
                                                       

Projekt Poradenství a asistence migrantům v oblasti vzdělávání je spolufinancován 
z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 

META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 
Poradenství a asistence migrantům v oblasti vzdělávání 

Máte ve své škole žáky cizince? 
Uvítali byste informační schůzky pro rodiče žáků cizinců? 
Potřebujete zajistit služby tlumočníka při setkání s rodiči? 

META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů nabízí poradenství 
a asistenci v oblasti vzdělávání cizincům ze třetích zemí (mimo EU) a jejich 
rodičům (zákonným zástupcům) v Praze a od ledna 2011 nově také 
ve Středočeském kraji. 

Pedagogům nabízíme metodickou podporu při začleňování žáků a studentů 
cizinců do českého vzdělávacího systému. 

Nabízíme: 
• zprostředkování kontaktu s rodiči žáků cizinců za účasti tlumočníka, 
• asistenci při seznamování se s prostředím školy, se studijními povinnostmi 

a jejich plněním, 
• zorganizování informačního setkání pro rodiče žáků cizinců o českém 

vzdělávacím systému a organizaci školní docházky na Vaší škole s tlumočníky 
dle potřeby, 

• asistence při zápisu na MŠ a ZŠ, 
• pomoc při výběru dalšího studia, informace o přijímacích zkouškách 

a přípravných kurzech, vyplňování přihlášek na SŠ, VOŠ a VŠ, 
• asistence při uznávání rovnocennosti dokladů o předchozím zahraničním 

vzdělání (nostrifikace), 
• pomoc při řešení praktických problémů spojených se samotným studiem. 

KONTAKT: 
META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 
Rumunská 29 
120 00 Praha 2 

tel/fax: 222 521 446 
mobil: 773 639 395, 775 339 003 
e-mail: markova@meta-os.cz, smitkova@meta-os.cz 
www stránky: www.meta-os.cz, www.inkluzivniskola.cz 

Doporučujeme se na konzultace předem telefonicky nebo e-mailem objednat. 
Je možné domluvit schůzku přímo ve Vaší škole. 

KONZULTAČNÍ HODINY - Praha 

pondělí 13:00 – 19:00 
úterý 10:00 – 17:00 
středa 10:00 – 17:00 
čtvrtek 10:00 – 17:00 
 

KONZULTAČNÍ HODINY - Kolín 

Poradna Centra pro integraci 
cizinců (CIC) v Kolíně:  

Zahradní 46 (objekt sodovkárny) 
1. patro, dveře č. 114 
280 02 Kolín 

čtvrtek 10:00 – 17:00 


