
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 



Vážené dámy, vážení pánové, 
 
pro rok 2016 bylo příznačné slovo „pilotáž“, neboť jsme se pustili do tvorby a odzkušování dvou 
nových konceptů jazykové podpory žáků s odlišným mateřským jazykem. První pilotáž se týká 
jazykové podpory těchto žáků na základní škole prostřednictvím intenzivního kurzu češtiny jako 
druhého jazyka. Druhou je pak roční jazykový kurz pro cizince, kteří jsou v ČR s rodiči, jsou ve věku 
přechodu na střední školu, ovšem nedostatečná znalost češtiny jim ve studiu brání. Naší hlavní snahou 
totiž zůstává podpora rovného přístupu cizinců ke vzdělávání a vymýšlení způsobů, jak v tom jim a 
jejich učitelům pomoci. Už 13. rokem nás k tomu vede přesvědčení, že investice do vzdělání (každého, 
bez ohledu na to, kde se narodil) se společnosti mnohonásobně vrátí. 
 
Myslím, že se nám podařilo udělat velký kus práce, což by nebylo možné bez našich spolupracovníků, 
partnerů, podporovatelů a příznivců. Všem jim za to patří vřelé díky. 
 
Zuzana Vodňanská 
ředitelka META, o.p.s. 
 
 

META, o.p.s., 
 
je nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a 
v pracovní integraci. Zároveň nabízí podporu pedagogům a školám, pokud se potýkají se specifickými 
potřebami dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Kromě přímé práce s cizinci a pedagogy 
se META svou činností snaží prosazovat a spoluvytvářet vzdělávací systém, který dokáže koncepčně, 
kontinuálně a v odpovídající míře reagovat na vzdělávací potřeby všech žáků a rozvíjet jejich 
potenciál. Prostřednictvím široké škály aktivit pro veřejnost se pak META snaží napomáhat rozvoji 
otevřeného dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností. 
 
- pomáháme v přístupu ke vzdělání či práci lidem, kterým stojí v cestě překážky jako neznalost 
jazyka, prostředí, úředních postupů a další 
- organizujeme jazykové kurzy různých formátů, zaměření a úrovní 
- díky dobrovolníkům pomáháme cizincům s doučováním a přípravou na různé zkoušky 
- pořádáme akreditované semináře pro stávající či budoucí pedagogické pracovníky 
- poskytujeme školám dlouhodobou podporu při zavádění učebních postupů 
- vytvořili jsme a spravujeme informační a metodický portál www.inkluzivniskola.cz 
- ve spolupráci s učiteli vytváříme a odzkušujeme metodické a výukové materiály 
- poskytujeme informace z oblasti vzdělávání migrantů také dalším organizacím a institucím 
- navrhli jsme a prosazujeme soubor systémových změn, které přinesou zlepšení vzdělávacích 
podmínek pro děti a žáky s OMJ 
- dlouhodobě se angažujeme ve vzdělávání asistentů pedagogů a komunitních tlumočníků a 
propagaci jejich služeb 
- nabízíme workshopy pro žáky základních a středních škol 
- organizujeme kulaté stoly a konference pro odbornou veřejnost 
 
META je členem Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a České odborné 
společnosti pro inkluzivní vzdělávání, zaměstnanci METY jsou členy Asociace učitelů češtiny jako 
cizího jazyka. 
 
 
 
 



Hlavním cílem těchto služeb je pomoc těm, kteří čelí při vzdělávání a na pracovním trhu překážkám 
proto, že přicházejí z jiné země, hovoří jiným jazykem, mají jiné zvyklosti či vypadají odlišně. V roce 
2015 využilo našich služeb celkem 600 cizinců.   

Poradenství bylo tradičně zaměřeno na to, aby žáci a studenti s jazykovou bariérou měli zajištěn 
stejný přístup ke vzdělání jako jejich čeští vrstevníci, mohli rozvíjet svůj potenciál a nemuseli ve 
školách čelit záměrné či nevědomé diskriminaci.  
 
V roce 2016: 

 Naše poradentství využilo 600 osob. 
 

 V kurzech češtiny se u nás učilo 116 osob: 
32 dětí a teenagerů v rámci letních intenzivních kurzů  
84 dospělých v rámci 8 semestrálních kurzů na úrovních A0–B1 
 

 Vytvořili jsme celoroční kurz, který mladé cizince ve věku 14–18 let jazykově připravuje na 
studium na střední škole. Do kurzu vstoupilo 30 mladých lidí ze zemí z celého světa.   

 

 Naše služby doplňovalo 30 dobrovolníků a dobrovolnic, kteří především zajišťovali doučování. 
V rámci klubu ČEKUJ se podíleli na přípravě devíti volnočasových aktivit (např. výlety na keltské 
oppidum Závist, na Vyšehrad, do Muzea hudby či pivovaru) a také se s námi účastnili workshopů 
pro žáky ZŠ a SŠ. 
 

 

Sekce pro pedagogy se v roce 2016 stejně jako v předchozích letech věnovala především vzdělávání 

a poradenství učitelů všech stupňů a tvorbě výukových materiálů. Nově jsme se začali zabývat 

tématem podpory středoškoláků při přípravě na státní maturitu z ČJL. Ve spolupráci s učiteli k tomu 

vznikly skvělé výukové materiály, které najdete na portále www.inkluzivniskola.cz. Intenzivně jsme se 

zabývali jazykovou přípravou. A to jednak budoucích středoškoláků v pilotním kurzu pro jazykovou 

přípravu v projektu Click with school, kde propojujeme výuku jazyka s výukou obsahů učiva základní 

školy. Jazykovou přípravou tentokrát školou povinných dětí se zabýváme také v kurzech pro 

jazykovou přípravu ve dvou partnerských základních školách (projekt Češtinou k inkluzi). V těchto 

školách ověřujeme způsoby začleňování dětí do výuky i vzdělávací obsah ČDJ, který jsme vytvořili 

v minulém roce.  

Společně s Francouzským institutem jsme zorganizovali projekci dokumentárního filmu Babylon 

v lavicích, který zhlédlo takřka 300 žáků ZŠ a SŠ. Pro 16 základních škol v Praze a Středočeském kraji 

jsme zrealizovali 26 workshopů, které pomohou žákům pochopit, jaké to je být cizí v nové zemi a být 

ve třídě se spolužáky, kteří nemluví česky. 

 
V  roce 2016 bylo podpořeno  

- 609 pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ (zrealizováno 47 seminářů), 
- 96 budoucích pedagogů (semináře a vzdělávací bloky na VŠ), 
- 147 pedagogů všech stupňů škol získalo metodickou podporu,  
- 71 000 uživatelů navštívilo portál www.inkluzivniskola.cz.  

SLUŽBY PRO CIZINCE  

SLUŽBY PRO PEDAGOGY  

http://www.inkluzivniskola.cz/
http://www.inkluzivniskola.cz/


 

 
Naším dlouhodobým cílem je vytváření prostředí, ve kterém kulturní a jazyková odlišnost 
nepředstavuje překážku ve vzdělávání. Vnímáme jako zásadní, aby vzdělávací systém dokázal 
koncepčně, soustavně a v odpovídající míře reagovat na vzdělávací potřeby dětí a žáků s odlišným 
mateřským jazykem. Touto cestou je pak možné efektivně rozvíjet potenciál nejen této skupiny, ale 
všech žáků. Tyto cíle je možné naplnit za předpokladu koncepčních a systémových změn. 
 
V roce 2016 jsme: 

- připomínkovali podklady související s nastavováním nového systému podpory žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, tzv. inkluzivní novely, 

- monitorovali implementaci novely v praxi škol, 

- se podíleli na naplňování akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 

se zacílením na téma vzdělávání: ve spolupráci se společností Člověk v tísni jsme pořádali 

konferenci Žáci s odlišným mateřským jazykem – příležitosti ke změně. Tématem byly 

aktuální podmínky pro pedagogickou práci s dětmi a žáky s OMJ v pražských školách. 

Konference v Clam-Gallasově paláci se zúčastnilo 93 pedagogů MŠ a ZŠ, zástupců kraje, 

městských částí, pedagogicko-psychologických poraden a NNO. 

 
 
 

 
CLICK WITH SCHOOL - school inclusion of vulnerable group of migrants 
Projekt je finančně podpořený z The Velux Foundations (Dánsko).  
Realizace: 1. 1. 2016 – 31. 7. 2018 
 
V partnerství s Centrem pro integraci cizinců jsme zahájili rozsáhlý projekt, na jehož konci bude 
vytvořený jazykový kurz pro mladé migranty, kteří chtějí studovat na české střední škole, dále vznikne 
jazyková aplikace a metodické materiály pro vyučující. Cílem je doplnit český vzdělávací systém  
o chybějící přípravný kurz pro mládež ve věku po skončení povinné školní docházky, kdy jazyková 
bariéra je hlavním důvodem pro předčasné ukončení vzdělávání mladých migrantů.  
 
Během roku 2016 byl zahájen pilotní běh kurzu pro 30 účastníků, vedle toho jsme poskytovali 
poradenství pro rodiče a děti zaměřené na úspěšný vstup do českých škol, doučování a byly 
realizovány kratší kurzy češtiny jak pro děti, tak pro jejich rodiče se zacílením na češtinu nutnou pro 
komunikaci se školou. 
 
 
 

 
 
 
 

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ 

PROJEKTY 



 
PROJEKT PROGRAM NA PODPORU PEDAGOGŮ PŘI PRÁCI S ŽÁKY CIZINCI VII 
Projekt byl spolufinancován z prostředků MŠMT ČR (Integrace cizinců) a Magistrátu hlavního města 
Prahy. 
Realizace: 1. 1. – 31. 12. 2016 
Hlavním cílem projektu, který kontinuálně probíhá již 7. rokem, byla podpora a posilování 
kompetencí pedagogických pracovníků při práci s dětmi a žáky cizinci všech stupňů škol v oblasti 
češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) a mezikulturních kompetencí, které umožní efektivní začleňování 
dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého vzdělávacího systému.  
 
Školám i jednotlivým pedagogům byla v  projektu nabízena metodická podpora, poradenství a 
vzdělávací programy. Komplexní informace k začleňování a vzdělávání dětí a žáků s OMJ najdete na 
portálu www.inkluzivniskola.cz, který byl v rámci projektu rozvíjen, mj. o materiály k přípravě žáků 
cizinců na maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Portál za rok 2016 navštívilo 71 tisíc 
unikátních návštěvníků. 
 
Během projektu bylo proškoleno 285 pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ ve 20 seminářích. 20 
pedagogů se zapojilo do dvou distančních (e-learningových) kurzů. V  projektu proběhlo celkem 147 
poradenských a metodických intervencí do činností pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ. 
 
Do e-learningu www.cestina2.cz pro rozvoj jazykových dovedností žáků s OMJ se zaregistrovalo 325 
uživatelů.  
 
           

                         
 
 
 
HELLO CZECH REPUBLIC 
Projekt byl odborně a finančně podpořen UNHCR Česká republika. 
Realizace: 1. 1. – 31. 12. 2016 
 
V rámci projektu jsme uspořádali dvě veřejné prezentace metodických a výukových materiálů 
(příručka pro pedagogy, komiks, film) pro pedagogy ZŠ a SŠ k tématu migrace, identity, stereotypů a 
bezpečného prostředí školy. Prezentací v Praze a Brně se zúčastnilo 49 osob. Zároveň jsme 
zorganizovali 7 workshopů pro pedagogy a studenty pedagogických fakult v Liberci, Plzni, Českých 
Budějovicích, Ostravě, Pardubicích a Olomouci. Workshopů se zúčastnilo 129 lidí. Zejména v první 
polovině roku 2016 se META aktivně účastnila debaty ohledně zapojení témat souvisejících s migrací 
do vzdělávání na ZŠ a SŠ.  
 
 

 

http://www.inkluzivniskola.cz/


 
ČEŠTINOU K INKLUZI  
Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií. 
Realizace: 1. 8. 2016 – 30. 6. 2018 
 
Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků pražských MŠ a ZŠ při práci 
s dětmi a žáky s OMJ. Kompetence jsou zvyšovány v akreditovaných vzdělávacích programech 
v kombinaci s nabídkou individuální metodické podpory. Dalším cílem projektu je pilotáž jazykové 
podpory žáků s OMJ na dvou partnerských školách (ZŠ nám. Curieových a ZŠ Angel), kde žáci 
navštěvují intenzivní kurzy výuky ČDJ. Jazyková podpora dětí probíhá i ve dvou spolupracujících 
mateřských školách (FMŠ Sluníčko a MŠ Mezi Domy), kde se pracuje metodou KIKUS.   
Paralelně jsme ověřovali i  vzdělávací obsah předmětu Čeština jako druhý jazyk. Výsledkem ověřování 
budou metodické postupy a výukové materiály, které budou sepsány do metodiky výuky ČDJ.  

REGISTROVANÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA – ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
Dotace MPSV ČR a grant MHMP - sociální služby, datum a číslo registrace: 17. 10. 2007, 2795337 
 
Klientům a jejich zákonným zástupcům poskytujeme informace o českém vzdělávacím systému, 
podporu při výběru školy, vyplňování přihlášek, zprostředkování komunikace se školou a dalšími 
institucemi (doprovody, tlumočení), asistenci během procesu uznávání rovnocennosti zahraničního 
vzdělání a kvalifikace, informace o možnostech pracovního uplatnění.  
 

 

 
 
 

 
KIKUS with us 
Projekt byl financován ze zdrojů Evropské unie v rámci programu ERASMUS+.  
Realizace: 1. 1. 2015 – 31. 8. 2016 
 
Projekt se věnoval jazykové podpoře dětí s OMJ v mateřských školách a zvyšování kompetencí 
pedagogických pracovníků. Byl realizován v partnerství s organizacemi a mateřskými školami z Česka, 
Slovenska a Německa. Byla přeložena, adaptována a pilotována metoda KIKUS, která podporuje 
schopnost dětí komunikovat ve více než jednom jazyce již od útlého věku. Metodika i pomocné 
dokumenty jsou ke stažení na webu www.inkluzivniskola.cz. V červnu 2016 se v Mnichově konal 
pětidenní seminář KIKUS, kterého se zúčastnilo 14 osob. 

 

 
 
 

http://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/vzdelavaci-obsah-cdj
http://www.inkluzivniskola.cz/


 
DISKRIMINACE DO ŠKOLY NEPATŘÍ 
Projekt podpořený grantem z Islandu, Norska a Lichtenštejnska (3710095) a z Nadace Miroslava 
Šaška. 
Realizace: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016 
 
V projektu jsme poskytovali poradenství ve vzdělávání a dobrovolnickou podporu. Žákům s OMJ 
navštěvujícím české školy či jejich rodičům jsme nabízeli odborné rady a pomoc se zvládáním 
problémů, které mohou ve škole nastat. 
 
Připravili jsme 6 jazykových verzí informační brožury mapující nejčastější situace, které mohou být 
na překážku úspěšnému vzdělávání žáků cizinců. Brožura pomůže rodičům, žákům i učitelům 
rozpoznat možné znaky diskriminace a účinně jim předcházet. 
 
Ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab vznikla povídková kniha pro mládež na téma migrace a 
integrace s názvem Jinde. Autory jsou současní čeští spisovatelé, kteří mají s migrací osobní 
zkušenost. Pro žáky ZŠ a SŠ jsme na aktuální téma migrace realizovali workshopy. 
 

 
 

Fond pro nestátní neziskové organizace - podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a 
Norska v  rámci EHP fondů. www.fondnno.cz  www.eeagrants.cz 

 

 
 
 
INTEGRACE CIZINCŮ ZE ZEMÍ MIMO EU SE SPECIFICKÝM ZAMĚŘENÍM NA INTEGRACI DĚTÍ A 
MLÁDEŽE V MČ PRAHA 12 V ROCE 2016 
Dílčí projekt realizovaný v rámci projektu MČ Praha 12 „Integrace cizinců ze zemí mimo EU v MČ 
Praha 12 – RESPEKT 2016“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. 
Realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 
 
V projektu jsme školám a cizincům v městské části Praha 12 nabízeli tyto služby: poradenství 
v oblasti vzdělávání, doučování pro žáky s OMJ, vzdělávání a metodickou podporu pedagogům 
mateřských a základních škol. Poradenstvím bylo přímo podpořeno 54 klientů, doučování využili 3 
žáci z Vietnamu a Ukrajiny. Proškoleno bylo celkem 31 pedagogů MŠ a 15 pedagogů ZŠ. Pro MŠ 
Smolkova jsme zorganizovali dvě metodická setkání pro 11 účastnic.  
 

 

         

http://www.fondnno.cz/
http://www.eeagrants.cz/


ČEKUJ INTEGRACI! 
Projekt byl financován z prostředků MV ČR (Integrace cizinců) a MHMP (Integrace cizinců) a 
Francouzské ambasády v Praze. 
Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2016 

 
Projekt byl zaměřen na informování veřejnosti v oblasti integrace cizinců prostřednictvím workshopů 
I Jan Amos chodil do školy v cizině pro žáky ZŠ a SŠ, akcí klubu Čekuj! (aneb česká kultura jinak) a 
představením příběhů úspěšné integrace 6 cizinců – dvojjazyčných asistentů pedagoga. Do projektu 
bylo zapojeno 12 dobrovolníků, z toho 6 cizinců. Zorganizovali jsme 13 workshopů, kterých se 
zúčastnilo 266 žáků a 13 pedagogů. V rámci klubu Čekuj, který založili dobrovolníci společnosti META, 
se konalo 9 akcí s účastí celkem 147 osob z řad Čechů i cizinců. Natočili jsme video medailonky o 6 
dvojjazyčných asistentech pedagoga, kteří následně své životní příběhy představili i v tištěné 
publikaci Dvojjazyční asistenti pedagoga – příběhy úspěšné integrace.  
 
 
 

                  
 
 
 

        
 
 

 
AKČNÍ PLÁN KONCEPCE HL. M. PRAHY PRO OBLAST INTEGRACE CIZINCŮ 
 
META se aktivně účastní tvorby Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců i Akčního plánu 
jeho realizace, ve kterém se konkretizují jednotlivé kroky. Na plnění Akčního plánu jsme se v roce 
2016 podíleli především těmito aktivitami. Workshopem Spolupráce učitele a asistenta pedagoga při 
vzdělávání dětí a žáků s OMJ, na kterém se účastníci dozvěděli, jaké jsou možnosti spolupráce 
asistenta pedagoga a učitele ve výuce, sdíleli a reflektovali své zkušenosti. Workshopu se zúčastnilo 
31 osob. Uspořádali jsme konferenci Žáci s OMJ – příležitosti ke změně (popsána v kapitole 
Systémový rozvoj) a vytvořili jsme Manuál pro úspěšnou spolupráci učitele a asistenta pedagoga pro 
žáky s OMJ.  
 

 
 



DOBROVOLNÍCI V METĚ V ROCE 2016 
Projekt byl financován z dotace MV ČR (Dobrovolnická služba). 
 
V projektu jsme rozvíjeli síť dobrovolníků, kteří klientům METY pomáhají při řešení problémů 
vyplývajících z jejich sociálního a právního postavení a neznalosti českého prostředí. V roce 2016 se 
do dobrovolnických aktivit aktivně zapojilo 30 dobrovolníků. Nejčastější dobrovolnickou aktivitou 
bylo doučování: zajistili jsme celkem 26 doučování pro 25 klientů.  Dobrovolníci se podíleli také na 
workshopech na téma migrace na ZŠ a SŠ s názvem I Jan Amos chodil do školy v cizině. Do 
volnočasových aktivit v klubu ČEKUJ! (aneb česká kultura jinak) se zapojilo 11 dobrovolníků a více 
než polovina z nich je z řad cizinců. 
 
 

 
 
 
 
 
 

REGISTROVANÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA – ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
Dotace MPSV ČR a grant MHMP - sociální služby, datum a číslo registrace: 17. 10. 2007, 2795337 
 
Klientům a jejich zákonným zástupcům poskytujeme informace o českém vzdělávacím systému, 
podporu při výběru školy, vyplňování přihlášek, zprostředkování komunikace se školou a dalšími 
relevantními institucemi (doprovody, tlumočení), asistenci během procesu uznávání rovnocennosti 
zahraničního vzdělání a kvalifikace, informace o možnostech pracovního uplatnění.  
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2016 (v Kč) 
 
AKTIVA 

  Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

DLOUHODOBÝ MAJETEK: 0 0 

KRÁTKODOBÝ MAJETEK: 6.228.554,32 6.175.088,56 

zásoby 0 0 

pohledávky 213.577,00 502.964,39 

krátkodobý finanční majetek 5.720.571,32 5.664.096,17 

jiná aktiva 294.406,00 8.028,00 

ÚHRN AKTIV 6.228.554,32 6.175.088,56 

   
PASIVA 

VLASTNÍ ZDROJE: 765.429,27 844.197,80 

jmění 695.779,31 765.429,27 

výsledek hospodaření 69.649,96 78.768,53 

CIZÍ ZDROJE: 5.463.125,05 5.330.890,76 

rezervy 0 0 

dlouhodobé závazky 0 0 

krátkodobé závazky 5.353.598,30 5.330.890,76 

jiná pasiva 109.526,75 0 

ÚHRN PASIV 6.228.554,32 6.175.088,56 

                 
 
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2016 (v Kč) 

náklady 

spotřebované nákupy a služby celkem (materiál, nájem, energie, 
cestovné, opravy, údržba, reprezentace) 2.610.939,24 

osobní náklady celkem (mzdy, zákonné pojištění a odvody) 6.905.752,00 

daně a poplatky celkem 0 

ostatní náklady celkem  28.712,13 

poskytnuté příspěvky celkem 18.000,00 

celkem 9.563.709,63 

    

výnosy 

tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.658.495,00 

ostatní výnosy celkem 4.077,80 

přijaté příspěvky (dary) celkem 216.671,00 

provozní dotace 7.763.234,36 

celkem 9.642.478,16 

      

výsledek hospodaření 78.768,53 

  
Úplné znění účetní závěrky a zpráva auditora je k dispozici v kanceláři META v Ječné 17, Praha 2. 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 



 
 
 
 
META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů 
 
SÍDLO, VEDENÍ SPOLEČNOSTI 
Ječná 17, 120 00 Praha 2 
tel: +420 222 521 446, mobil: +420 773 304 464 
 
e-mail: info@meta-ops.cz  
datová schránka: f2sdc4 
 
IČ: 26982633, DIČ: CZ 26982633 
fakturační adresa: Ječná 546/17, 120 00 Praha 2 
číslo účtu: 2300884089/2010 Fio banka, a.s.  
 
 
 
SLUŽBY PRO CIZINCE, 
V Tůních 10, 120 00 Praha 2 
 
Pracovní poradenství: tel. (+420) 773 639 395, e-mail: poradenstvi@meta-ops.cz 
Poradenství ve vzdělávání: tel. (+420) 775 339 003, e-mail: poradenstvi@meta-ops.cz 
Kurzy češtiny pro cizince: tel. (+420) 773 304 534, e-mail: cjkurzy@meta-ops.cz 
Dobrovolnictví v METĚ: (+420) 775 290 158, e-mail: hrochova@meta-ops.cz 
Vedoucí služeb pro cizince: kalinova@meta-ops.cz 
 
 
 
SLUŽBY PRO PEDAGOGY 
Ječná 17, 120 00 Praha 2 
 
Semináře pro pedagogy, koordinace: (+420) 773 609 395 
Metodická podpora a poradenství pro MŠ: (+420) 773 304 544 
Metodická podpora a poradenství pro ZŠ - Praha: (+420) 775 737 678 
Metodická podpora a poradenství pro ZŠ - celá ČR (s výjimkou Středočeského a Ústeckého kraje): 
(+420) 773 304 514 
Metodická podpora a poradenství pro ZŠ - Středočeský kraj: (+420) 605 729 064 
Metodická podpora a poradenství pro ZŠ - Ústecký kraj: gregorikova@meta-ops.cz 
Vedoucí služeb pro pedagogy: titerova@meta-ops.cz 
 
 
 

www.meta-ops.cz, www.inkluzivniskola.cz 
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