
A) Pracovně výchovná činnost   

B) Nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních schopností a 

dovedností 

C) Vytvoření podmínek pro zajišťování 

přiměřeného vzdělávání nebo 

pracovního uplatnění 

D) Volnočasové a zájmové aktivity  



Činnosti, na kterých se můžete podílet: 

-  zajištění běžného chodu domácností (zametání, vytírání, 

vysávání, utírání prachu, úklid jídelny, úklid kuchyně, 

žehlení, rozvoz prádla aj.) 

-  příprava snídaní a studených večeří – středisko Přepychy, 

České Meziříčí 

- komplexní příprava stravy- středisko Klášter nad Dědinou 

- Multifunkční dílna  
 



- můžete navštěvovat multifunkční dílnu, která 

probíhá na centrální budově v Opočně 

- pod vedením odborné a zkušené pracovnice, 

- od září do června 

- příklady činností: keramika, šití, pletení z 

pedigu, malování na hedvábí aj. 



 REKREAČNÍ JEZDECTVÍ 
- můžete navštěvovat Kurz jezdectví, který zajišťuje jezdecký klub 

J+M v obci Čánka 

-  v měsících květen, červen, září, říjen (za příznivého počasí) 

-  kurz navštěvují uživatele z Přepych a Českého Meziříčí 

-  příklady činností: jízda na koni, kydání, krmení, hřebelcování, 

kontakt i s jinými zvířaty aj. 



- můžete navštěvovat Kurz plavání v krytém bazénu 

Dobruška, 6-8 návštěv 

- účastní se uživatelé z Přepych a Českého Meziříčí (1 

návštěva- max. 4 uživatelé) 

- příklady činností: zdokonalení plavání, cvičení ve vodě, 

potápění, parní lázeň aj. 
 



-  můžete navštěvovat Kurz pečení, který probíhá na 

centrální budově v Opočně (pro uživatele ze střediska 

Opočno) 

- každé úterý, od září do června 

- pod vedením pracovnice z Denního stacionáře a 

pracovnice z jednosměnného provozu (dům B1 nebo 

B2) 

- příklady činností: pečení ovocných moučníků, lívanců, 

perníčků, vánočního cukroví, bramboráků, bramborových 

placek aj. 



- můžete se účastnit canisterapie, která probíhá 2x 

do měsíce na budovách B1 a B2 ve středisku 

Opočno 

- pod vedením zkušené canisterapeutky 

- příklady činností: krmení psa, česání, vodění, 

polohování aj. 



 KURZ ROZVOJE OSOBNOSTI 

- můžete navštěvovat Kurz rozvoje osobnosti, který 

probíhá na centrální budově 

- pod vedení speciálního pedagoga 

- od září do června 

- příklady činností: psaní, čtení, počítání, logické myšlení, 

prostorová orientace, řeč, slovní zásoba aj. 



-  zařízení Vám může zprostředkovat a podporovat 

Vás v získávání pracovních zkušeností v obcích, 

kde trvale žijete 

-  příklady činností: úklid v obci, sekání trávy aj. 

-  forma pracovního poměru: dohoda o provedení 

práce 



- zařízení Vám zajišťuje nabídku aktivit pro volný čas, 

která závisí na Vašich možnostech, schopnostech, 

dovednostech a vůli  

- příklady činností: procházky, výlety,kulturní a 

společenské akce, tematické výrobky, malování, čtení, 

motorické hry, navlékání korálků, puzzle, karetní hry, 

sledování TV pořadů, poslech hudebních programů aj. 


