cílová skupina (pro koho
nabízejí)

kontakt
Kateřina Puczoková
koordinátor vzdělávacích
aktivit
Kurzy ČJ pro děti v
různých věkových
+420 541 658 330
kategoriích, dělené na
puczokova.katerina@jmk. Slovany a Neslovany.
cz
Multikulturní aktivity a
příměstské tábory

kdy

kde

placené/zda
rma

Kurzy v průběhu celého
roku, intenzivní kurzy v
červenci a srpnu,
příležitostné příměstské
tábory
jarní/letní/podzimní
prázdniny

Brno

zdarma

387202508, mob.:725 339
386

v jednání, bližší informace
k doučování cca od ledna

Rychlavyuka.cz
Integrační centrum pro
cizince
OPU

děti i dospělé
Bc. Kateryna Kropyva;info@rychlavyuka.cz

kdykoliv dle domluvy

FPoint - NO
CPIC
ZŠ Křížova, Jihlava
Mg. Jiří Kocourek Překladatelství, tlumočení
a výuka - čeština
vietnamština

soc. ohrožené děti (i DŽC) po dohodě
774612268, fpoint@fpoint.cz
lskrdlova@suz.cz
DŽC i dospělí cizinci
po dohodě
DŽC ze ZŠ
určená škola KÚ
lenka.pickova@zskrizova.cz>;

kraj
organizace
Jihomoravský

Centrum na
podporuCentrum pro
cizince JMK
Jihočeský
CPIC, České Budějovice
Hradec Králové

děti284
i dospělé
Bc. Vlaďka Dobešová;731 402
Bc. Barbora Hostinska;barbora.hostinska@opu.cz

kdykoliv dle domluvy
kdykoliv dle domluvy

Vysočina

Karlovy Vary

DŽC i dospělí
kurzyi v K. Varech
Mgr. Jiří Kocourek; www.jirkoc.cz;
sídlo vcizinci
Praze, ale působí
dospělí, přípraavan na
Ústav jazykové a odborné
vysokou školu pro cizince,
přípravy UK pobočka
žkoušky z češtiny pro
Mariánské Lázně
mlazne@ujop.cuni.cz;
cizince
kurzy
Kurzy českého jazyka pro
cizince, adaptace žáků
Mgr. et Mgr. Zdeňka
cizinců
Vašíčková, 777 337 052
děti, žáky, studenty ZŠ, S, dle domluvy

prezenční+on- placené
prezenční+online forma
zdarma
prostory
zdarmaFPoint
projekt
dohoda
zdarma-MV
prostory školy zdarma

prezenční

placené

prezenční,
online distanční

placené

prezenčně i
online

placené/zda
rma

Rychlávýuka.cz
Člověk v tísni, pobočka
Karlovy Vary

DOUCKOSLUCKOU

Liberec

CPIC Karlovy Vary
Centrum pro integraci
cizinců, Liberecký kraj

Olomoucký

Centrum na podporu
integrace cizinců –
Olomoucký kraj
Moravskoslezský
CPIC Ostrava

Populo škola
PhDr.Jelena Kupcevič,
Ph.D.

uvedeno na webových
stránkách

dospělí

Alžběta Pospíšilová,

děti, žáci

Lucie Bielczyková,
lucka@douckoslucckou.cz
, působnost Karviná, ale
výuka po celé ČR
Bc. Jana Hejnová, DiS.,
353 892 559,
ickarlovyvary@suz.cz

děti, žáci, studenti,
dospělí

dospělí, žáci školou
povinní
mentoringový program a
doučování dětí
liberec1@cicpraha.org
Dlouhodobě legálně
pobývající cizinci a dále
osoby, kterým byla
udělena mezinárodní
ochrana (azylanti a osoby
tel.: +420 585 204 686; e- požívající doplňkové
mail: icolomouc@suz.cz ochrany).

dle domluvy

online výuka
na internetu

placené/zda
rma

semináře

po skypu,
individuální
výuka

placené

dle individuální domluvy

prezenční+online forma
zdarma
Liberec,
Liberecký kraj zdarma

standardně tato služba
nabízena není, v případě
potřeby se ale centrum
snaží takovou pomoc
zajistit

zdarma

kdykoliv dle domluvy

individuálně dle domluvy
v sídle CPIC
pro děti, žáky, studenty,
Ostrava, po
tel.: 596112626, mail:
nebo pro rodiče s dětmi,
2x týdne - dle dohody
dohodě
icoostrava@suz.cz
(cizinci s dlouhodobým
mohou být
pobytem na území ČR)
realizovány i v
individuální doučování
Ostrava - v
tel.: 730 701 601;
ČDJ i všech předmětů
individuálně, nejméně 1x sídle
mail.:info@skolapopulo.cz základních, středních i
týdně
organizace,
vysokých škol
nebo dle
děti, žáky, studenty ZŠ, SŚ,
Ostrava,
776 003 162
kykoliv dle dohody
VŠ
kdekoliv dle

zdarma

placené

placené

ZŠ Nádražní, Ostrava,
Mgr. Linda Vašinková

596116289,
Kurzy ČJ pro cizince pro
Linda.Vasinkova@zsnadra
žáky ZŠ
zni.eu

ZŠ ČSA 570, FrýdekMístek, Mgr. Jitka
Mikolášová

tel.:734 493 525, mail.:
jmikolasova@seznam.cz

ZŠ Chrast

608144314
Děti ZŠ Chrast - vše, co je
lenka.budinska@seznam.c
Dle potřeby
potřeba
z

Pardubický

Centrum na podporu
integrace cizinců pro
Pardubický kraj

Most pro o.p.s.

icpardubice@suz.cz
ljanoskova@suz.cz

Výuka DCJ pro děti,žákycizince v rozsahu
základních škol

Cizinci s legálním
dlouhodobým pobytem,
ostatní s prokazatelnou
integrační potřebo

Eliška Víšková
777 306 998,
Žáci ZŠ, případně
eliska.viskova@mostpro.c
předškoláky
z

2x týdně

v sídle školy

zdarma

2x týdně + poradenství 1x
v sídle školy
měsíčně

zdarma

Po domluvě

PO – PÁ

ZŠ Pardubice, Štefánikova
724 040 336
Štefánikova 448,
renata.janecka@zsstefani Děti ZŠ Štefánikova - vše,
53002, Pardubice, Zelené
Dle dohody
kova-pce.cz
co je potřeba
Předměstí
Plzeň
Poradna pro cizince,
Diecézní charita Plzeň

klara.zachova@dchp.chari
ta.cz
Děti – 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ, do 11.12.2020 + od
poradna@dchp.charita.cz
dospělí – občané 3. zemí, poloviny ledna 2021 po
tel. 377 441 736, 731 433
doplňkově i EU
celý rok
096

V sídle školy

zdarma

V prostorách
CPIC nebo
jiném
zdarma
dohodnutém
místě
V prostorách
Mostu, online
přes sociální zdarma
sítě dle
dohody.

V sídle školy

zdarma

Plzeň - online zdrama

Centrum na podporu
integrace cizinců –
Plzeňský kraj

dlouhodobě legálně
pobývající cizinci na území leden 2021 – prosinec
ČR a držitelé mezinárodní 2021
377 223 157, 974 320 340 ochrany (od 1. 7. tedy i
tpfeifer@suz.cz
občané EU)

po celém kraji
dle zájmu a
zdarma
kapacity

Ústecký
Poradna pro integraci,
z.ú., Velká Hradební 33,
400 01 Ústí nad Labem
Zlínský
CPIC, Zlín

Cizinci z třetích zemí a
osoby s udělenou
mezinárodní ochranou.
577 018 651, mob.:725
148 515

Základní škola UNESCO,
Komenského náměstí 572 432 822
350, Uherské Hradiště

Dle dohody

Po dohodě

Cizinci s legálním pobytem

V jednání projekt, kurzy ČJ Smluvené
intenzivně od března 2021 prostory

Zdarma i
placené

Děti ZŠ UNESCO - cizinci

Průběžně (od ledna 2021) Prostory školy

Dle nové
vyhlášky

Základní škola Vsetín, Luh
734 522 280
1544, Vsetín

Děti ZŠ Vsetín, Luh - cizinci

Základní škola Trávníky,
576 771 602
Hlavní 1160, Otrokovice

Děti ZŠ Trávníky - cizinci

Praha a Střední Čechy

Centrum pro integraci
cizinců, o. p. s.

http://www.cicpraha.org/
cs/aktuality/815.html?fbcl
id=IwAR1QPTuNSav3wKX
xy7CDqWW_kG3XU60YVk
6fJwYjXIaiBU3hqnKrRWL3K0

V prosotách
poradny nebo zdrama i
dle dohody.
placené

děti s OMJ/cizinci
doučování; mentoring;
skupinové / klubové
setkání

Průběžně

Prostory školy

Dle nové
vyhlášky

Průběžně (při vyšším
počtu žáků-cizinců)

Prostory školy

Dle nové
vyhlášky

on-line

zdarma

úterý 17-18:30

Organizace pro pomoc
uprchlíkům

děti cizinci; doučování;
pomoc s technickým
zabezpečením on-line
alena.makovcova@opu.cz výuky; sociální pomoc

Aktuálně doučujeme děti
cizinců online individuální výuka, 1,5
hodiny týdně. Kapacitu
máme naplněnou, ale
kdyby se jednalo o
urgentní potřebu, tak
jsme schopni poskytnout
doučování i někomu
dalšímu.
on-line

zdarma

Sdružení pro integraci a
migraci, o.p.s.

doučování a metodická
podpora pedagogů Marie Leopoldová;
leopoldova@migrace.com
;
https://www.migrace.co
m/cs/regularizace/onlinedoucovani-migrantu
děti cizinci

po dohodě

zdarma

Anastasia Avdějeva, 775 děti s OMJ
418 258, avdejeva@meta- doučování;sociální
ops.cz
pomoc;

sociální poradenství
probíhá ve všech formách online, přes mail či po
telefonu, ale po domluvě i
živě. vše v obvyklých
časech (viz web) od Po do
Čt (případně po domluvě
v Pá) / doučování online
probíhá individuálně
on line,
(klienti, kteří prochází
osobně po
přes soc.poradenství )
domluvě

META, o.p.s.

on-line

zdarma

Městská část Praha 4

děti/žáci cizinci; On line
Městská část Praha 4
prostoru máme v rámci
Antala Staška 2059/80b projektu kurz českého
140 46 Praha 4 tel.: +420 jazyka, kurzy sociokulturní
261 192 307 e-mail:
orientace a setkávání
Anna.Chvalova@praha4.c učitele s dětmi v rámci
z
doučování dětí OMJ
1) placené individuální
doučování českého jazyka
pro děti, doporučená
doba max. 60 minut, od
pondělí do pátku; 2)
pomoc rodičům v
praha@p-p-i.cz, 734 154 komunikaci se školou a
229
pedagogy
po-pá

Centrum Czech In
Dům dětí a mládeže Praha
9
zatím v přípravě

Nová škola, o.p.s.

děti s OMJ; první pomoc
se školou (nízkoprahové
doučování) pondělí čtvrtek všechny předměty
- zde je ještě nějaká volná
http://novaskolaops.cz/p kapacita, pravidlené
omoc-na-dalku;
doučování pondělí michal.kryl@novaskolaop středa čeština, angličtina
s.cz
a matematika
po-čt

on-line

zdarma

on-line

placené/zda
rma

on-line

zdarma

Dům dětí a mládeže
Modřany

Mgr.Zuzana Petrů,
z.petru@ddmm.cz, tel.
774228014

Nabízíme doučování pro
vietnamskou minoritu
konkrétně pro spolek Lam
Cha Me CZ, Z.s. A pro
cizince, kteří navštěvují
zájmové kroužky v našem
DDM.
po dohodě

on-line

zdarma

