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Informace pro rodiče žáků – cizinců  

Vážení rodiče,  

Znalost jazyka společnosti, do které se cizinec integruje, je jednou z nezbytných podmínek úspěšné 

integrace. Zvyšováním jazykových kompetencí mladých migrantů se zvyšují jejich šance na vstup do 

vzdělávacího systému, udržení se v něm, jeho úspěšné absolvování a následně se pak zvyšují šance 

na pracovní uplatnění, a tím se podpoří jejich celkové zapojení do běžného života a integrace do 

většinové společnosti.  

1. 

Občanské sdružení TÉMA DNE ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců realizuje v Mladé 

Boleslavi nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince. 

 

2.  

Co to je nízkoprahový kurz češtiny pro cizince (NPK)?  

 kurz je otevřený pro všechny  

 můžete přijít kdykoliv, můžete chodit každý týden, ale nemusíte  

 nepotřebujete učebnici  

 lekce jsou zdarma  

 setkáte se s dalšími cizinci a dostanete nové informace o životě v ČR  

 komunikační cvičení  

 praktické situace z každodenního života  

 každá lekce = jedno praktické téma  

 

 Kontakt  

Veškeré dotazy Vám zodpoví koordinátor projektu Marek Fiala – fialamarek@hotmail.com 

Nízkoprahové kurzy češtiny v Mladé Boleslavi jsou realizovány v rámci projektu Společné město, 

který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.  

 



3. SPOLEČNOST META  

Co nabízí Meta:  

 asistenci při zápisu na základní a střední školu  

 zprostředkování komunikace mezi klientem příp. jeho rodiči a školou či dalšími relevantními 

institucemi a organizacemi  

 doprovod sociálních pracovníků (případně dobrovolníka/-ce) do škol nebo na úřady  

 zajištění tlumočení na konzultaci, ve škole, při nostrifikačních zkouškách pro cizince z 3. 

zemí  

 poradenství při výběru střední školy (SŠ), vyšší odborné školy (VOŠ), vysoké školy (VŠ)  

 informace o přijímacích zkouškách, přípravných kurzech  

 podání přihlášky na SŠ, VOŠ, VŠ  

 zprostředkování dobrovolníka při studiu na základní a střední škole (doučování v různých 

předmětech, pomoc s přípravou na přijímací zkoušky)  

 informace o dalších vzdělávacích aktivitách (např. kurzy českého jazyka pro cizince, další 

jazykové kurzy)  

 vyhledávání informací o ubytování (domovy mládeže, vysokoškolské koleje)  

 zprostředkování kontaktu na související služby (např. pedagogicko-psychologické poradny, 

právní poradenství apod.)  



Kde a kdy:  

Osobní schůzky probíhají v prostorách sdružení META v Mladé Boleslavi. Zájemci o služby mohou 

kontaktovat pracovníky také telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím služby Skype. 

Doporučujeme se na konzultace (osobní i Skype konzultace) vždy předem objednat -telefonicky 

nebo e-mailem.  

konzultační hodiny:  

 

Odborné sociální poradenství společnosti Meta Klienty centra se mohou stát cizinci bez rozdílu typu 

pobytu v ČR, kteří mají zájem řešit své vzdělávání a následné pracovní uplatnění. Poradenství je 

poskytováno bezplatně.  

Od konce září 2012 pak budeme realizovat dva nízkoprahové kurzy pro děti cizince ze základních 

a středních škol ve Středočeském kraji. Více informací o kurzech získáte na kutilova(at)meta-os.cz. 

Od přelomu srpna a září začnout také zdokonalovací kurzy češtiny, zaměřené na jednotlivé oblasti 

pracovního trhu. Budou se soustředit především na slovní zásobu a konverzační témata s danou 

oblastí spojená (5 kurzů, oblasti: školství, pohostinství a cestovní ruch, služby a administrativa a 

zdravotnictví). Kurzy budou otevřeny přiúčasti minimálně 4 osob na kurz, maximální kapacita 

jednoho kurzu je 12 osob. Budou probíhat pravidelně 2x týdně po 2 hodinách, vždy večer (24hodin 

celkem). Více info na rumpel(at)meta-os.cz.  

Zde najdete seznamy relevantních organizací a institucí, které se zabývají stejnou problematikou.  

nevládní organizace poskytující poradenství cizincům  

www.uprchlici.cz (Sdružení pro integraci a migraci - Poradna pro uprchlíky)  

www.cicpraha.org (Centrum pro integraci cizinců)  

www.opu.cz (Organizace pro pomoc uprchlíkům)  

www.inbaze.cz (InBaze Berkat – komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost)  

www.p-p-i.cz (Poradna pro integraci)  

www.charita.cz (Migrační asistenti ČKCH, azylové ubytování)  

www.soze.cz (Sdružení občanů zabývajících se emigranty)  

školské a informační portály  

Čechova 773, 293 01 Mladá Boleslav  www.meta-os.cz  
čtvrtek 12:00 -16:00  Blanka Smítková  

Kontakty:  e-mail: smitkova(at)meta-os.cz  
tel./fax: (+420) 222 521 446 (pevná linka)  Skype: METAkonzultace.Smitkova  

mobil: (+420) 775 339 003, mobil: (+420) 777 756 858   



www.edu.cz (Školský vzdělávací a informační portál)  

www.skolaonline.cz (Vzdělávací a informační portál pro základní a střední školy)  

www.ceskaskola.cz (Web pro základní a střední školy)  

www.scio.cz (Vaše cesta ke vzdělávání)  

www.zkousky-nanecisto.cz (Přijímací zkoušky nanečisto)  

www.stredniskoly.cz (Informace o středních školách)  

www.spn.cz/stranky/testy.php (překladové slovníčky základních pojmů učiva pro ZŠ)  

informace o zkoušce z češtiny pro cizince  

cestina-pro-cizince.cz check-your-czech.com  

státní instituce  

www.mvcr.cz (Ministerstvo vnitra, Azyl a migrace)  

www.msmt.cz (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)  

organizace přímo řízené MŠMT  

www.dzs.cz (Dům zahraničních služeb MŠMT)  

www.uiv.cz (Ústav pro informace ve vzdělávání) 

Pedagogicko-psychologické poradny Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) jsou školská 

zařízení a poskytují psychologickou a pedagogickou pomoc dětem a dospívajícím ve věku 3 -19 let a 

jejich rodičům. Pro pomoc nebo radu se můžete obrátit do PPP dle místa Vašeho bydliště, není nutné 

žádné doporučení lékaře či jiného odborníka. 


