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Zasíťované organizace podporující cizince v kraji Vysočina 
 

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

 
 

F POINT z.s. 

 
 

Ing. Dana Fiedlerová 

fiedlerova@fpoint.cz 
734 369 272, www.fpoint.cz 

Ředitelka F POINT z.s. 
Lektorka seminářů – Práce 
s menšinami (akreditace MŠMT, 
MPSV), Mám ve třídě cizince 
(akreditace MŠMT), Hranice ve 
výchově dětí, Dětský vzdor, 
Personalistika aj. 

poskytuje službu Sociální 
rehabilitace dle §70 zákona č. 
108/2006 Sb. 

Pomoc dětem cizinců formou sociální 
služby, písemné podpůrné materiály, 
poradenství, programy pro třídní 
kolektivy, další vzdělávání pedagogů a 
sociálních pracovníků. 

 
 
 
 

F POINT z.s. 

 
 
 
 

Radim Fiedler, DiS. 

fiedler@fpoint.cz 
739 600 146, www.fpoint.cz 

Zástupce ředitelky, terapeut – 
konzultace, skupinové terapeutické 
sezení pro třídní kolektivy – primární 
prevence nežádoucích jevů, Lektor 4-
8h seminářů – Klíče ke spokojenému 
dítěti, Internetové závislosti a 
nástrahy, Hrozby extremismu, Sekty 
a škodlivé skupiny, dále 2h semináře 
k výchově dětí na různá 
specifická témata po domluvě 

poskytuje službu Sociální 
rehabilitace dle §70 zákona č. 
108/2006 Sb. 

Pomoc dětem cizinců formou sociální 
služby, písemné podpůrné materiály, 
poradenství, programy pro třídní 
kolektivy, další vzdělávání pedagogů a 
sociálních pracovníků. 

 
 
 
 

F POINT z.s. 

 
 
 

Bc. Andrea Chvátalová 

chvatalova@fpoint.cz; 
774 612 268, www.fpoint.cz 

Zástupkyně ředitelky, sociální 

pracovnice, vedoucí práce s dětmi 

(kraj Vysočina – Jihlava, Třebíč, 

Telč, Velké Meziříčí, Chotěboř aj. 

– dle domluvy) - výuka češtiny, 

asistence dětem ve škole, 

doučování, klubové aktivity, 

logopedie, terénní pracovník, 

poradenství; 

poskytuje službu Sociální 
rehabilitace dle §70 zákona č. 
108/2006 Sb. 

Pomoc dětem cizinců formou sociální 
služby, písemné podpůrné materiály, 
poradenství, programy pro třídní 
kolektivy, další vzdělávání pedagogů a 
sociálních pracovníků. 

 
 
 

 
F POINT z.s. 

 
 
 

Jaroslava Varodi, DiS. 

fpoint@fpoint.cz; 
774 612 268, www.fpoint.cz 

Sociální pracovnice, zprostředkování 

kontaktů na pracovníky organizace 

nebo na jiné poskytovatele, 

pracovní listy pro pedagogy (viz 

www.fpoint.cz) kniha Mám ve třídě 

cizince, poradenství; pomoc se 

zprostředkováním tlumočení – 

jazyky viz www.fpoint.cz 

poskytuje službu Sociální 
rehabilitace dle §70 zákona č. 
108/2006 Sb. 

Pomoc dětem cizinců formou sociální 
služby, písemné podpůrné materiály, 
poradenství, programy pro třídní 
kolektivy, další vzdělávání pedagogů a 
sociálních pracovníků. 

 

F POINT z.s. 

 
PaedDr. Zdeněk 
Martínek 

fpoint@fpoint.cz; 
774 612 268, www.fpoint.cz 

Lektor seminářů s akreditací 

MŠMT a MPSV – viz 

www.fpoint.cz - pedagogům 

 Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků. 
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Centrum na podporu integrace cizinců 
pro Kraj Vysočina, Tolstého 15, 586 01 

Jihlava 

 
 
 
 
 
 
 

Lucie Škrdlová, Dis. 

lskrdlova@suz.cz, 
icjihlava@suz.cz, 778 401 506, 
www.integracnicentra.cz, 
www.suz.cz 

Tereza Dvořáková, , 
icjihlava@suz.cz, 778 401 089 

Právní a sociální poradenství (v 
ambulanci i terénu) pro cizince ze 
zemí mimo EU s přiznaným 
dlouhodobým nebo trvalým 
pobytem, pro osoby s přiznaným 
azylem nebo doplňkovou ochranou 
(vč. oblasti vzdělávání), kurzy 
českého jazyka pro děti od 6 let a 
dospělé, doprovody a asistence při 
jednání na úřadech, školách a u 
lékařů, knihovna a internetové 
pracoviště, sociokulturní kurzy, 
tlumočení, organizace regionální 
platformy, semináře na školách, 
spolupráce s dobrovolníky a 
komunitními pracovníky (využití 
např. při 
doučování) 

zákon č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách – 
registrovaná sociální služba 
Odborné sociální poradenství a 
Terénní programy 
 
zákon č. 326/1999Sb.,o pobytu 
cizinců na území ČR a o změně 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
zákon č. 325/1999Sb. o azylu 

 

Krajské ředitelství policie Kraje 
Vysočina 

kpt. Mgr. Oldřich 
Chaloupka 

oldrich.chaloupka@pcr.cz 
tel. 606 632 162 

Vrchní komisař OCP   

Krajské ředitelství policie Kraje 
Vysočina 

 
kpt. Bc. Martin Hečko 

martin.hecko@pcr.cz, 
tel. 725 862 292 

styčný důstojník pro menšiny   

 
 

MŠ Korálky, Havlíčkův Brod 

 
 
Mgr. Štěpánka Sýkorová 

ms.koralky@mshb.cz, 
569 422 455 nebo 724 533 241 
www.zskoralky.cz 

Vzdělávání předškolních dětí – 
cizinců azylantů, rodičů 
z tzv.třetích zemí 

novela šk.z.č.561/2004Sb., a to 
z.č.343/2007Sb., kterou se mění 
přístup cizinců ke vzdělávání a 
školským službám 

Předškolní vzdělávání 

 
 

MŠ Mozaika, Jihlava 

 
 
Mgr. Lenka Mončeková 

moncekova@msmozaikaji.c
z,  563 313 536 
www.msmozaikaji.cz 

Vzdělávání předškolních dětí – 
cizinců azylantů, rodičů 
z tzv.třetích zemí 

novela šk.z.č.561/2004Sb., a to 
z.č.343/2007Sb., kterou se mění 
přístup cizinců ke vzdělávání a 
školským službám 

Předškolní vzdělávání 

 
Odbor školství, mládeže a sportu KÚ 

Vysočina 

 
Mgr. Hana Šimonová 

Simonova.H@kr-vysocina.cz 
564 602 957 
www.vysocina.eu 

Úředník v oddělení organizace 
základního školství 

  

Odbor azylové a migrační politiky MV 
ČR 

Oddělení pobytu cizinců Kraj Vysočina 

 
Mgr. Marcela Fialová 

tp.vysocina@mvcr.cz 
974 260 390 

agenda spojená s pobytem cizinců 
na území ČR nad 90 dní 

zák. č. 326/1999 Sb. o pobytu 
cizinců na území ČR 
zák. č. 500/2004 Sb., správní 
řád 

Vzdělávání cizinců není přímo předmětem 
naší činnosti, zabýváme se 
komplexně pobytem cizinců všech 
věkových kategorií. 

 
Pedagogicko-psychologická 

poradna v Jihlavě 

 
 
PhDr. Jarmila Prošková 

proskova@pppji.cz pppji@raz-
dva.cz /podatelna/ 

psychologické i speciálně pedagogické 
služby včetně komplexního 
psychologického vyšetření /lze 
individuálně 
konzultovat/ 

služby v intencích školského zákona 
a jeho novely /týkající se školských
 poradenských 
zařízení/ 

obecně dětí a klientů od 3 - 19 let, případně 
studentů VOŠ, podle aktuálně řešeného 
tématu 
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ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 

 
 
Mgr. Milena Popelová 

milena.popelova@seznam.cz 
569 429 070 
www.zsnuselska.cz 

Vzdělávání dětí – žáci - cizinci z 
tzv. třetích zemí (Mongolci) 

Vyhláška č.48/2005 Sb.,§10- 11; 
novela šk.z.č.561/2004Sb., a to 
z.č.343/2007Sb., kterou se mění 
přístup cizinců ke vzdělávání a 
školským službám 

Základního vzdělávání + zařazení do 
přípravné třídy před nástupem do školy 

 

 
ZŠ Křížova, Jihlava 

Zástupce ředitele 

 
Mgr. Lenka Picková 

Tel.: 565 598 201,  
lenka.pickova@zskrizova.cz 
 

Vzdělávání dětí – cizinců, velké 
zkušenosti, přes 50 žáků - cizinců 

zákon č. 326/1999 Sb.,o pobytu 
cizinců na území ČR a o změně 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Základní vzdělávání cizinců z EU i mimo něj 
na 1. a 2. Stupni ZŠ 

 

 
ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech (+ZŠ 

Havlíčkův Brod, Štáflova + Jazyková 
škola LANT) 

 
 

Mgr. Vlasta Vencová 

mobil- 723 116 674 Zapojení základních škol do 

projektu města Havlíčkův Brod, 

odbor sociální – vzdělávání cizinců 

Vyhláška č.48/2005 Sb.,§10- 11; 
novela šk.z.č.561/2004Sb., a to 
z.č.343/2007Sb., kterou se mění 
přístup cizinců ke vzdělávání a 
školským službám 

Základní vzdělávání cizinců třetích zemí na 
1. a 2. Stupni ZŠ 

   Nabídka spolupráce při hledání Spolupráce s 40 zahraničními 
vysokoškolskými institucemi z 

celé Evropy v rámci výměnných 
pobytů-Erasmus 

 

VŠP Jihlava, mezinárodní oddělení David Průša, 
mezinárodní 
oddělení VŠPJ 
 
 

David.Prusa@vspj.cz , Erasmus+ 
koordinátor Mezinárodní oddělení 
 

tlumočníků pro d/ž/s cizince 

, Tolstého 16, 586 01 Jihlava  
 

z třetích zemí z řad studentů VŠ. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Zajišťují zkoušky cizinců 

z českého jazyka typu A1 pro získání 

trvalého pobytu na území ČR. 

 MUDr. Eimad Hanna –     

 Kamenice nad Lipou, 

Kontakty na tlumočníky do tel. 606305544 

arabštiny  

 Ing. Ifrah Saleh – učitel 

 na průmyslovce, tel. 

 567574612 (do kabinetu 

 ve škole) 
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Úřad Práce Jihlava, Brtnická 

2531/21, 586 01 Jihlava 1 

Mgr. Bc. Veronika 
Střechová 
Jiří Sekava 

950 123 460, 

veronika.strechova@urad
prace.cz 

jiri.sekava@ji.mpsv.cz, 
tel.+420 950 123 430 

Zprostředkování zaměstnání 

cizincům, cizinci- zaměstnanecké 

karty, pracovní povolení 

  

 

 
Oblastní charita Jihlava 

 
Mgr. Michal Novotný 
(ředitel OCHJ) 

jihlava.charita.cz, 
michal.novotny@dchb.charita.cz 
tel.567 563 671 

Profesionální organizace, která 
poskytuje pomoc a podporu 
potřebným lidem- cizincům 

  

Krajský úřad, Jihlava -Intervenční 
centrum -Krajský úřad Kraje Vysočina, 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

 Intervenční centrum Kraje 
Vysočina: tel.606 520 546, 567 
215 532 

Pro osoby ohrožené domácím 
násilím funguje při Psychocentru 

  

Další zájemci o zapojení do sítě podporovatelů se mohou hlásit na adrese jana.rosslerova@npi.cz 
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