040, Mladá Boleslav   

Tel.: 326 731 066                   

E-mail: sikyrova@pppsk.cz   

http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=mb 

 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) Mnichovo Hradiště 

především pro děti s mentálním postižením a vadami řeči                                                                              

Mgr. Jana Vízková 

Jana Švermy 380, Mnichovo Hradiště   

Tel.: 326 771 131  
Email: zvs.mh@seznam.cz 

https://3zsmh.cz/spc/ 

Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav 

především pro děti s postižením mentálním, tělesným, sluchovým, závažnými vadami řeči a autismem 

Na Celně 2, Mladá Boleslav   

Mgr. Ivana Štefaniaková  

Tel.:  326 726 053, 602 549 296, objednávky od 8:00 do 12:00 

hod. E-mail: stefaniakova@skolanacelne.cz  
http://www.skolanacelne.cz 

Speciálně pedagogické centrum Turnov 

Odloučené pracoviště Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedag. centrum Semily  

Školské poradenské pracoviště 

především pro děti s mentálním postižením a autismem 

28. října 1872, Turnov   

Tel.: 778 535 959  
Email: spc@pppsemily.cz 

http://www.pppsemily.cz 

 

Pedagogicko-psychologická poradna Turnov 

Odloučené pracoviště Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedag. centrum Semily 

28. října 1872, Turnov   

E-mail: poradna.turnov@pppsemily.cz 

Mgr. Jana Leitnerová, 778 538 493, leitnerova.jana@pppsemily.cz 

Mgr. Iva Špetlíková, 778 538 496, spetlikova.iva@pppsemily.cz 

http://www.pppsemily.cz 

 c) Raná péče, MŠ a ZŠ speciální 

Někdy se zdá či je zřejmé, že dítě potřebuje speciální péči, kterou je mu schopná poskytnout mateřská 

či základní škola, jež se na děti s určitými specifickými vzdělávacími potřebami specializuje. Tehdy je 

na místě kontaktovat takto zaměřenou MŠ či ZŠ:           
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Raná péče Diakonie 

Pracovníci provázejí rodiny v období po narození dítěte s postižením nebo po zjištění rizika ve vývoji. 

Pomáhají rodinám nalézt vnitřní zdroje, které jim umožňují vychovávat dítě v přirozeném prostředí 

a v co největší míře zachovat dosavadní způsob života. 

Pomáhají rodinám s dětmi (od 0 do 7 let) 

• s opožděním psychomotorického vývoje,  

• s ohroženým vývojem,  

• s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením,  

• s poruchou autistického spektra. 

Vedení služby a Středočeský kraj: 

Machatého 683/10, Praha 5 

Tel.: 235 518 392, po–pá 9:00–16:00hod.  

E-mail: info@rana-pece.cz 

https://rana-pece.cz 

ZŠ Mnichovo Hradiště 

Pro žáky s mentálním postižením i s kombinovanými vadami (vady řeči, autismus) 

Jana Švermy 380, Mnichovo Hradiště 

Tel.: 326 771 131 

E-mail: zvs.mh@seznam.cz, zs@3zsmh.cz 

https://3zsmh.cz/ 

MŠ Mladá Boleslav 

Pro děti se smyslovou vadou zraku či sluchu, s tělesnou vadou, vadou řeči, psychomotorickou  

retardací, mentální retardací, zdravotním oslabením, epileptickými záchvaty 

Šmilovského 543, Mladá Boleslav 

Tel.: 326 321 671 (i fax), 602 613 634  

E-mail: specms@seznam.cz  

http://www.ms-pastelka.cz  

 

ZŠ Václavkova Mladá Boleslav 

Pro děti s mentálním postižením (včetně velmi těžkých mentálních postižení) i s kombinovanými 

vadami – s tělesným či smyslovým postižením, s vadami řeči, autismem, epilepsií apod. 

Václavkova 950, Mladá Boleslav 

Tel.: 326 109 260, 326 109 266 

E-mail: gabriela.solnickova@zsspecmb.cz 

http://www.zsspecmb.cz 

MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov 

MŠ pro děti s narušenou komunikační schopností a poruchami chování, pro děti s těžkým postižením 

tělesným a poruchami autistického spektra. 

ZŠ pro žáky s těžkým a hlubokým mentálním postižením, přidruženými vadami a autismem. 

Kosmonautů 1641, Turnov                                                                                                                                  

Tel.: 481 322 602, 724 166 784                                                                                                                           

Email: slunicko.turnov@centrum.cz 
http://www.slunickoturnov.cz/            

https://rana-pece.cz/
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MŠ a ZŠ logopedická Liberec – pro děti s poruchami sluchu a řeči                                                                   

E. Krásnohorské 921, Liberec 14 

Tel.: 482 416 447, 778 536 646, ředitel: 482 416 401, 777 421 701 

E-mail: kaftanova@ssplbc.cz, karasek@ssplbc.cz                                                                         

https://www.ssplbc.cz/ 

d) Psychologická pomoc 

Někdy nastávají chvíle, kdy se dítě dostává vlivem různých okolností do psychické nepohody a 

potřebovalo by poradit, pomoci (náročné vztahy v rodině či ve třídě, rozvodová situace, dospívání, 

školní neúspěch, pocity samoty, nejistoty, poruchy příjmu potravy…). Není od věci se obrátit ve chvíli, 

kdy cítíme, že situace je nad naše síly a že potřebujeme poradit, na odborníky – psychology.  

Některá zařízení poskytují péči zdarma (respektive ji platí zdravotní pojišťovna), jiná za úhradu. 

Konkrétní podmínky Vám sdělí na daném pracovišti.         

Mgr. Gabriela Luková Sittová  

Psychologické poradenství a diagnostika, psychoterapie pro děti i dospělé 
Volnočasové centrum MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště 
Tel.: 605 827 910 
E-mail: lukovasittova@icloud.com 
https://lukovasittova.wixsite.com/psycholog 
                                                                                           
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje                                                           

Václava Klementa 195, Mladá Boleslav                                                                                                                  

Tel.: 326 322 915, 732 365 534                                                                                                                               

E-mail: poradna.mb@seznam.cz                                                                                            

https://www.ssplbc.cz/ 
                                                                                                                     

Středisko komplexní terapie, Mladá Boleslav                                                                                                  

Poliklinika Modrá Hvězda (boční vchod z pravé strany polikliniky) 

Jiráskova 1320, Mladá Boleslav  

Tel.: 776 769 338, 326 324 025                                                                                                                                

E-mail: jana.pichova.psycholog@gmail.com                                                                  

http://www.stredisko-komplexni-terapie.cz/  
 

Terapie a psychologické poradenství v Mladé Boleslavi                                                                               

Mgr. Tomáš Slánský – Tel.: 737 547 484                                                                                                                

Mgr. Hana Slánská – Tel.: 775 363 238                                                                                                                   

Palackého 576, Mladá Boleslav (AMBRA) – vyjděte po prvních schodech a poté se dejte vpravo po 

schodech dolů a ty vás dovedou až ke dveřím.                                                                                          

E-mail: info@lipalip.cz                                                                                                                               
http://lipalip.cz/ 

                                                                                                                                                   

Mgr. Blanka Zemanová, MB 

Psychologické služby ve formě poradenství a terapie pro děti, dospívající a jejich rodiče                           

Rodinné centrum Koupák, Kollárova 261, Mladá Boleslav (areál městského koupaliště)                       

Tel.: 723 303 397                                                                                                                                                       

E-mail: detskypsycholog@email.cz                                                                                                                
http://koupak-mb.cz/?page_id=4077 
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PhDr. Zuzana Knesplová, MB 

Psychologické poradenství pro děti, dospívající a dospělé                                                                                 

Rodinné centrum Koupák, Kollárova 261, Mladá Boleslav (areál městského koupaliště)                         

Tel.: 606 142 505                                                                                                                                                     

E-mail: knesplova.psycholog@gmail.com                                                                                              

http://koupak-mb.cz/?page_id=4051                                                                                                                     

 

PhDr. Radmila Kavanová, MB                                                                                                                    

Psychologické poradenství a psychoterapie                                                                                                       

Starofarní 152, Mladá Boleslav                                                                                                                          

Tel.: 604 950 040                                                                                                                                                       

E-mail: radka.kavanova@seznam.cz                                                                                                   

http://psycholog-kavanova.cz/ 

 

Mgr. Věra Ženíšková, MB                                                                                                                                     

Regenerační a vzdělávací centrum Sirrah Natura                                      

Bezručova 1460, Mladá Boleslav 

Tel.: 775 131 745                                                                                                                                                       

E-mail: zeniskovav@seznam.cz                                                                                                              

https://www.poradna-zeniskova.cz/  

                                                                                                            

Pedagogicko-psychologická poradna MB                                                                                                            

Václavkova 1040, Mladá Boleslav 

Tel.: 326 731 066, 731 417 226 

E-mail: mladaboleslav@pppsk.cz                                                                                                                           

Ambulance klinické psychologie, MUDr. Robert Lašák, Mladá Boleslav                                               

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, budova GPO – 4. patro                                                                   
Tel.: 326 743 820, 731 542 922                                                                                                                              

E-mail: robert.lasak@onmb.cz                                                                                                                                 

Centrum pro rodinu Náruč, Turnov                                                                                                                        

Mgr. Aneta Svobodová                                                                                                                                              

Skálova 540, Turnov                                                                                                                                                   

Tel.: 724 336 437                                                                                                                                                        

E-mail: naruc@naruc.cz, naruc.hradiste@seznam.cz (Náruč v Mnichově Hradišti)  

https://www.naruc.cz/rodinne-centrum/pomoc-a-podpora/ 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Turnov                                                                 

Žižkova 2030, Turnov                                                                                                                                               

Tel.: 731 926 889                                                                                                                                                       

E-mail: turnov@rpliberec.cz 

https://www.rpliberec.cz/ 

Centrum komplexní terapie, Turnov                                                                                                           

Hluboká 279, Turnov                                                                                                                                                 
E-mail: info@cktt.cz                                                                                                                            

https://www.cktt.cz/                                                                                                                                     

Král: 770 157 099, roman@cktt.cz Michaela Žáková: 777 576 922, misa@cktt.cz                

Brandejsová: 724 743 107  Petr Klus: 737 824 800                                              

Zdenka Ferbasová: 724 245 559 

Zuzana Hoetzelová: 775 888 955  

Vendula Horáková: 728 718 176                                        

http://koupak-mb.cz/?page_id=4051
http://psycholog-kavanova.cz/
https://www.poradna-zeniskova.cz/
https://www.naruc.cz/rodinne-centrum/pomoc-a-podpora/
https://www.rpliberec.cz/
https://www.cktt.cz/


 

 

Krajská nemocnice Liberec, Dětská psychologická ambulance v rámci oddělení dětské 

psychiatrie      

Školní ulice 430, Liberec                                                                                                                                           
Tel.: 485 313 515                                                                                                                  

https://www.nemlib.cz/detske-psychiatrie/                                                                                                         

Pro rodiče – www.zsnemlib-spc.cz/zakladni-skola-pro-rodice.html 

Pro žáky – www.zsnemlib-spc.cz/zakladni-skola-pro-zaky.html                                                                       

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Liberec                                                                         

Dvorská 445, Liberec 5 – Králův Háj                                                                                                                  

Tel.: 485 108 866 / 485 103 190, 606 167 312                                                                                                      

E-mail: info@rpliberec.cz 

https://www.rpliberec.cz/                                                                                                                            

Psychologické centrum Liberec                                                                                                                               

Mgr. Leona Chvojková: leona.chvojkova@psychologliberec.cz 

Mgr. Vendula Kolářová: vendula.kolarova@psychologliberec.cz                                                                

Tkalcovská 53/9, Liberec 1                                                                                                                                     

E-mail: info@psychologliberec.cz                                                                               

http://www.psychologliberec.cz/                                                                                                                            

Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch, s.r.o., Liberec                                            

Jáchymovská 635/25, Liberec 10 – Františkov                                                                                                      

Tel.: 485 151 398, 485 152 793 – zanechte vzkaz, SMS: 731 722 000 – napište SMS                                 

E-mail: finkousova@sktlib.cz                                                                                                         
https://www.sktlib.cz/ 

Mgr. Vendula Kolářová, Liberec                                                                                                                            

Ordinace psychologie a psychoterapie (nestátní zdravotnické zařízení), Klášterní 117/2 (poliklinika)  

budova A, 1. patro, č. dveří 103, Liberec 5                                                                                                             

Tel.:  606 278 103                                                                                                                                                      

E-mail: venkolarova@seznam.cz                                                                         

http://www.vendulakolarova.cz/2.html                                                                                                                

Terapeutické centrum Liberec                                                                                                                           

Mgr. Blanka Stupková                                                                                                                                        

Jungmannova 319/7, Jeřáb, Liberec                                                                                                                  

Tel.: 724 914 149                                                                                                                                

http://www.terapie-liberec.cz/nas-tym/                                                                                                              
http://www.psychoterapieliberec.cz                                                                                                                          

Psychologická poradna Jablonec, Kateřina Cidlinská, dětský psycholog, Jablonec n. N.                        

Podhorská 8, Jablonec nad Nisou                                                                                                                           

Tel.: 777 667 021    

E-mail: cidlinskak@gmail.com                                                                                                                                                                                                        

https://www.dp-poradna.cz/kontakt-a-cenik/                                                  

PhDr. Karel Hlavatý, Jablonec n. Nisou                                                                                                                

Novoveská 28 A, Jablonec nad Nisou                                                                                                                     

Tel.: 483 310 623, 777 310 622                                                                                                        
http://www.psycholog-jablonec.cz/detsky-psycholog-jablonec.html                                                         

https://www.nemlib.cz/detske-psychiatrie/
http://www.psychologliberec.cz/
https://www.sktlib.cz/
http://www.vendulakolarova.cz/2.html
http://www.terapie-liberec.cz/nas-tym/
http://www.psychoterapieliberec.cz/
https://www.dp-poradna.cz/kontakt-a-cenik/
http://www.psycholog-jablonec.cz/detsky-psycholog-jablonec.html


 

Terapeutické centrum Modré dveře, Praha                                                     

                             Bc. Kateřina Pažourek: tel.: 722 065 202, katerina.pazourek@modredvere.cz 

 PhDr. Kateřina Siveková: tel.: 725 830 830, katerina.sivekova@modredvere.cz     

 http://www.modredvere.cz/cz/praha-psychoterapie 
 

                             Krizové centrum Cestou necestou Praha – rodinné krizové centrum                                                              

Trojická 386/1, Praha 2                                                                                                                                              

Tel.: 605 203 876                                                                                                                                                        
E-mail: kcr@cestounecestou.org                                                                                 

https://cestounecestou.org/krizove-centrum/ 

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., Praha                                                               

Úvalská 3411/47, Praha 10 

Tel. i fax: 272 940 880, 272 940 879, 272 937 500, 272 937 499                                                                      

E-mail: info@klinikaeset.cz (pro pacienty a zdravotníky), klinikaeset@volny.cz (správa kliniky)                

Ambulance dětské klinické psychologie, Jičín, PhDr. Anna Sedláčková                                                         

Oblastní nemocnice Jičín, Pavilon L (na kruhovém objezdu), 1. patro 

Bolzanova 512, Jičín                                                                                                                                               

Tel.: 775 382 030                                                                                                                                                      

E-mail: sedlackova.anna@email.cz 

http://www.detskapsychologie-nemjc.cz/                                                                                                             

Mgr. Bohdana Kačenová, Jičín                                                                                                                         

Ordinace klinické psychologie                                                                                                                   

Barákova 575, Jičín                                                                                                                                               

Tel.: 777 614 045                                                                                                                                                       

E-mail: bohdana.kacenova@gmail.com                                                                   

https://vedomi.webnode.cz                                                                                                                                     

Mgr. Jitka Stoklasová Veselá, Jičín, Veselá poradna 

Celostní přístup k řešení LMD – ADHD, SPU, efektivita učení, metody emocionálního uvolnění      

Křižíkova 1099, Jičín                                                                                                                                             

Tel.: 732 534 895                                                                                                                                                        

E-mail: vesela.poradna@seznam.cz                                                                                  
http://www.veselaporadna.cz                                                                                                                                          

Mgr. Zuzana Votrubová, Česká Lípa                                                                                                              

Dětská klinická psychologie                                                                                                                           

Hrnčířská 2985, Česká Lípa, budova České spořitelny, 2. patro – od výtahu doleva na konec chodby       

Tel.: 720 416 017 asistentka, nové žádosti o vyšetření jsou přijímány telefonicky po–čt po 12. hodině   

E-mail: votrubova@kalipacentrum.cz, krejcova@kalipacentrum.cz, info@kalipacentrum.cz   
http://www.psychologie-cl.cz/ 

 

e) Psychiatrická pomoc 

V náročných životních situacích (sebevražedné myšlenky, depresivní stavy apod.) je na místě 
kontaktovat psychiatra.                                                                                                                                  

 

 

http://www.modredvere.cz/cz/praha-psychoterapie
https://cestounecestou.org/krizove-centrum/
http://www.detskapsychologie-nemjc.cz/
https://vedomi.webnode.cz/
http://www.veselaporadna.cz/
http://www.psychologie-cl.cz/


 

 

MUDr. Stegerová, komplexní psychiatrická péče, Kosmonosy                                                                       

Linhartova 243/25, Kosmonosy                                                                                                                         

Tel.: 725 574 574                                                                                                                                                        

E-mail: psychiatrie.stegerova@gmail.com                                                                                            

https://www.stegerova.cz/                                                                                                                                      

Krajská nemocnice Liberec, Dětská psychiatrie                                                                                                   

Školní ulice 430, Liberec                                                                                                                                           
Tel.: 485 313 515                                                                                                                 

https://www.nemlib.cz/detske-psychiatrie/                                                                                                         

Psychiatrická klinika FN Hradec Králové                                                                                                             

Ambulance pro děti a mladistvé                                                                                                                          

Sokolská 581, Hradec Králové – Nový Hradec Králové, budova č. 7                                                                

Tel.: 495 833 746, 495 833 823, 495 833 783                                                        
https://www.fnhk.cz/psych/psych-zakladni-informace                                                                                      

Seznam psychiatrických nemocnic                                                                             

https://www.addp.cz/nemocnice-a-lekari/                                                                                             

Lůžková psychiatrická oddělení  

 

Nemocnice Bohnice, Praha                                                                                                                                     

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice přijímá dětské pacienty ve věkovém rozmezí 7–18  

let. Zaměřuje se na diagnosticko-stabilizační pobyty.                                                                                         

Ústavní 91, Praha 8                                                                                                                                               

Tel.: 284 016 111 

E-mail: podatelna@bohnice.cz                                                                                                           
http://www.bohnice.cz 

Fakultní nemocnice Motol, Praha – Dětské oddělení pro pacienty do 18 let                                                 

V Úvalu 84/1, Praha 5                                                                                                                                                

Tel.: primář: 224 43 3403, 224 433 402, vrchní sestra: 224 433 405, sekretariát: 224 433 400                  

E-mail: psychiatrie@fnmotol.cz                                                                                 

https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/detska-psychiatricka-klinika-2-lf-uk-a-fn-

motol/                                        

Dětská psychiatrie Thomayerovy nemocnice Praha                                                                                          

Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč, pavilon U                                                    

Tel.:  261 082 262                                                                                                                         

https://www.ftn.cz/detska-psychiatrie-41/ 

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod                                                                                                              

Dětské oddělení 12, Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod 

Tel.: 569 478 337 

E-mail: detska@pnhb.cz                                                                                                                                           
http://www.detskaduse.cz 

http://www.pnhb.cz/primariat-12-detska-psychiatrie                                                                                              

Kontakt pro objednání dítěte k hospitalizaci: ehorska@pnhb.cz, thavelka@pnhb.cz                                   

 

 

https://www.nemlib.cz/detske-psychiatrie/
https://www.fnhk.cz/psych/psych-zakladni-informace
https://www.addp.cz/nemocnice-a-lekari/
http://www.bohnice.cz/
https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/detska-psychiatricka-klinika-2-lf-uk-a-fn-motol/
https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/detska-psychiatricka-klinika-2-lf-uk-a-fn-motol/
https://www.ftn.cz/detska-psychiatrie-41/
http://www.detskaduse.cz/
http://www.pnhb.cz/primariat-12-detska-psychiatrie


 

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany                                                                                                           

Opařany 121, 391 61 (bývalý okres Tábor)                                                                                                            

Tel.: 381 204 211 

E-mail: dpnoparany@dpnoparany.cz 

https://www.dpnoparany.cz 

                                                                                                                                  

Dětská psychiatrická nemocnice Louny                                                                                                              

Rybalkova 2962, Louny                                                                                                                                 

Tel.: 415 620 116, 415 620 137, 415 620 149, 415 620 119, 415 620 138 

Objednávání pacientů k hospitalizaci – tel.: 778 520 816, 415 620 138 

Objednávání pacientů do ambulance – tel.: 773 782 908, 415 620 119                                                          

E-mail: pavel.kracmer@dpnlouny.cz 

www.detska-psychiatricka-nemocnice-louny.cz                                                                                             

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech                                                                                                                 

Ústavní ulice, Dobřany                                                                                                                                           

prim. MUDr. Petr Žižka, tel.: 377 813 217, e-mail: detske@pld.cz                                                                   
PhDr. Karolína Malá, tel.: 377 813 279, e-mail: karolina.mala@pld.cz                                                            

ambulance – sesterna: 373 723 220 (žádejte MUDr. Žižku nebo PhDr. Malou)       

https://www.pnvd.cz/primariat-x-odd-21.html                                                                                                   

Oddělení dětské klinické psychologie a psychiatrie                                                                                           

Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 22a, Brno (budova R, 3. patro)  

Objednávání pacientů: 532 234 574                                                                                            

https://www.fnbrno.cz/oddeleni-detske-klinicke-psychologie-a-psychiatrie/k1846                                    

Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš                                                                                                       

U Stadionu 285, Velká Bíteš                                                                                                                                     
Tel.: 566 531 431                                                                                                                                                    

http://www.dpn-velkabites.cz                                                                                                                                          

Psychiatrická nemocnice v Opavě                                                                                                                       

Olomoucká 305/88, Opava                                                                                                                                       

Tel.:  553 695 111                                                                                                                                                      

E-mail: zc.avaponp@avaponp                                                                                                                              

http://pnopava.cz/cs/page/2-oddelenie/ 

Psychiatrická klinika Plzeň 

FN Plzeň–Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň–Lochotín                                                                                          

Tel.: 377 103 225 

E-mail: FENCLOVAB@fnplzen.cz                                                                              

https://psych.fnplzen.cz/cs/node/832 

 f) Ochrana sociálních a právních zájmů nezletilých dětí a rodin 

Orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) Mnichovo Hradiště 

- poskytuje odborné poradenství dětem a rodičům při řešení krizových situací v rodině  

(např. určení péče a výživy nezletilých u nesezdaných rodičů, v době trvání manželství rodičů  

či po rozvodu) 

  

https://www.dpnoparany.cz/
http://www.detska-psychiatricka-nemocnice-louny.cz/
https://www.pnvd.cz/primariat-x-odd-21.html
https://www.fnbrno.cz/oddeleni-detske-klinicke-psychologie-a-psychiatrie/k1846
http://www.dpn-velkabites.cz/
http://pnopava.cz/cs/page/2-oddelenie/
https://psych.fnplzen.cz/cs/node/832


 

Co nabízí: 

• zprostředkovává pomoc jiných poradenských a odborných pracovišť; 

• spolupracuje v případě podezření na ohrožení dítěte, škola jej v takovém případě 

kontaktuje; 

• pomáhá ohroženým dětem a řeší jejich situaci, ochraňuje jejich právo na příznivý vývoj a 

řádnou výchovu;  
• zastupuje nezletilé dítě u soudu, pokud o nich soud rozhoduje, a u dalších institucí, pokud 

se dítě ocitne bez zákonného zástupce (např. výslech na policii). 

 

Součástí OSPOD je i:  

Kurátor pro děti a mládež, který řeší následující problémy dětí a mladistvých. Např. situace, kdy dítě: 

• nechodí do školy (v rámci povinné devítileté docházky), 

• popíjí alkohol či užívá jiné návykové látky, 

• páchá kriminální činy či přestupky,  

• utíká z domova,  

• je umístěno do výchovného zařízení,  

• náhradní rodinná péče,  

• zabezpečuje náhradní rodinné prostředí pro dítě, které nemůže být vychováváno ve vlastní 

rodině,  

• poskytuje poradenství budoucím i stávajícím osvojitelům, poručníkům, pěstounům. 

Kontakt: 

Masarykovo náměstí 1 (městský úřad) 

1. patro, chodbou vlevo, kancelář č. 106 

PO a ST: 8–17 hodin, ÚT a ČT: 8–15 hodin, PÁ: 8–13 hodin 

Tel.: 326 776 701 

        326 776 702 

        326 776 703 

Kdo se může na OSPOD obrátit?  

• Nezletilé dítě 

• Rodiče či osoby pečující o nezletilé dítě 

• Školy a zdravotnická zařízení 

• Veřejnost 
• Poskytovatelé sociálních služeb 

• Státní orgány, úřady, veřejné instituce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Informace k tématu asistent pedagoga (AP) a osobní asistent (OA) 

V některých případech je vhodné, pokud při vzdělávání pomáhá asistent pedagoga či osobní asistent. 

Jaký je mezi nimi rozdíl, co je náplní jejich práce, kdo a kde může o asistenta zažádat? 

a) Asistent pedagoga  

• je pedagogický pracovník 

• na základě pokynů pedagoga zprostředkovává výchovné a vzdělávací činnosti dětem se 
speciálními vzdělávacími potřebami;  

• v případě potřeby pomáhá dětem s těžším zdravotním postižením se sebeobsluhou v době 

vyučování;  
• napomáhá žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, komunikaci se spolužáky, 

spolupracuje se zákonnými zástupci žáka a komunitou, ze které žák pochází; 

• žádá o něj ředitel školy na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny či 

speciálně pedagogického centra v rámci zpracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) 

žáka;  
• je tedy potřeba, aby rodina:  

- objednala dítě k vyšetření do PPP či SPC,  

- PPP či SPC vydá rodině doporučení,  

- na základě doporučení, které předá rodina škole, ředitel požádá o asistenta pedagoga.  

Kontakt: Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra viz výše.  

b) Osobní asistent  

• asistent je pracovník v sociálních službách, spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR (MPSV);  

• stará se především o doprovod dítěte do a ze školy, případně na další mimoškolní aktivity;  

• bývá zaměstnancem převážně nestátních neziskových organizací, poskytovatelů sociálních 

služeb;  

• rodina přispívá na úhradu finančních nákladů této sociální služby. Na úhradu sociálních 

služeb slouží rodině příspěvek na péči. 

 

Rodina tedy:  

• požádá na příslušném sociálním odboru dané obce (podle místa bydliště rodiny) o příspěvek 
na péči; 

• dohodne se s poskytovatelem sociální služby na sjednání smlouvy o osobní asistenci;  

• ředitel školy následně dle dohody s rodinou uzavře smlouvu o poskytování sociální služby 

osobní asistence;  

• osobní asistent ve škole pak dítěti pomáhá hlavně při sebeobsluze, osobní hygieně, stravování, 

o přestávkách, při přesunech po budově školy apod. 

 

Kontakt: Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, radnice, 1. patro, 

kancelář č. 105, Bc. Stanislava Picková, 326 776 707, stanislava.pickova@mnhradiste.cz 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Dávky poskytované úřadem práce 

Docházka do mateřské školy, nástup do první třídy či lyžařský kurz jsou události spjaté s nemalými 

finančními výdaji.  V případě potřeby je možné požádat na příslušném úřadu práce např. o následující 

dávky. Na příslušném úřadu práce rodině sdělí, zda na ně má ze zákona nárok, a pomohou případně s 

vyřízením žádosti.  

a) Mimořádná okamžitá pomoc 

- na odůvodněné a nezbytné náklady v oblasti vzdělávání (na školní pomůcky, lyžařský zájezd, 

školu v přírodě, jichž se účastní třída, do níž dítě chodí, popř. na tzv. školkovné při docházce 

do MŠ). Nepatří sem např. oblečení, na to je příspěvek na živobytí.  

Co musejí učinit rodiče:  

U každé osoby, která si o tuto dávku požádá a není příjemcem pravidelných dávek, je nutno 

prozkoumat její příjmy, náklady na bydlení, sociální a majetkové poměry, zda mohou být 

považovány za osoby v hmotné nouzi. 

Dále dle podmínek platných zákonů a jejich novel:  

b) Příspěvek na živobytí 

c) Doplatek na bydlení 

d) Příspěvek na bydlení 

e) Přídavky na děti 

Kontakty: 

Dávky hmotné nouze: mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, Úřad 

práce Mnichovo Hradiště, Jiráskova ulice 1533, 1. patro, paní Matějcová, tel. 950 136 204 

Dávky státní sociální podpory: rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a 

pěstounské dávky,   

Úřad práce Mnichovo Hradiště, Jiráskova ulice 1533, paní Adamcová, tel. 950 136 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Obědy zdarma  

Rodina se může dostat do situace, kdy jí může výrazně pomoci, pokud jsou obědy pro děti zdarma.  

V ČR existují různé organizace či jednotlivci, kteří nabízejí obědy pro děti v rámci státní či soukromé 

výzvy. Na území ORP Mnichovo Hradiště se jedná především o tyto instituce:  

 a) Obědy pro děti: organizace WOMEN FOR WOMEN 

Co udělá rodina?  

- Obrací se na školu (třídního učitele), která jí pomůže s dalším postupem.  

- Spolupracuje se školou při vyplnění přihlášky. 

 

Co udělá škola? 

- Škola se musí stát partnerem projektu (vyplnění přihlášky do projektu). 

- Škola ve spolupráci se zákonnými zástupci vyplní přihlášku k obědům zdarma pro dítě.  

- Ideální je, pokud má zmapované, kdo z dětí by pomoc případně potřeboval. 

- Po odsouhlasení výběru dětí a celkové částky je třeba ze strany školy zajistit další kroky jako 

souhlas zřizovatele školy, pokud škola nemá přijetí konkrétního daru řešeno v zakladatelské listině, 

písemný souhlas rodičů vytipovaných dětí, popř. jiné. 

- Po splnění těchto náležitostí je se školou uzavřena darovací smlouva, uhrazen příspěvek v 

dohodnuté výši a již nic nebrání, aby děti mohly začít chodit na školní obědy. 

- Je vhodné informovat rodiče o obědech zdarma např. na webových stránkách školy:  

Pokud je vaše finanční situace taková, že vám nezbývá na zakoupení obědů pro vaše děti, nebo 
znáte seniora z vašeho okolí v tíživé finanční situaci, která mu nedovolí po nezbytných výdajích na 
léky a živobytí sníst za den alespoň jedno teplé jídlo denně, prosím, kontaktujte nás (vše probíhá v 
naprosté anonymitě): doplnění kontaktu. 

Pro které dítě je pomoc určena? Zejména pro děti, jejichž sociální situace je vážná a dlouhodobá. Ve 

výběru dětí se přihlíží na potřebnost podpory a sociální situaci rodiny dítěte. Na výběru dětí se aktivně 

podílí škola. Jsou dána kritéria pro výběr a se školou se řeší vše individuálně.  

Více informací: https://www.obedyprodeti.cz/potrebujete-pomoci 

b) Středočeský kraj  

- Vyhlašuje pro daný školní rok výzvy k zapojení se do projektu „Obědy do škol ve Středočeském 

kraji IV“. Kraj se tím snaží podpořit děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 až 15 let. 

Co udělají rodiče? 

- Oznámí svůj zájem o obědy zdarma osobě, která má obědy zdarma na škole na starost (většinou 
třídní učitel, který předá potřebné informace tomu, kdo projekt na škole zajišťuje). 

- Spolupracuje při vyplnění žádosti. 

- Rodič prokáže, že je příjemcem příspěvku na živobytí, vždy ve stanoveném měsíci, kdy zrovna 

projekt běží (je prokázáno, že je osobou v hmotné nouzi). 

Co udělá škola? 

- Sleduje výzvy Středočeského kraje. 

- Pošle žádost o zapojení školy do projektu. 

- Ve spolupráci s rodiči připraví žádost o obědy pro konkrétní dítě. 

- Žádosti následně eviduje, zasílá informace o využívání obědů zdarma.  

Více informací pro školy na stránkách Středočeského kraje: https://www.kr-stredocesky.cz/ 

 

https://www.obedyprodeti.cz/potrebujete-pomoci
https://www.kr-stredocesky.cz/


 

 

5. Nabídka volnočasových aktivit poskytovaných zdarma  

       Následující organizace nabízejí volnočasové aktivity zdarma: 

Křesťanský klub pro děti, Jednota bratrská Mnichovo Hradiště                                                                 

http://www.jbmh.cz 

Truhlářský kroužek pro děti, Jednota bratrská Mnichovo Hradiště http://www.jbmh.cz 

Kroužek mladých hasičů, SDH Mnichovo Hradiště https://sdh-mh.webnode.cz/ 

Mnichovohradišťský spolek genealogů http://www.rodokmenymh.cz 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Poříčská 1135, Mnichovo Hradiště, mezi COOPem a Farmářkou po zaskleném schodišti vzhůru,  

Tel.: 734 232 706, e-mail: nzdm.mh@os-semiramis.cz 

Více informacích o volnočasových aktivitách v ORP Mnichovo Hradiště naleznete zde:  

http://www.map-mh.cz/volnocasove-aktivity/ 

 

 

 

 

 

 

Materiál vznikl v rámci projektu MAP II Mnichovohradišťsko, registrační 
číslo projektu CZ 02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138.  

Realizátorem projektu je město Mnichovo Hradiště a je 
podpořen OP VVV z prostředků Evropské unie a MŠMT. 

     

http://www.jbmh.cz/
http://www.jbmh.cz/
https://sdh-mh.webnode.cz/
http://www.rodokmenymh.cz/
http://www.map-mh.cz/volnocasove-aktivity/


 

 


