
pro rodiče dětí  
předškolního a školního věku 

→

Vážení rodiče, 

řešíte při vzdělávání svého dítěte nějaký problém? Potřebuje 
Vaše dítě speciální péči? Ocitli jste se v tíživé situaci? Hledáte 
volnočasové aktivity, nebo pomoc při vzdělávání svého dítěte? 
Mohla by Vám pomoci tato mapa kontaktů pro Plzeňský kraj. 
Obsahuje odkazy a kontakty na organizace v Plzeňském kraji, 
které Vám pomohou Vaši situaci vyřešit. Byla zpracována 
v rámci projektu SYPO Krajským kabinetem pro Předškolní 
a Prvostupňové vzdělávání při NPI Plzeň a Centrem pro 
komunitní práci západní Čechy.



Potřebuje odklad školní docházky

Má problém s řečí

Má speciální vzdělávací potřeby

Je cizinec, mluví cizím jazykem

Je v pěstounské péči

↗ vyberte

Zájmy a volný čas

Je v nebezpečí, nebo v těžké životní situaci

Má problém s učením

Má problémy s chováním

Dospívá, hledá pracovní uplatnění

Je nadané



PPP

Raná péče

Jiné organizace

→ www.pepor-plzen.cz → www.kppp-plzen.cz

SPC → www.spcplzen.cz → www.nautis.cz

→ www.zrakpm.cz

→ www.sluchpost-plzen.cz→ www.skolymach.cz

→ www.zs-oshtyn.cz/spc-6

→ www.rana-pece.cz

→ www.motyl-plzen.cz/rana-pece

→ www.ranapecekuk.eu

→ www.tamtam.cz

→ www.sensautismus.cz → www.autismusprocit.cz

Klub Pavučinka Domažlice
→ www.facebook.com/arpzpd

Má speciální 
vzdělávací potřeby

Pokud má Vaše dítě problémy 
s učením, nebo jiný zdravotní 
problém komplikující vzdělávání, 
pomohou Vám následující 
instituce. Podle charakteru 
vzdělávacích obtíží budete 
potřebovat také pomoc dalších 
specialistů ve vašem regionu 
(Neurologů, Psychiatrů, nebo 
Klinických psychologů).

obsah ↑

https://www.pepor-plzen.cz
https://kppp-plzen.cz
https://www.spcplzen.cz
https://nautis.cz/cz
https://www.zrakpm.cz
http://www.sluchpost-plzen.cz
https://www.skolymach.cz
https://www.zs-oshtyn.cz/spc-6
https://rana-pece.cz
https://www.motyl-plzen.cz/rana-pece/
http://www.ranapecekuk.eu
https://www.tamtam.cz
http://www.sensautismus.cz
http://www.autismusprocit.cz
https://www.facebook.com/arpzpd


→ Kliničtí logopedi

→ SPC Vady řeči a zrakové postižení

Má problém s řečí

Pokud má Vaše dítě přetrvávající 
problémy s řečí, s výslovností, 
nebo s komunikací jako takovou, 
pomoc hledejte na těchto 
odkazech.

obsah ↑

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-pracovist&kraj=32
https://www.zrakpm.cz/specialne-pedagogicke-centrum-pro-vady-reci/


→ www.meta-ops.eu

→ www.cizinci.npi.cz

→ www.integracnicentra.cz

Je cizinec, mluví 
cizím jazykem

Pokud je dítě, nebo vy cizincem 
s jiným mateřským jazykem než 
českým, pomohou Vám tyto 
organizace.

obsah ↑

→ www.diakoniezapad.cz

https://meta-ops.eu/cizinci-rodice-deti/jak-vam-muzeme-pomoct/
https://cizinci.npi.cz/
http://www.integracnicentra.cz/
https://www.diakoniezapad.cz


→ www.domus-cpr.cz

→ www.cssdomazlice.cz

→ www.diakoniezapad.cz

→ www.sdbplzen.cz

Je v pěstounské péči

Jste-li pěstouny a cítíte, že 
potřebujete pomoc, oporu, 
nebo jen radu pro Vás samotné, 
nebo pro dítě, obraťte se na tyto 
organizace.

obsah ↑

→ www.pestouni.cz

http://www.domus-cpr.cz
http://www.cssdomazlice.cz/rodi
https://www.diakoniezapad.cz/
https://www.sdbplzen.cz/centrum-pomoci-strecha
http://www.pestouni.cz


Je v nebezpečí, nebo 
v těžké životní situaci

Máte pocit, že je Vaše dítě 
v ohrožení, něčeho se obává, 
nebo řeší nějakou složitou 
situaci, a nevíte, jak pomoci? 
Nebo jste vy momentálně ve 
složité situaci? Pomoc naleznete 
v odkazech níže.

obsah ↑

→ www.plzensky-kraj.cz

→ www.bkb.cz → www.clovekvtisni.cz → www.linkabezpeci.cz

→ www.cppt.cz → www.point14.cz → www.linkaztracenedite.cz

→ www.nntb.cz → www.116006.cz → www.dchp.cz

→ www.tadyated.org → www.rozvodsrespektem.cz

→ www.dduplzen.cz → www.domus-cpr.cz → www.nepanikar.eu

→ www.nevypustdusi.cz → www.ledovec.cz → www.rana-pece.cz

→ www.poradna.e-bezpeci.cz

https://www.plzensky-kraj.cz/kontakty-na-pracovniky-spod-krajskeho-uradu-plzen
https://www.bkb.cz
https://www.clovekvtisni.cz
https://www.linkabezpeci.cz
https://www.cppt.cz
http://www.point14.cz
https://www.linkaztracenedite.cz
https://www.nntb.cz
https://www.116006.cz
https://www.dchp.cz
http://tadyated.org
https://rozvodsrespektem.cz
https://www.dduplzen.cz/home/
https://domus-cpr.cz
https://nepanikar.eu
https://nevypustdusi.cz
https://www.ledovec.cz
http://www.rana-pece.cz
http://www.poradna.e-bezpeci.cz


Plzeň a okolí

Rokycany

Domažlice

Klatovy

Tachov

→ www.ponton.cz

Zájmy a volný čas

Hledáte zábavu pro volný čas 
svých dětí? Níže jsou uvedeny 
odkazy poskytující různé aktivity 
pro děti v nízkoprahových 
zařízeních, která jsou dostupná 
všem.

obsah ↑

→ www.sdbplzen.cz

→ www.diakoniezapad.cz

→ www.diakoniezapad.cz

→ www.charitakt.cz

→ www.kotec.cz

→ www.tadyated.org

→ www.diakoniezapad.cz → www.clovekvtisni.cz

→ www.clovekvtisni.cz

http://ponton.cz
https://www.sdbplzen.cz
https://www.diakoniezapad.cz
https://www.diakoniezapad.cz
https://www.charitakt.cz
https://www.kotec.cz
http://www.tadyated.org
https://www.diakoniezapad.cz
https://www.clovekvtisni.cz
https://www.clovekvtisni.cz


Má problém s učením

Chcete pomoci dítěti s učením 
a sami to nemůžete zajistit? 
I tady pomohou následující 
organizace.

obsah ↑

→ www.ponton.cz

→ www.kppp-plzen.cz

→ www.sdbplzen.cz → www.kdeseucit.cz

→ www.tadyated.org → www.diakoniezapad.cz

→ www.clovekvtisni.cz

→ www.pepor-plzen.cz

http://ponton.cz
https://kppp-plzen.cz
https://www.sdbplzen.cz
https://www.kdeseucit.cz
http://www.tadyated.org
https://www.diakoniezapad.cz
https://www.clovekvtisni.cz
https://www.pepor-plzen.cz


Dospívá, hledá 
pracovní uplatnění

Máte dítě, které se ještě 
nerozhodlo pro svou budoucí 
profesi, nebo již hledá 
pracovní uplatnění? Vyberte si 
z následujících odkazů.

obsah ↑

→ www.pepor-plzen.cz

→ www.kppp-plzen.cz → www.infokariera.cz

→ www.sdbplzen.cz

→ www.uradprace.cz

https://www.pepor-plzen.cz
https://kppp-plzen.cz
http://www.infokariera.cz
https://www.sdbplzen.cz
https://www.uradprace.cz/informacni-a-poradenska-strediska-uradu-prace-cr


Má problémy 
s chováním

Něco se pokazilo, nebo nejde 
tak, jak by mělo? Je dobré vědět, 
kam se obrátit.

obsah ↑

→ www.cppt.cz

→ www.svp-domazlice.cz

→ www.pepor-plzen.cz

→ www.plzensky-kraj.cz

→ www.dduplzen.cz

https://www.cppt.cz
http://www.svp-domazlice.cz/home/
https://www.pepor-plzen.cz
https://www.plzensky-kraj.cz/kontakty-na-pracovniky-spod-krajskeho-uradu-plzen
https://www.dduplzen.cz/home/


Potřebuje odklad 
školní docházky

Pokud potřebujete poradit, zda 
Vaše dítě je nebo není zralé na 
nástup do základní školy, nebo 
již chcete o odklad požádat, 
kontaktujte některou z poraden. 
Budete také potřebovat vyjádření 
svého dětského lékaře, případně 
klinického psychologa.

obsah ↑

→ www.kppp-plzen.cz

→ www.pepor-plzen.cz

https://kppp-plzen.cz
https://www.pepor-plzen.cz


Je nadané

Vaše dítě učení zvládá 
s rezervou, má mnoho zájmů, je 
aktivní, a běžný přístup ve škole 
je málo? Zde Vám pomohou.

obsah ↑

→ www.kppp-plzen.cz→ www.pepor-plzen.cz

→ www.qiido.cz

→ www.deti.mensa.cz → www.akademie-nadani.cz

→ www.talentovani.cz

https://kppp-plzen.cz
https://www.pepor-plzen.cz
https://www.qiido.cz
https://deti.mensa.cz
https://www.akademie-nadani.cz
https://talentovani.cz

