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Zasíťované organizace podporující cizince v Královéhradeckém kraji  

Organizace Kontaktní osoba Kontakt Konkrétní činnost/služby Vazba na právní normy Dotčený stupeň vzdělání 

Integrační centrum pro cizince 
Ing. Jan Kočí, 
vedoucí centra  

 jan.koci@hk.caritas.cz 
+420 492 604 940  
http://cizincihradec.cz/ 

 sociální a právní poradenství v 
těchto oblastech: pobyt v ČR, 
zaměstnání, bydlení, sociální 
systém, vzdělávání, zdravotní 
péče a pojištění, podmínky 
podnikání v ČR   

 informace o právních 
předpisech v oblasti 
cizinecké problematiky  

 pomoc a doprovod při jednáních 
s úřady, zaměstnavateli a u 
lékaře  

 zprostředkování kontaktů na 
další služby, zařízení a instituce  

 tlumočnické služby    

 Kurzy češtiny 

 

 všechny 

Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje 

Mgr. Svatava Odlová, 
Odbor školství 

sodlova@kr-kralovehradecky.cz 
+420 736 521 855 

Pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní 
příslušností jiného členského státu 
Evropské unie, a kteří na území České 
republiky, kde taková osoba vykonává 
nebo vykonávala pracovní činnost v 
základním pracovněprávním vztahu nebo 
samostatně výdělečnou činnost, nebo na 
území České republiky studuje, anebo 
získala právo pobytu na území České 
republiky z jiného důvodu, dlouhodobě 
pobývají a kteří plní povinnou školní 
docházku podle tohoto zákona, zajistí 
krajský úřad příslušný podle místa pobytu 
žáka ve spolupráci se zřizovatelem 
školy  
a) bezplatnou přípravu k jejich začlenění 
do základního vzdělávání, zahrnující 
výuku českého jazyka přizpůsobenou 
potřebám těchto žáků, 
b) podle možností ve spolupráci se 
zeměmi původu žáka podporu výuky 
mateřského 
jazyka a kultury země jeho původu, která 
bude koordinována s běžnou výukou v 
základní škole.  

Zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů    
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o 
základním vzdělávání a 
některých náležitostech 
plnění povinné školní 
docházky, ve znění 
pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o 
vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a 
dětí, žáků a studentů 
mimořádně nadaných, ve 
znění pozdějších předpisů 
 

Základní a střední 

Další zájemci o zapojení do sítě podporovatelů se mohou hlásit na adrese cerna@nidv.cz. 
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