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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
Nakladatelství Raabe
Vydává odborné publikace a materiály, které rozvíjejí a podporují celou řadu profesí.
Především se zaměřuje na učitele, ředitele a další pedagogické zaměstnance. Základem jsou
odborné kvalitní publikace v podobě tištěných nebo elektronických produktů a další
vzdělávání pedagogických pracovníků. Na přípravě spolupracovalo a spolupracuje bezmála 2
500 odborníků – autorů, editorů, lektorů, recenzentů a korektorů, díky nimž produkty přináší
vždy vysokou odbornost, kvalitu a praktický přínos.
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.
Nakladatelství Insgraf s.r.o.
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. Díky tomu u řady produktů nabízí prodlouženou záruční lhůtu. Společnost je
zapojena do systému likvidace obalů Eko-kom.
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.
Multip Moravia s.r.o,
Je ryze česká firma se sídlem v Novém Jičíně s více než dvacetiletou tradicí výroby kvalitního
školního a kancelářského nábytku a dalšího vybavení do škol od mateřské po vysokou školu.
Výrobky odpovídají platným normám, předpisům a certifikátům. Jsou vyráběny prvotřídního
a zdravotně nezávadného materiálu. Součástí kompletní nabídky pro školy jsou také školní
učební pomůcky. Výukové pomůcky jsou jak pro mateřské školy, tak pro základní a střední
školy.
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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.
PETIT, o.s.,
Hlavní náplní práce sdružení je pomoc při integraci dětí s mentálním, sluchovým, zrakovým i
tělesným postižením do občanské společnosti prostřednictvím speciálních výchovně
vzdělávacích a diagnostických počítačových programů. Nabízí speciální klávesnice a
velkoplošná tlačítka, které dětem s postižením usnadňují ovládání počítačů.
V současné době programy využívá více než 600 nstitucí a rodin, které se starají o děti s
postižením. V rámci vývoje a rozšiřování programů spolupracujeme s dalšími nevládními a
neziskovými organizacemi v celé České republice.
MEYRA ČR s.r.o.
Je dceřiná společnost finančně silné a úspěšné Meyra Group. MEYRA je jedním ze světově
nejznámějších a nejúspěšnějších výrobců vozíků a dodavatelů rehabilitačních pomůcek. Podporuje a
motivuje osoby se zdravotním postižením a umožňujeme jim být mobilní a nezávislí.

BENJAMÍN s.r.o.
Společnost Benjamín, s. r. o. byla založena v roce 1998 se záměrem přinést na český trh novou
kvalitní úroveň podpory vzdělávání dětí. Nabízí didaktické pomůcky a vybavení učeben.

Truhlářství Záboj
Vyrábí učební dřevěné pomůcky pro logopedii, rozvoj jemné motoriky, skládačky atd.
CESPO, o.p.s.
Nevládní nepolitická společnost založená za účelem poskytování sociální služeb pro sluchově
postižené, organizování volnočasových aktivit nejen pro sluchově postižené a realizace
vzdělávacích programů pro odbornou i laickou veřejnost.
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

Adaptech, s.r.o.
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Propojuje adaptabilní technologie a lidi, kteří je potřebují. Úzce se specializuje na zraková
postižení, pro která přichází mimo jiné i s řadou produktů textReado, která si vydobyla velmi
pozitivní ohlasy v Čechách i na Slovensku. Pracují s renomovanými vývojáři techniky,
programového vybavení a hlasových syntéz nejen v České republice. Jsou autory vysoce
kvalitních překladů populárních odečítacích programů jako jsou Window-Eyes, Dolphin
Access Suite a dalších. Poskytujeme technickou podporu pro SW i HW pro Českou i
Slovenskou republiku
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.
Sagitta
Nabízí kompletní nabídku optických materiálů, jakými jsou speciální pomůcky pro slabozraké,
lupy pro průmyslovou výrobu, pro využití v medicíně či lupy používané v kosmetických
studiích.
E-vision
Nabízí elektronické brýle, které umožní lidem se ztrátou zraku skutečně vidět!. eSight je
jediné patentované řešení brýlí, které umožňuje lidem s poškozeným zrakem opět vidět tak,
že často dosáhnou téměř normálního vidění. Brýle eSight jsou registrovány u FDA a
EUDAMED a je kontrolována organizací Health Canada.
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.
Výuková aplikace - Včelka
je učební nástroj nové generace pro studenty, rodiče, učitele a profesionály. Na základě
osvědčených cvičení z poradenské praxe vytváří aplikace individuální sady cvičení pro
každého čtenáře, které se přizpůsobují jeho aktuálním dovednostem. Online aplikace Včelka
zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích se čtením, včetně dyslexie
Univerzita Palackého Olomouc, Katedra aplikovaných pohybových aktivit, centrum APA
Centrum APA se snaží podpořit rovný přístup ke vzdělávání v oblasti pohybové gramotnosti a
zdravého životního stylu v prostředí škol, školských organizací i mimoškolních aktivit.
Poskytuje konzultace a poradenství při tvorbě IVP pro TV pro žáky se SVP, zajišťuje asistence
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pro žáka se SVP na výcvikových kurzech, zaškolení PP… Konzultace a poradenství při tvorbě
individuálního vzdělávacího plánu pro tělesnou výchovu (TV) pro žáky se speciálně
vzdělávacími potřebami (SVP) a dalšími pohybovými programy na školách (kurzy, výlety,
exkurze).
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.
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.
Severočeská vědecká knihovna ÚL- Zvuková knihovna pro nevidomé
Zvuková knihovna slouží výhradně nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům, a to
zdarma. Zvukové knihy si může půjčovat pouze držitel průkazu ZTP/P, vydaného pro zrakové
postižení, nebo ten, kdo má potvrzení očního lékaře, že pro zrakové postižení je oprávněn
využívat služby Zvukové knihovny.
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.
SK Parta Litoměřicko
sportovní činnost handicapovaných dětí, mládeže i dospělých zaměřená na paralympijské sporty a
další pohybové aktivity.
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