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Zasíťované organizace podporující cizince v Ústeckém kraji  

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

  Krajský úřad Ústeckého kraje 
Odbor školství, mládeže a 

sportu 

Mgr. Alena Zábojníková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBc. Pavla Pospíšilová 

e-mail: zabojnikova.a@kr-
ustecky.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: pospisilova.p@kr-

ustecky.cz  

www.kr-ustecky.cz 

 

Konzultační a metodická činnost 
vyplývající z kompetencí stanovených 
školskou legislativou 

- § 20 školského zákona – 
povinnost krajského úřadu 
zajistit bezplatnou přípravu žáků 
cizinců do základního 
vzdělávání a zajistí přípravu 
pedagogických pracovníků, kteří 
budou uskutečňovat vzdělávání 
podle odst. 5  

- Administrování rozvojových 
programů vyhlašovaných MŠMT 
„Bezplatná výuka českého 
jazyka přizpůsobená potřebám 
žáků- cizinců z třetích zemí“ a 
„Zajištění bezplatné přípravy 
k začlenění do základního 
vzdělávání dětí se státní 
příslušností jiného členského 
státu Evropské unie“. 

 
Proces přijímání dítěte-cizince 
k předškolnímu vzdělávání/požadované 
doklady 
 
Inkluzívní vzdělávání 
 
Vzdělávání některých dětí-cizinců jako dětí 
se sociálním znevýhodněním podle § 1 
odst. 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb. nebo § 16 
odst. 4 písm. c) školského zákona 
 
Udělování souhlasu se zřízením funkce 
asistenta pedagoga dle § 16 odst. 10 
školského zákona 
 
Rozvojové programy MŠMT 
 
Metodická podpora 

Zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů    
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o 
základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, ve 
znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o 
vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, 
žáků a studentů mimořádně 
nadaných, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní vzdělávání a 
v případě přípravných tříd se 
týká i předškolního vzdělávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předškolní vzdělávání 

 

Poradna pro integraci 

 

Mgr. Daniela Pettrichová 

+420 475 216 536;  

jan.kubicek@p-p-i.cz 

Sociální a právní poradenství (ambulantní i 
terénní) pro cizince s legálním pobytem na 
území ČR. Asistence při vyřizování 
pobytových oprávnění, doprovod a jednání 
na úřadech, vyhledávání zaměstnání, 

 předškolní, základní, střední, 
terciární, celoživotní 
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daniela.pettrichova@p-p-i.cz; 

email: usti@p-p-i.cz 

www.p-p-i.cz;   

E-mail: usti@centrumcizincu.cz 

Web: www.centrumcizincu.cz 

 

 

lékaře, školy, nostrifikace vzdělání. Právní 
pomoc v oblasti cizineckého práva, 
udělování státního občanství, slučování 
rodin ve věci porušování lidských práv. 
Kurzy Českého jazyka a kurzy 
sociokulturní orientace 
Multikulturní akce, etnické večery, odborné 
přednášky, besedy, workshopy, 
volnočasové aktivity pro děti i dospělé 
Informační centrum – bezplatný přístup na 
internet, knihovna s cizojazyčnou 
literaturou a tiskem 
 
V Ústí nad Labem Poradna pro integraci 
realizuje projekt Centrum na podporu 
integrace cizinců v Ústeckém kraji, který 
obsahuje všechny výše uvedené aktivity. 
 
 

Pedagogicko-psychologická poradna 
Ústeckého kraje 

Mgr. Bc. Blahoslava 
Pekařová 

Tel. 417 535 218 
e-mail: info@pppuk.cz 
Web:www.pppuk.cz 

PPP ÚK zajišťuje spektrum 
psychologických a speciálně 
pedagogických služeb, které jsou 
stanoveny vyhláškou č. 73/2005 Sb., v 
platném znění. Poradenské služby jsou 
poskytovány klientům - dětem, žákům, 
studentům, jejich zákonným zástupcům a 
pedagogickým pracovníkům škol a 
školských zařízení. Druhou hlavní činností 
PPP ÚK je zajišťování dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků škol a 
školských zařízení, zprostředkování 
informací o nových směrech a postupech 
ve vzdělávání. 
 

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

Předškolní, základní, střední, 
terciální, celoživotní 

Pedagogická fakulta Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem 

doc. PaedDr. Jaromíra 
Šindelářová, CSc. 

Tel.: +420 736 673 686 
E-mail: 
jaromira.sindelarova@gmail.com 

vysokoškolské vzdělávání studentů-cizinců 
v akreditovaných studijních programech a 
oborech;  
výuka českého jazyka a reálii ČR  
u zahraničních studentů v rámci programu 
Erasmus+ 
studenti učitelských oborů jsou 
seznamování v rámci povinně volitelných 
či výběrových kurzů s problematikou 
multikulturní výchovy a interkulturního 
vzdělávání; 
poskytování metodické podpory pro 
pracovníky škol a školských zařízení při 
začleňování a vzdělávání žáků-cizinců do 
českého vzdělávacího systému 

Zákon č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský 
zákon) 
Zákon č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a  
o změně a doplnění dalších 
zákonů (Zákon o vysokých 
školách) 
 

terciární, celoživotní 
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prostřednictvím CCV PF UJEP (např. e-
learningový kurz „Sociokulturní 
kompetence pro pracovníky škol a 
školských zařízení“) 

Diecézní charita Litoměřice Bc. Marie Haufová 

+ 420 416 733 487 
marie.haufova@dchltm.cz 

Sociální a právní poradenství (ambulantní) 
pro cizince s legálním pobytem na území 
ČR. Pomoc při vyřizování pobytových 
oprávnění, vyhledávání zaměstnání, 
lékaře, školy, nostrifikace vzdělání. 

 předškolní, základní, střední, 
terciární, celoživotní 

Základní škola s rozšířeným 
vyučováním informatiky a výpočetní 
techniky, Teplice, Plynárenská 2953  
Plynárenská 2953, 415 01 Teplice, 

IČ:46069771 

Mgr. Marcela Prokůpková  

reditelna@zsprosetice.cz 
tel. 603198107, 417 538 672 
www.zsprosetice.cz  

Poskytování základního vzdělávání 
 
Škola je pověřená KÚ Ústeckého kraje 
k zajištění bezplatné přípravy žáků-cizinců  

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský 
zákon), v platném znění  

Základní vzdělávání  

  

    

 

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