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AAA školák 
Nabízí  didaktické, naučné a edukativní hry, knihy a pracovní sešity pro logopedická cvičení, 
pro přípravu předškoláků, pomoc pro výuku čtení s porozuměním a pravopis zábavně.  
https://www.aaa-skolak.cz/, obchod@aaa-skolak.cz, mobil 778 080 561. 
 
Nakladatelství Alter 
Nabízí úplnou řadu učebnic pro 1. stupeň ZŠ, pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých 
gymnázií je v nabídce úplná řada učebnic českého jazyka a řada učebnic zeměpisu. Dále jsou v 
nabídce výukové programy, elektronické a interaktivní varianty tištěných učebnic, pomůcky 
pro žáky a nástěnné obrazy 
https://www.alter.cz/, alter@alter.cz 
 
Nakladatelství FRAUS 
Poskytuje profesionální a komplexní podporu vzdělávání  na ZŠ a SŠ. Vyvíjí a nabízí 
tištěné, interaktivní a nově i unikátní hybridní učebnice, pracovní sešity a další 
vzdělávací materiály a služby. Jsou největším učebnicovým nakladatelstvím  u nás. 
Podporují zavádění nových výukových metod do českých škol a patříme mezi 
průkopníky a nejaktivnější propagátory smysluplného využití digitálních vzdělávacích 
materiálů ve výuce. Nabízí online procvičování doma i ve škole, ,pro každého žáka, pro 
každého učitele. Kdykoliv a kdekoliv.  
Nakladatelství Fraus, Mgr. Eliška Křižková, Region: Ústecký kraj,  tel. 778 474 458, 
krizkova@fraus.cz 
 
Pasparta Publishing, s.r.o. 
Nakladatelství PASPARTA bylo založeno Národním ústavem pro autismus jako sociální podnik 
s cílem vylepšit informovanost veřejnosti v oblasti autismu a dalších souvisejících oborech, a 
zároveň poskytnout lidem s poruchou autistického spektra pracovní uplatnění. 
Nabízíme: odborné monografie, vysokoškolské učebnice a skripta pro různé studijní obory 
(psychologie, speciální pedagogika), praktické příručky pro pedagogické a další pracovníky, 
populárně naučné publikace pro rodiče a rodinné příslušníky osob s PAS, učební texty pro 
výuku žáků a studentů s PAS a SPU. 
Pasparta, pasparta@pasparta.cz 
 
Insgraf s.r.o. 
Výrobce komplexního vybavení pro školská zařízení a dodavatel edukačních pomůcek pro děti 
od 2 do 18 let. Poskytne odbornou radu i 3D návrh třídy, herny nebo snoezelen místnosti. 
Nabízí vybavení školních učeben, školních laboratoří, nábytek, učební pomůcky, interaktivní 
výukové programy dle Strategie digitálního vzdělávání MŠMT napříč věkovým spektrem od 
jeslí až po seniorský věk a to ve 24 evropských zemích. Všechny produkty jsou opatřeny 
certifikátem kvality.  
www.spolecne-vzdelavani.cz, www.insgraf.cz, tel. 844 001 001 
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 Mamiee 
Rodinná firma a eshop Mamiee nabízí vlastní originální pomůcky a hry pro děti a také další 
hračky z celého světa s přidanou hodnotou por speciální vzdělávací potřeby dětí. Více na 
www.mamiee.cz 
 
Helago, CT s.r.o.    
Jsme stabilní společností orientovanou na zákazníka, na jeho spokojenost. Nosným oborem je 
pro nás nyní vzdělávání, a to jak pro zdravotnické, tak technické obory. Nabízíme výukové 
pomůcky, trenažéry a simulátory pro malé zvědavce od mateřských škol po seniory, kteří 
potřebují udržovat svoje schopnosti. Hlavním partnerem jsou samozřejmě střední odborné 
školy a univerzity, které v nabídce najdou špičková zařízení včetně rozšířené a virtuální reality. 
Pro základní školy nabízíme vybavení pracovních dílen. Považujeme za důležité podporovat 
výchovu budoucích řemeslníků, na které jsou díky novým technologiím kladeny stále vyšší 
nároky. A stále je jich nedostatek… 
HELAGO-CZ, s.r.o. - Vybavení laboratoří a lékáren, dodávka výukových pomůcek, zdravotních 
simulátorů, projekce a výroba nábytku, eduard.suda@helago-cz.cz 

Nakladatelství MUTABENE 
Vydává učební systémy pro předškolní vzdělávání v mateřských školách a pro první stupeň 
základních a speciálních škol. Jsou přínosné pro děti se specifickými poruchami učení a také 
určeny pro domácí samouku.  
www.mutabene.cz/, mobil 606 754 751 
 
Oskola s.r.o. 
Nabízí pomůcky, laminované materiály, kartičky, které nejen dětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami usnadní pochopení látky. V nabídce je více než 400 výukových 
pomůcek vhodných pro děti od dvou zhruba do desíti let. 
https://www.obrazkova-skola.cz/, eshop@oskola.cz, mobil 725 992 514 
 
REJA,spol. s r.o. 
Společnost nabízí poradenské služby a konzultace s individuálním přístupem ke klientovi, 
distribuce sluchadel smluvním partnerům (ordinace ORL/foniatrie, nemocnice), dovoz 
bezdrátových doplňků pro sluchadla pro poslech televize, telefonování, pro žáky a studenty, 
servis sluchadel značky Phonak, baterie pro sluchadla a prostředky pro péči a údržbu 
sluchadel, prostředky pro ochranu sluchu. 
https://www.sluchadlaprozivot.cz/,  tel. 273 134 500, recepce.praha@reja.cz 
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Adaptech, s.r.o. 
je český výrobce s více než patnáctiletou historií v oblasti vývoje a výroby zvláštních pomůcek 
pro zrakově handicapované. Jedním z výsledků dlouholeté práce jsou modelové řady 
kamerových zvětšovacích lup textReado a AuraZOOM, které najdou uplatnění nejen doma, ale 
i na cestách a ve škole. Nabízí diskrétní zvětšení čteného textu, přiblížení tabule, psaní pod 
lupou, převod textu na mluvené slovo (řada textReado) aj. Jsou skladné, moderní a snadno se 
ovládají. Počítačové pomůcky od společnosti Adaptech pak vynikají roky vyvíjeným, unikátním 
ozvučeným systémem AOS pro automatickou obnovu systému bez zrakové kontroly. Ve 
školství pak je velmi žádanou novinkou propojení pomůcek se speciálním softwarem 
SuperNova Předčítací lupa s interaktivními tabulemi. https://www.adaptech.cz/, 
www.pomucky-pro-skoly.cz, kavan@adaptech.cz, 605 345 345 
 
MERU SPORT s.r.o. 
Firma Meru sport s.r.o. se zabývá prodejem sportovních a terapeutických potřeb do škol, 
školek, speciálních zařízení, dětských domovů. Mezi naše spokojené zákazníky patří již více než 
1000 školských zařízení na území Česka a Slovenska. V našem internetovém obchodě 
naleznete sportovní míče, potřeby pro gymnastiku, atletiku, florbal, frisbee, ale také smyslové 
a terapeutické pomůcky, senzorické a edukativní míče, náčiní do tělocvičen či kreativní 
stavebnice pro děti v každém věku.  
www.merusport.cz, Marek Kalamár, kalamar.marek@seznam.cz, +420776534573 

ConQuest entertainment a.s. 
Společnost ConQuest entertainment a. s. byla založena v roce 1990 jako ryze český soukromý 
podnik a patří mezi přední distributory produktů v oblasti: 

 výpočetní techniky IT UMAX a dalších 
 vzdělávacích pomůcek pro školy a děti (výuka matematiky, fyziky a elektroniky - Boffin 

a  Boffin Magnetic) 
https://b2b.cqe.cz, Mob.: +420 778 738 707, e-mail: lukas.zita@conquest.cz 

 
Výuková aplikace – Corinth 
Díky špičkové technologii přináší aplikace Corinth do výuky pohlcující vizuální obsah a dosud 
nevídaný vzdělávací zážitek. Posouvá možnosti vzdělávání s výukovou pomůckou nové 
generace adekvátně 21.století. 
http://ecorinth.com, mobil 702 144 724 
 
Výuková aplikace - Včelka  
Je oblíbený hravý nástroj nové generace pro děti, rodiče, pedagogy a další profesionály. Na 
základě osvědčených cvičení z poradenské praxe vytváří sama aplikace individuální sady 
cvičení pro každého čtenáře. Tato cvičení se dále přizpůsobují aktuálním dovednostem a 
potřebám konkrétního žáka. Včelka je zvlášť užitečným pomocníkem pro děti s SPU (problémy 
typu dyslexie) a děti z odlišného jazykového prostředí. Nově je možné v aplikaci procvičovat 
také cizí jazyky (angličtinu, španělštinu a němčinu). 
https://www.vcelka.cz/, podpora@vcelka.cz, mobil +420 799 512 123 
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Channel Crossings s.r.o. 
Jazyková a vzdělávací agentura Channel Crossings působí v oblasti vzdělávání víc než 
čtvrtstoletí. Úzce spolupracuje se školami, realizuje interaktivní vzdělávací kurzy pro učitele. 
Dlouhodobě se věnuje také zavádění metody CLIL do výuky, podpoře využívání ICT ve školách 
a poskytování mentorské podpory učitelům. Agentura Channel Crossings je také autorem 
učebních sad LABYRINTH, které podporují výuku metodou CLIL. 
www.chc.cz, www.ucebniceclil.cz 
 
School My Project , s.r.o. 
School My Project je firma tvořená skupinou pedagogických odborníků, kteří vytvořili 
vzdělávací koncept Škola Můj Projekt a podporují jeho šíření do dalších škol. 
Posláním projektu je zlepšovat české školství tím, že doprovází školy na cestě k co nejvyšší 
kvalitě vzdělávání. Předkládají školám odbornou metodickou podporu a promyšlený systém 
postavený na hodnotách, který rozvíjí podnětné prostředí ve škole postavené na spolupráci 
všech zúčastněných a tím se snaží vést děti k odpovědnosti za sebe sama, za vlastní učení i za 
svět kolem nich. 
Škola Můj Projekt — Pomáháme školám ke kvalitě. (skolamujprojekt.cz) 
  
UJEP – Poradenské centrum 
Poradenské centrum UJEP je celouniverzitní pracoviště, jehož posláním je zajišťovat služby pro 
uchazeče o studium a studenty se specifickými potřebami v průběhu jejich přijímacího řízení 
či studia a poskytovat speciálně pedagogické, psychologické a kariérové poradenství na UJEP. 
Všechny služby jsou zdarma. 
Poradenské centrum UJEP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně, poradenskecentrum@ujep.cz,  
+ 420 702 202 477 
 
PPP Kadaň - centrum pro nadané děti 
Nabízí komplexní psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku vedoucí k identifikaci 
mimořádného intelektového nadání a doporučení podpůrných vzdělávacích opatření dle 
Vyhlášky 73/2005 Sb. v platném znění. Dále nabízí následnou péči – kontrolní vyšetření dítěte, 
konzultace s rodiči i s dítětem, konzultace s učiteli a pomoc při sestavování IVP pro mimořádně 
nadané dítě, zapůjčení literatury o nadaných či materiálů k rozvoji nadání. Školám pomáhá 
naplánovat a realizovat screening vedoucí k vyhledání mimořádně nadaných dětí či realizaci 
vzdělávacího kurzu na klíč „Nadané dítě v předškolním a mladším školním věku“ 
akreditovaného u MŠMT. 
https://www.pppuk.cz/poradny/kadan, kadan@pppuk.cz 
 
SPC Ústeckého kraje 
Speciálně pedagogické centrum poskytuje péči dětem, žákům a studentům se specifickými 
vzdělávacími potřebami i jejich rodinám v souladu s aktuální školskou legislativou. 
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Diagnostická, terapeutická, metodická a poradenská činnost je zaměřena na klienty 
s narušenou komunikační schopností, mentálním postižením, sluchovým postižením, 
zrakovým postižením, tělesným postižením, kombinovaným postižením. 
SPC je krajským koordinačním pracovištěm pro poskytování metodického vedení logopedické 
péče v Ústeckém kraji. 
 
Mensa ČR 
Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to 
nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. 
Členové Mensy pořádají různé akce: přednášky, setkání, vycházky, schůzky hráčů různých her 
(stolní hry, Dračí doupě, kulečník) a dvakrát ročně celostátní setkání (i pro rodinné příslušníky). 
Součástí Mensy je Dětská Mensa pro děti ve věku 9 až 15 let, která spolu s Mensou pořádá 
během roku nejrůznější akce a v létě tematické příměstské a pobytové tábory.  
http://www.mensa.cz/ 
 
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 
Je veřejnou univerzální vědeckou knihovnou, která svými službami a knihovními fondy přispívá 
ke zvyšování odborné úrovně a k rozvoji všeobecné vzdělanosti a kultury v Ústí nad Labem i v 
celém Ústeckém kraji. Ze zákona též plní funkci městské knihovny pro statutární město Ústí 
nad Labem. Všem občanům zaručuje právo na rovný a neomezený přístup k informacím. 
Je otevřeným vzdělávacím, kulturním, komunitním a kreativním místem pro každého. 
Ředitelka: Mgr. Jana Linhartová, linhartova@svkul.cz, https://www.svkul.cz/ 
 

Eurocentrum Ústí nad Labem 
Eurocentra jsou informační místa v každém krajském městě, kam se občané mohou obracet 
se svými dotazy o Evropské unii. Realizují bezplatné přednášky pro žáky a studenty ZŠ, SŠ a VŠ 
dle potřeb škol, poskytují náhled na fungování EU, evropských fondů atd. 
https://www.euroskop.cz/660/sekce/eurocentrum-usti-nad-labem/ 
 
Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788 

Školní vzdělávací program “Škola hrou s pohodou” poskytuje vzdělání dětem se zdravotním 
znevýhodněním nebo zdravotním postižením. Prioritně jsou přijímáni žáci s psychiatrickými 
diagnózami a poruchou autistického spektra, kteří opakovaně selhávají v základních školách 
běžného typu. Žáci mohou pracovat v menším kolektivu dětí a mají k dispozici nejen učitele, 
ale i asistenta pedagoga. 
https://zakladniskolaspeci.wixsite.com/ustinadlabem 
 

SK Parta Litoměřicko 
sportovní činnost handicapovaných dětí, mládeže i dospělých zaměřená na paralympijské 
sporty a další pohybové aktivity. 
http://www.skparta.cz/ 
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Tyfloservis o.p.s. 
Nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají 
cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich 
samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba. 
https://www.tyflocentrum-ol.cz/, usti@tyfloservis.cz, tel. 475 201 777 
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