Zasíťované organizace podporující cizince v Plzeňském kraji (řazeno abecedně dle názvů)
Organizace
Centrum na podporu
integrace cizinců - Plzeňský
kraj, Americká 39, 30100
Plzeň

Kontaktní
osoba
Pfeifer Tomáš,
Mgr.

Konkrétní činnost/služby

Centrum na podporu integrace
cizinců - Plzeňský kraj
Správa uprchlických zařízení
MVČR
Americká 39
301 00 Plzeň

Právní a sociální poradenství (v ambulanci i terénu) pro
dlouhodobě legálně pobývající cizince na území ČR a držitele
mezinárodní ochrany (vč. oblasti vzdělávání), kurzy českého
jazyka pro děti 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).

tel: 377 223 157, 974 320 340
mob.:725 874 975
email: tpfeifer@suz.cz
www.integracnicentra.cz
Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 240 090
www.integracniprogramy.cz

Člověk v tísni, o. p. s.,
regionální pobočka Plzeň

Krajský úřad Plzeňského
kraje
Odbor školství, mládeže a
sportu Škroupova 18, 306 13
Plzeň, IČ: 70890366

Kontakty

Švehlová
Zuzana, Ing.

Mgr. Veronika
Šimonová

KÚ PK, Odbor ŠMS
Škroupova 18
306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 524
zuzana.svehlova@plzensky-kraj.cz

Tel.: 377 195 448
veronika.simonova@plzenskykraj.cz

www.kr-plzensky.cz

Vazba na právní
normy

V plzeňském kraji v rámci programů sociální integrace nabízíme
pro cizince v ČR toto:
a) individuální sociální poradenství (doprovod, pomoc
s vyřizováním potřebné dokumentace, pracovní
poradenství, zprostředkování potřebné pomoci)
b) pomoc obětem trestných činů (poskytování právních
informací obětem trestné činnosti)
c) předškolní klub v Rokycanech (podpora předškolních
dětí a jejich rodičů)
d) individuální a skupinové doučování (podpora v rodinách,
komunikace se školou, poradenství a doprovod)
e) kariérní poradenství (přechod na SŠ, výběr školy,
smysluplné trávení volného času)
§ 20, odst. (5) 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.

Dotčený stupeň
vzdělání
předškolní, základní,
střední, terciární a
celoživotní
vzdělávání

předškolní, základní,
střední, terciární a
celoživotní
vzdělávání

Zákon č.
561/2004 Sb., o
předškolním,
základním,
středním, vyšším
odborném a
jiném vzdělávání
(školský zákon)

Základní a střední
vzdělávání
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Krajský úřad Plzeňského
kraje
Odbor sociálních věcí
Škroupova 18, 306 13 Plzeň,
IČ: 70890366
Magistrát města Plzně,
Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy, Kopeckého
sady 11, 306 32 Plzeň, IČ:
075370

Mašek Roman,
Mgr.

roman.masek@plzensky-kraj.cz
377 195 586
733 698 695

Turková Iva,
Mgr.

turkova@plzen.eu
378 033 161
www.plzen.eu

Odbor sociálních služeb

Mgr. Hynková
Alena, MBA
(vedoucí
odboru)

hynkova@plzen.eu

Masarykova základní
škola Plzeň, Jiráskovo
náměstí 10, příspěvková
organizace, 326 00 Plzeň

PaedDr.
Herrmann
Antonín
Odborný
konzultant
NPI Plzeň

herrmannan@mzs.plzen-edu.cz
http://masarykovazs.cz/
tel.: 378 028 680

Dohnal Václav,
Mgr.

vaclav.dohnal@mvcr.cz
tel. 974 320 730, 731 670 553;
informační linka pro Plzeňský kraj:
974 320 290,
pobyty.plzen@mvcr.cz

IČO: 68 78 45 89

Ministerstvo vnitra, odbor
azylové a migrační politiky,
oddělení pobytu cizinců
Plzeňský kraj

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského
kraje nostrifikuje vysvědčení vydané zahraniční školou, která svým
obsahem a rozsahem odpovídá základní škole, střední škole nebo
vyšší odborné škole. Nostrifikováno může být pouze úplné
ukončené vzdělání.
Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavci 5 písm. a) i pro
ostatní cizince.
Krajský úřad zajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří
budou
uskutečňovat vzdělávání podle odstavce 5.
Pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, může základní a
střední škola po projednání se zřizovatelem a krajským úřadem
organizovat v souladu s
rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání kursy
pro získání základního vzdělání. Krajský úřad ve spolupráci se
zřizovateli a řediteli škol zajistí ve svém správním obvodu
dostupnost kursů pro získání základního vzdělání v dálkové formě
vzdělávání.
Metodická podpora a kontrola poskytování sociálně-právní
ochrany dětem na území Plzeňského kraje
Zprostředkování náhradní rodinné péče
Statutární město Plzeň je zřizovatelem 26 ZŠ na území města
Plzně – pomoc při zajištění vhodné školy pro žáka-cizince

Poskytování základního vzdělávání od 1. -9. ročníku včetně žáků
cizinců
Poskytování metodické podpory pro pedagogické pracovníky
PK

Zákon č.
359/1999 Sb, o
sociálně-právní
ochraně dětí

základní a střední
vzdělávání (děti do
18 let věku)

Zákon č.
561/2004 Sb., o
předškolním,
základním,
středním, vyšším
odborném a
jiném vzdělávání
(školský zákon)
Vyhláška č.
73/2005 Sb.
Vyhláška č.
48/2005 Sb.
Zákon č.
561/2004 Sb., o
předškolním,
základním,
středním, vyšším
odborném a
jiném vzdělávání
(školský zákon)

základní vzdělávání

základní vzdělávání

Zajišťování cizinecké agendy v oblasti povolování pobytů.
Podrobné informace viz http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-proverejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx
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Organizace pro pomoc
uprchlíkům, z. s.

Lucie
Mořkovská,
Bc.

Pobočka Plzeň – sady
Pětatřicátníků 33, Plzeň 301
00

sady Pětatřicátníků 33, Plzeň

Bezplatné odborné sociální a právní poradenství pro cizince ze
třetích zemí

mob.: 604 809165
lucie.morkovska@opu.cz

Základní poradenství pro členy EU

www.opu.cz

Pracovně právní poradna pro cizince

IČO: 45768676

Základní, střední,
terciální a celoživotní
vzdělávání

Terénní program zaměřený na vyhledávání cizinců a poskytování
sociální práce v terénu
Komplexní program pro žadatele o MO

Pedagogicko-psychologická
poradna, Plzeň, Částkova
78, 326 00 Plzeň, IČ:
49777564

Maráková
Jitka, Mgr.

Jitka.marakova@pepor-plzen.cz
377468153
www.pepor.pilsedu.cz/

Diagnostika, konzultace pro školy
Podpůrná opatření - nastavování dle §16 školského zákona

Poradna pro cizince,
Diecézní charita Plzeň, IČ:
49774034

Klára Zachová,
Mgr.

Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň,
klara.zachova@dchp.charita.cz
poradna@dchp.charita.cz
tel. 377 441 736, 731 433 096
www.dchp.cz

Poradna pro cizince poskytuje sociální a právní poradenství
(problematika povolení k pobytu, zaměstnanosti, zdravotní péče,
vzdělávání, sociálního zabezpečení, bydlení, mezinárodní
ochrany, občanství ČR atp.), doprovody na úřady a jiné instituce,
pomoc s vyřizováním administrativních záležitostí (vyplňování
formulářů, psaní odvolání, soudních podání atp.), tlumočení,
zprostředkování materiální pomoci v odůvodněných případech,
kurzy češtiny (pro děti i dospělé), PC studovnu s bezplatným
přístupem na internet, vzdělávací a integrační aktivity.
Individuální doučování dětí přímo v rodině:

SPOLEČNOST TADY A
TEĎ, o. p. s., Koterovská 46,
326 00 Plzeň, IČ: 26370417

Koterovská 46, 326 00 Plzeň
Tel. 778 096 007
E-mail: Info@tadyated.org
www.tadyated.org

Poradenství rodičům a žákům ve vzdělávání:
Podpora vzdělávání v rodině
Asistence při zápisu dětí do MŠ, ZŠ, SŠ
Zprostředkování komunikace mezi školou, rodičem a žákem, (příp.
pomoc při řešení problémů souvisejících se studiem)
Doprovod na školu, úřad případně další instituci v rámci podpory
vzdělávání
Poradenství při výběru SŠ, VOŠ, podání přihlášky na SŠ, VOŠ,
nostrifikaci vzdělání
Poskytnutí informací o dalších vzdělávacích aktivitách, kurzy ČJ
volnočasové aktivity
Zprostředkování kontaktu na další instituce a služby související
s podporou vzdělávání a cizineckou tematikou (PPP, psycholog,
zdravotní pojištění, právní poradenství, další NNO)

Zákon č.
561/2004 Sb., o
předškolním,
základním,
středním, vyšším
odborném a
jiném vzdělávání
(školský zákon)

péče o děti a mládež
od 3-19 let

předškolní, základní,
střední, terciární a
celoživotní
vzdělávání

předškolní, základní,
střední, terciární a
celoživotní
vzdělávání

Podpora školám:
Školám nabízíme možnost podpory ve formě poradenství, jak
pracovat s žákem s odlišným mateřským jazykem
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Západočeská Univerzita v
Plzni, Univerzitní 8, 30614
Plzeň, IČ: 49777513

Katedra blízkovýchodních
studií, FF ZČU

PhDr. Jana
Vaňková, CSc.

http://fpe.zcu.cz/
jvankova@kcj.zcu.cz
377 636 546

Mgr. Dita
Macháčková

ditusamachonte@seznam.cz
777309187

Mgr. Jan
Pěchota

jpechota@kbs.zcu.cz

Zkouška z českého jazyka pro získání občanství
Certifikátové studium Čeština jako cizí jazyk v rámci CŽV i v rámci
pregraduálního studia
Všichni studenti učitelství mají zařazen předmět s problematikou
multikulturní výchovy,
ZČU (Ústav jazykové přípravy) realizuje kurzy češtiny pro cizince

V rámci mezinárodního výzkumného projektu ARRIVAL REGIONS
spolupracuje Katedra blízkovýchodních studií na aktivitách
týkajících integrace cizinců v Plzeňském kraji, zejména v oblasti
podpory dětí/žáků cizinců.

Zákon č.
186/2013 Sb., o
státním
občanství a o
změně některých
zákonů Vyhláška
č. 433/2013 Sb.,
o prokazování
znalosti českého
jazyka a českých
reálií pro účely
udělování
státního
občanství České
republiky
Vyhláška č.
348/2008 Sb., o
výuce a
zkouškách
znalosti českého
jazyka pro účely
získání povolení
k trvalému
pobytu na území
České republiky

terciární, celoživotní
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