
1 
 

Zasíťované organizace podporující cizince v Jihočeském kraji  

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

Centrum na podporu integrace 
cizinců – Jihočeský kraj, 
Kněžskodvorská 2296 

370 04 České Budějovice 

Rošlapilová Jana, Mgr. 

 
387 202 508 
608 120 218,  
778 498 528 
 
icceskebudejovice@suz.cz 
 
http://www.integracnicentra.cz 
  

Právní a sociální poradenství (v 
ambulanci i terénu) pro cizince ze zemí 
mimo EU (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,  

 Předškolní, základní, střední, 
terciární a celoživotní 
vzdělávání  

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Filozofická fakulta, 

Branišovská 1645/31a  
370 05 České Budějovice 

Kutláková Michala, Mgr., 
Ph.D. 

Ústav bohemistiky, FF, JU v ČB 
tel: 730 161 464 
mkutlakova@ff.jcu.cz 
 

Zajišťování veškeré agendy spojené 

s kurzy češtiny pro cizince v rámci FF JU 

v ČB, realizace kurzů, organizační 

zajištění, výuka. Odborný zájem v oboru 

čeština jako cizí jazyk. 

 celoživotní vzdělávání 

Krajský řad Jihočeského kraje, 
Odbor školství, mládeže a 

tělovýchovy, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 České Budějovice, 

Dominová  Marcela, Mgr. 

dominovam@kraj-jihocesky.cz 
 
386 720 818 
 
http://www.kraj-jihocesky.cz/ 
 

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

základní vzdělávání 

Magistrát města České Budějovice, 
nám. Přemysla Otakara II. 1/1 

370 92  České Budějovice 
Koubová Dagmar, Mgr., Bc. 

386 801 501 
 
koubovad@c-budejovice.cz 

Město České Budějovice je zřizovatelem 
14 ZŠ na území města České 
Budějovice – pomoc při zajištění vhodné 
školy pro žáka-cizince 

 základní vzdělávání 

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

1257/23, České Budějovice 

Spiessová Jana 

Pracoviště České Budějovice: 
974 226 851 
974 226 859 
 
Jana.spiessova@mvcr.cz 
 
Pracoviště Písek: 
974 235 851,  
974 235 859 
 
Pracoviště Jindřichův Hradec: 
974 233 851, 2, 5, 7 a 9  
 
Pracoviště Benešov 
 974 820 680 
 

Zajišťování cizinecké agendy v oblasti 
povolování pobytů. Podrobné informace 
viz http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-
pro-verejnost-informace-pro-cizince-
informace-pro-cizince.aspx 
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Poradna pro cizince a migranty 
Diecézní Charita České Budějovice, 

Kanovnická 16 
370 01 České Budějovice 

Mikulenková Iveta, Mgr. 

386 351 125,  
734 435 344 
 
cizinci@charitacb.cz 

Poradna pro cizince a 

migranty poskytuje zaregistrované 

sociální služby, a to odborné sociální 

poradenství podle §37 Zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Sociální poradenství je poskytováno 

ambulantně, v konzultačních 

místnostech poradny v Kanovnické 16, 

37001 České Budějovice, či dle potřeby 

v terénu (úřady, zdravotní pojišťovny, 

cizinecká policie, Oddělení azylové a 

migrační politiky Ministerstva vnitra atd.). 

Poradna pro cizince a migranty nabízí 

své služby nejen cizím státním 

příslušníkům, ale i českým občanům, 

kteří mají vazbu na cizince a nachází se 

v nepříznivé životní situaci, a cítí, že 

potřebují radu, pomoc či podporu. 
Dále nabízí bezplatné PC kurzy, kurzy, 
českého jazyka otevřené všem 
zájemcům, pomoc dětem cizinců s 
přípravou do školy, zprostředkování 
překladatelské a tlumočnické služby, 
zprostředkování bezplatné právní 
pomoci, materiální pomoc v 
odůvodněných případech, vzdělávací a 
multikulturní akce 

§37 Zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. 

Předškolní, základní, střední, 
terciární a celoživotní 
vzdělávání 

Česká školní inspekce, Dukelská 23, 
370 01 České Budějovice, IČ: 

00638994 
PhDr. Jana Bartošová 

tel.: 386 111 112 
mobil: 606 507 865 
Jana.Bartosova@csicr.cz 

   

 

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