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Na začátekvás čeká doplňovačka s tajenkou. 
Dosazujte slovesa v infinitivu s předponami s / z:

1. prožít (prázdniny) 

2. vytrousit peněženku 

3. něco poplést 

4. převrátit (sklenici) 

5. naříkat si T

6. činit (situaci) obtížnou 

7. podat zkomoleně zprávu 

8. setřít (tabuli)

OPAKOVÁNÍ

Milí třeťáci!

Držíte v ruce cvičebnici českého jazyka. Cvičebnici? Ano, správ-
ně! Tady se totiž nebudete učit, ale budte si hlavně cvičit.
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Vážení a milí přátelé, spolupracovníci a příznivci,
v rukou držíte výroční zprávu občanského sdružení META za rok 2008. Tak jako 
všechny předešlé, i tento rok nám připadal výjimečný a převratný! Nejlépe bych ho 
mohla charakterizovat slovem rozšiřující; rozšířili jsme naší cílovou skupinu (přes-
něji řečeno její věk), rozšířili jsme svou činnost (a úřední hodiny!) a v neposlední 
řadě jsme rozšířili i své řady.
Od dubna jsme začali nabízet odborné sociální poradenství cizincům mladším 16 
let. Díky této „nové klientele“ zintenzívnili naši odborní pracovníci komunikaci se 
základními školami a postupně jsme začali poskytovat poradenství i samotným pe-
dagogickým pracovníkům těchto škol, kteří řeší vzdělávání svých žáků cizinců. Od 
toho už byl jen krok k jednomu z výše zmiňovaných rozšíření – začali jsme se vě-
novat vzdělávání pedagogů a vytváření metodických pomůcek a nástrojů pro práci 
s žáky cizinci a trochu jsme zabrousili i do multikulturní výchovy. O tom všem se 
dočtete ve výroční zprávě, kterou držíte v ruce. Doufám, že to bude čtení příjemné 
a že vydržíte až do konce!
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří nám v loňském roce jakkoliv pomáhali 
a podporovali tak nás i naše klienty.

Za celý tým META, 
Zuzana Vodňanská

META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů vzniklo v roce 2004 a zamě-
řuje se na podporu mladých migrantů žijících v České republice. Klienty sdružení 
jsou mladí cizinci od 6 do 39 let věku bez rozdílu pobytového statusu. 
Od roku 2006 je hlavní činností METY provoz Poradenského a informačního centra 
pro mladé migranty (PIC), kde jsou klientům k dispozici sociální pracovníci nabízejí-
cí pomoc a poradenství při rozhodování o jejich dalším studiu a povolání a při řešení 
problémů spjatých s jejich specifickým sociálním a právním postavením. Součástí 
služby sociálního poradenství je i nabídka možnosti využít k dosažení stanovené-
ho cíle spolupráce s dobrovolníkem – většinou se jedná o doučování a přípravu na 
různé typy zkoušek. Kromě odborného sociálního poradenství a návazných vzdě-
lávacích aktivit zajišťovaných v rámci dobrovolnického programu nabízíme i kurzy 
češtiny vedené zkušenými lektory a přípravné kurzy na přijímací zkoušky. V PIC 
mohou klienti rovněž využít studovnu s knihovnou a PC s internetem. 

Posláním sdružení META je podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to 
v oblasti vzdělávání, které považujeme za jednu z podmínek úspěšné integrace do 
společnosti. Svou činností chceme přispět k oboustranně přínosnému a bezkonflikt-
nímu soužití cizinců a většinové společnosti. 

Poskytováním odborného sociálního poradenství a vzdělávacích aktivit chceme 
klienty sdružení podporovat:
– v rozvíjení dovednosti orientovat se v českém vzdělávacím systému
– v začlenění se do českého vzdělávacího systému
– v průběhu studia s cílem jeho úspěšného absolvování
– ve využití dosaženého vzdělání při vstupu na trh práce (včetně vzdělání 
 dosaženého v zemi původu)
– v dalším vzdělávání, které zvýší možnost uplatnění se na trhu práce

Chceme aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících 
rovné příležitosti cizinců v přístupu ke vzdělávání a pracovnímu uplatnění:
– mapováním příležitostí a monitorování problémů souvisejících se vzdělává- 
 ním a následným pracovním uplatněním cizinců
– zvyšováním informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice mig- 
 race a vzdělávání cizinců
– vyvíjením expertní, koncepční a metodické činnosti jak samostatně, tak ve  
 spolupráci s ostatními odborníky na danou problematiku v ČR i v zahraničí
– soustavným vzděláváním zaměstnanců organizace přispívajícím ke zkvalit- 
 nění služeb
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Následuje krátký diktát. Paní učitelka nebo pan učitel vám  
budou diktovat a vy pište do prázdných řádek.

Konec. Tak co? Bylo to těžké? Pojďme si společně s paní učitelkou 
nebo s panem učitelem opravit chyby.
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ČASOVÁNÍ SlOVES?JAK JE TO S PÁDY?

„Já jsem p…kná kočička, b…hám, sv…ží od mlíčka!“

Kdo, co na světě se neobejde bez koho, čeho? Ke komu, čemu s všichni 
chodí poradit? Koho, co žádají o radu? Oslovujeme, voláme: Maminko! 
Tatínku! O kom, čem mi dnes večer budete vyprávět? Jsem rád, že si 
mám s kým, čím povídat.

1. pád ‒ KdO, cO?

2. pád ‒ (bEz) koho, čEho?

3. pád ‒ (kE) koMu, čEMu?

4. pád ‒ (VidíM) KOhO, cO?

5. pád ‒ OslOVujeMe, VOláMe

6. pád ‒ (o) koM, čEM?

7. pád ‒ (S) kýM, číM?

Vymysli si příběh o této kočce. 

V roce 2008 nám přibylo 77 klientů, kteří dlou-
hodobě využívají sociální poradenství. Celkem 
máme k 31. 12. 2008 119 podepsaných smluv 
o poskytování sociálního poradenství. Naši klien-
ti pochází z 29 zemí světa.
Státy jsou seřazeny sestupně podle počtu klientů: 
Ukrajina (32 klientů), Rusko (19), Kazachstán 
(9), Bělorusko (8), Kyrgyzstán (7), Afghánistán 
(5), Mongolsko (4), Nigérie (4), Moldavsko (3), 
Thajsko (3), Uzbekistán (3), Konžská demokratic-
ká republika (3), Súdán (2), Izrael (2), Gruzie (2), 
Čína (2), Ázerbajdžán (2), Arménie (2), Somálsko 
(1), Pobřeží Slonoviny (1), Myanmar (1), Kuba (1), 
Guinea Bissau (1), Egypt (1) a 1 klient již získal 
české občanství.

Kromě dlouhodobého sociálního poradenství nabízeli sociální pracovníci v roce 2008 i jednorázové 
konzultace. Nejvíce byly využívané osobní konzultace, kromě toho ale klienti využívali i konzultace 
telefonické a e-mailové. V průměru využilo jednorázové konzultace asi 70 klientů za měsíc. Nejčas-
těji se dotazy týkaly studia na všech stupních škol a uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání 
(nostrifikace); dalšími frekventovanými tématy byly jazykové a rekvalifikační kurzy a doučování.

Konkrétní problémy, kterým se sociální pracovníci nejčastěji věnovali, jsou:
– poskytování informací o českém vzdělávacím systému a podmínkách přijímacích řízení na různé  
 typy škol
– poskytování informací o legislativní úpravě vzdělávání v ČR (např. existence povinné školní docházky)
– zprostředkování komunikace mezi klientem, rodiči a školou, popř. dalšími relevantními institucemi  
 nebo organizacemi
– pomoc při vzdělávacích problémech – doučování prostřednictvím dobrovolníka, nabídka jazykových  
 kurzů a dalších vzdělávacích aktivit
– výběr vhodné základní školy (v případě, že místně příslušná ZŠ má plnou kapacitu a je potřeba  
 vyhledat ZŠ, která je ochotna žáka přijmout i v průběhu školního roku)
– výběr vhodné střední, vyšší odborné či vysoké školy a podpora při přípravě na přijímací  
 zkoušky – mladí cizinci se často neorientují v českém vzdělávacím systému, a proto se na nás  
 obracejí i s problémy, které by ve „svém“ prostředí vyřešili zcela přirozeně
– podpora při nostrifikaci dokladů o vzdělání dosaženém v zemi původu – jedná se o uznání  
 rovnocennosti dokladů o absolvování všech stupňů vzdělání (ZŠ, SŠ i VŠ)
– finanční podpora – z prostředků projektu Poradenské a informační centrum pro mladé migranty  
 jsme několika klientům uhradili rekvalifikační kurzy či část školného (na SŠ).
– zprostředkování kontaktů na volnočasová centra
– zprostředkování kontaktů na jiné služby.

 

3. 1 / OdBORNÉ sOciálNí pORAdeNsTVí 

Specializované sociální poradenství bylo i v roce 2008 
hlavní aktivitou sdružení META. Sociální pracovníci 
centra poskytují odborné sociální poradenství v oblas-
ti vzdělávání a následného pracovního uplatnění a ve 
spolupráci s dalšími pracovníky META zajišťují klientům 
rovněž doučování a účast na vzdělávacích aktivitách 
sdružení. V roce 2008 se snížila věková hranice pro po-
skytování služeb, a klienty centra se mohli stát všichni 
cizinci ve věku od 6 do 39 let bez rozdílu pobytového 
statusu. Sociální pracovníci se řídí standardy kvality 
sociálních služeb a interními pravidly sdružení. 
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Skupina bě ‒ bje

1) Skupinu bje píšeme pouze tehdy, jestliže po předponě ob – následuje 
kořen začínající skupinou je – .
Např. objevit, objezd, objednávka, objem

2) Skupinu bě píšeme ve všech ostatních případech!
Např. běh, hříbě, oběd, oběžnice, obětovat
Skupina vě ‒ vje

3) Skupinu vje píšeme pouze tehdy, jestliže po předponě v – následuje 
kořen začínající skupinou je-.
Např. vjem, vjet, vjezd

4) Skupinu vě píšeme ve všech ostatních případech!
Např. věc, věnec, věž, vězeň, větřík, větrovka, věda
Skupina pě

5) Skupinu pě píšeme vždy bez j, protože žádná předpona nekončí na p.
Např. zpěv, opět, pěna, napětí, pěšina, rozpětí
Skupina mě ‒ mně

6) V kořenu slova píšeme vždy -mě-
Např. město, měšec, měna, umělec, smělost, Mělník

SlAbIKY Dě, Tě, Ně, bě, 
Pě, Vě, mě

7) U tvaru zájmena já píšeme ve 2. a 4. pádě mě, ve 3. a 6. pádě delší 
tvar mně.
Např. Mě se neboj. Mě tam neviděl. Mluvil o mně. Vždy mně pomohl.

8) Na rozhraní slova se řídíme podle stavby slova. Je vhodné si říci např. 
tvar 1. stupně příslušného přídavného jména.
Např. soukromě ‒ soukromý, rozumně ‒ rozumný, skromně ‒ skromný

9) U sloves nám často pomůže tvar 3. os. č. j. přítomného času.
Např. umí ‒ uměl, umět, umění;

10) Od sloves zapomenout, připomenout vzpomenout se mohou minulé 
tvary tvořit dvojím způsobem.
Např. zapomněl ‒ zapomenul, vzpomněl ‒ vzpomenul

11) Slovo tamější píšeme s – ě, protože není 2. stupněm přídavného jmé-
na tamní. Bylo utvořeno od příslovce tam příponou – ější. (podobně jako 
přídavná jména dolejší, zdravější, hořejší).

12) V koncovce podstatných jmen zpravidla píšeme ‒mě, protože jen 
zřídka končí základ podstatných jmen na ‒ mn.
Např. na stromě, v zimě, v písmě, v hymně, na humně

13) Ve slově pomněnka píšeme ‒ mně-.

Mezi frekventovaně využívanou službu patří poradenství v oblasti získávání uznání předchozího 
zahraničního vzdělání, tzv. nostrifikace. V podstatě se jedná o doklad, že dosažené vzdělání je na 
stejné či obdobné úrovni, jakou poskytuje odpovídající stupeň vzdělání v České republice. Takový-
to doklad je pak vyžadován zpravidla v okamžiku, kdy jedinec zamýšlí pokračovat ve svém vzdě-
lávání. Pokud má tedy zájem o studium na střední škole, potřebuje mít doloženo, že ukončil školu, 
která svou úrovní odpovídá české základní škole. To samé platí i pro vyšší stupně vzdělání (střední 
i vysoké školy). 

V této oblasti klienti nejčastěji potřebovali přesné informace, co k dosažení příslušného dokladu 
o uznání vzdělání potřebují. Počínaje tím, jaké informace o svém vzdělání mají doložit, přes překla-
dy do českého jazyka, až po vyplňování žádostí a získávání kontaktů na odpovědné pracovníky, ať 
již na školských odborech příslušných krajských úřadů nebo na rektorátech jednotlivých univerzit. 

Za zmínku stojí rozdíl mezi uznáváním středoškolského a vysokoškolského vzdělání. Jako jed-
nou z podmínek k dosažení nostrifikace středoškolského vzdělání, které vyřizují odbory školství 
jednotlivých krajských úřadů, jsou žadatelům často předepisovány nostrifikační zkoušky. Ty mají 
obdobný rozsah jako maturitní zkoušky z daných předmětů. Teprve po jejich složení je vydána tzv. 
nostrifikační doložka, která slouží jako platný doklad o dosaženém vzdělání. Nostrifikační zkoušky 
se skládají na vybraných středních školách resp. gymnáziích, a pro cizince to nemusí představovat 
úplně jednoduchou záležitost. Řadě klientů, se kterými jsme minulý rok pracovali, jsme pomáhali 
i s přípravou k těmto zkouškám. Zpravidla jsou předepisovány jedna až dvě zkoušky, ačkoli v pří-
padě jednoho z našich klientů bylo takovýchto zkoušek předepsáno sedm. Těší nás, že i on zkouš-
ky splnil a bylo mu uznáno jeho středoškolské vzdělání. S přípravou k nostrifikačním zkouškám 
pomáhali klientům často i naši dobrovolníci, kterým věnujeme samostatnou kapitolu této výroční 
zprávy.

O něco jednodušší to měli absolventi zahraničních vysokých škol, kterým zpravidla žádné zkoušky 
předepisovány nejsou. Pouze je třeba, aby k vyplněné žádosti dodali notářské kopie a překlady 
svých diplomů. Avšak člověk, který je v České republice krátce, může mít s tímto problémy a potře-
buje poradit. 

3. 1. 1 / PrácE S děTMi cizinci vE věku 6 – 16 lET

V dubnu 2008 jsme rozšířili naši činnost na podporu klientů ve věku od 6 do 16 let  
a zároveň s tím vzrostla i naše spolupráce se základními školami. 

Zájem o tyto služby se projevil brzy. Prvním klientem byl jedenáctiletý chlapec z Pobřeží 
slonoviny, který se přistěhoval za svým otcem žijícím v Česku již poměrně dlouhou dobu. 
Začal chodit do páté třídy bez jakékoliv znalosti češtiny. Navázali jsme spolupráci s jeho 
třídní učitelkou a zprostředkovali dobrovolníka, se kterým se dvakrát týdně učil česky. 

Doučování češtiny je vůbec nejčastější oblastí zájmu ze strany klientů i učitelů. Požadavků 
je mnoho a bylo třeba začít rozlišovat mezi klienty, u nichž je neznalost češtiny překážkou 
pro začlenění se do učebního procesu a třídního kolektivu, a mezi těmi, kteří potřebují 
doučování z různých předmětů už ne kvůli neznalosti jazyka, ale protože nezvládají látku 
podobně jako mnoho českých dětí. 

V průběhu letních prázdnin byla nejaktuálnějším požadavkem pomoc při výběru vhodné 
školy nově příchozím dětem cizincům. Tyto děti přijíždějí za svými rodiči až po dokončení 
školního roku ve své zemi. V létě 2008 jsme zprostředkovali zápis třem klientům na zá-
kladní školu a jedné klientce na střední školu (SOŠ mezinárodních a veřejných vztahů). Pro 
dvanáct nově příchozích klientů jsme v průběhu měsíce srpna zrealizovali intenzivní kurz 
českého jazyka.

Oblast odborného sociálního poradenství je tematicky hodně široká a klienti, popř. školy 
nebo jiné instituce se na nás obracejí s různými požadavky. Před koncem školního roku nás 
kontaktovala pedagogicko-psychologická poradna ohledně jedné čínské dívky. Do české 
školy chodila již druhým rokem, ale stále se nedokázala domluvit, propadala z většiny 
předmětů, matka nereagovala na výzvy ze školy a v nižším ročníku (kam by měla propad-
nout) pro ni z kapacitních důvodů neměli místo. My jsme zprostředkovali tlumočníka a jeho 
prostřednictvím domluvili schůzku matky ve škole. Jelikož tato škola nebyla její spádová, 
měla právo dívku odmítnout. Nyní bylo na matce, aby jí našla jinou školu. To jde bez zna-
losti češtiny, s velkým pracovním vytížením a nepatrnými informacemi o českém školství 
poměrně těžce. Spádovou školu, do které měla dívka chodit, jsme tedy oslovili my. Zde ji 
naštěstí bez problémů přijali a díky jejich vřelému přístupu se jí začalo ve škole dařit. 
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Krátký diktát. Paní učitelka nebo pan učitel vám budou diktovat 
a vy pište do prázdných řádek.

Tak co? Bylo to těžké? Pojďme si společně s paní učitelkou nebo 
s panem učitelem opravit chyby.

3. 3 / pOdpORA dOBROVOlNíKA

Jak již bylo zmíněno v části o vzdělávacích aktivitách, jsou tyto hoj-
ně lektorovány dobrovolníky sdružení META. Celý dobrovolnický 
program META (od roku 2007 akreditován Ministerstvem vnitra 
ČR) je nezbytným doplňkem odborného sociálního poradenství.

V roce 2008 nám dobrovolníci pomáhali při individuální práci 
s klienty a to zejména doučováním v různých předmětech. Nejčas-
těji šlo o doučování češtiny, která je logicky nejtěžším předmětem 
pro většinu migrantů. V průběhu roku probíhalo 20 doučování 
češtiny, které navštěvovalo 32 klientů. Doučování češtiny mělo 
různorodou náplň – od konverzace, přes gramatiku až po přípravu 
na různé typy zkoušek (nostrifikační, rozdílové, přijímací na SŠ či 
VŠ). Z dalších předmětů byl největší zájem o doučování matema-
tiky a angličtiny, buď skupinové, nebo individuální. Kromě doučo-
vání se dobrovolníci zapojovali do chodu organizace a to tím, že 
například tlumočili intervence sociálních pracovníků, vyhledávali 
důležité informace sloužící jako podklady pro vytvoření databáze 
vzdělávacích a rekvalifikačních možností, databáze kompatibility 
vzdělávacích systémů či informace týkající se „dobré praxe“ ob-
dobně zaměřených organizací v EU. 
Dobrovolníci také uspořádali jednu diskusní skupinu – besedu na 
téma migrace a studia v cizí zemi, které se zúčastnilo 13 lidí – ci-
zinci i čeští studenti. 
Po celý rok 2008 probíhal průběžný nábor dobrovolníků. V květ-
nu a listopadu 2008 jsme pro zájemce o dobrovolnickou činnost 
uspořádali úvodní školení. Zájemci byli seznámeni s historií 
vzniku sdružení a jeho činností, a především s obsahem a rozsa-
hem poskytovaného odborného sociálního poradenství s ohledem 
na specifika cílové skupiny, s problematikou migrace v ČR, s pří-
slušnou legislativou a základními informacemi o dobrovolnictví 
a dobrovolnickém programu META o. s. Další dobrovolníci byli 
průběžně doškolováni.
V roce 2008 působilo v METĚ 32 dlouhodobých dobrovolníků.

3. 2 / vzdělávAcí AkTiviTY

V uplynulém roce jsme značně zintenzívnili nabídku kurzů češtiny jako cizího jazyka. Stejně 
jako v roce 2007 byly všechny vzdělávací aktivity bezplatné, s podmínkou složení vratné 
kauce. Dohromady se nám podařilo zrealizovat 11 kurzů češtiny pro cizince na různých 
úrovních (začátečníci, mírně pokročilí a středně pokročilí), s různou intenzitou, s různou ná-
plní a pro různé skupiny (dospělí, děti, studenti, chystající se na vstup na trh práce). Rovněž 
jsme v průběhu roku 2008 nabízeli cizincům možnost navštěvovat kurzy anglického jazyka. 
Podařilo se nám zrealizovat 4 kurzy, které lektorovali dobrovolníci sdružení. Dobrovolníci 
byli aktivní jako lektoři i v dalších typech vzdělávacích aktivit, jakými byli přípravné kurzy 
matematiky ať již na SŠ nebo na VŠ. 
Na podzim jsme zrealizovali dva jazykové kurzy češtiny s navazujícím školením personál-
ně-právního minima. Vzhledem k typu kurzu byla podmínkou znalost češtiny na pokročilé 
úrovni. Kurz češtiny se zaměřoval jednak na gramatiku a písemný projev, a také na slovní 
zásobu spojenou s tématem zaměstnání a uplatnění na trhu práce.
Cílem těchto kurzů bylo usnadnit zúčastněným dospělým migrantům vstup na trh práce. 
Při jejich koncipování jsme vycházeli z našich reálných zkušeností, kde se nám potvrdilo, 
že i v případě opětovného navštěvování jazykového kurzu češtiny nezískají dospělí migranti 
kromě samotné výuky jazyka další dovednosti a kompetence, které by jim usnadnily proces 
hledání a získání zaměstnání. Bylo proto důležité realizovat obě tyto aktivity jako vzájemně 
se doplňující a sestavit jazykové kurzy tak, aby byl i jejich obsah zaměřen na pracovní uplat-
nění. V průběhu školení personálně-právního minima bylo podstatné účastníkům předsta-
vit systém pracovního trhu v ČR a posílit jejich dovednosti – prostřednictvím praktických 
cvičení – tak, aby byli následně schopni nalézt si odpovídající zaměstnání. Dostali informace 
o legislativě a pravidlech zaměstnávání cizinců, rizicích a nevýhodách nelegálního zaměst-
návání, specificích jednotlivých odvětví a zaměstnavatelů.

Dohromady prošlo vzdělávacími aktivitami během roku 2008 více než 160 cizinců.
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3. 5 / pOdpORA ŠKOláM 

Již na podzim roku 2007 jsme se zapojili do projektu Multikulturního centra Praha (MKC) 
Otevřená škola: Interkulturní vzdělávání pro sociální spravedlnost. Součástí projektu 
byla i série seminářů pro pedagogické pracovníky s cílem poskytnout jim další vzdělávání 
v oblasti multikulturní výchovy a také trénink kompetencí, který jim umožní lépe zvládat 
situace, které s sebou multikulturní realita ve škole přináší. My jsme vytvořili kurz s velmi 
výstižným názvem „Migrace II – praxe“ (pro lepší orientaci případných zájemců jsme ho 
následně přejmenovali na „Cizinci na českých školách“). Kurz byl zaměřen na předávání 
zkušeností a vzájemnou reflexi různých způsobů řešení potenciálně problematických, pro-
blémových či konfliktních situací s ohledem na kulturně-společenská, jazyková a jiná speci-
fika žáků cizinců a jejich vnímání ze strany českých spolužáků i učitelů samotných. V rámci 
seminářů pedagogičtí pracovníci získali i praktické informace o opatřeních, která jsou při 
začleňování z minoritních skupin používána v zemích EU, přehled legislativního rámce vzdě-
lávání cizinců v ČR a kontakty na nevládní organizace působící v oblasti. V průběhu projektu 
Otevřená škola jsme kurz realizovali dvakrát na jaře 2008. V obou případech nás doprová-
zeli zástupci z řad mladých cizinců (z Vietnamu a Ukrajiny), kteří prošli českým vzdělávacím 
systémem již od základní školy. Pedagogové se tak od nich měli možnost dozvědět, s jakými 
problémy se oni konkrétně potýkali po příchodu do české školy, co jim při integraci pomáha-
lo a co naopak jejich situaci ztěžovalo.

Tento kurz byl první vlaštovkou v oblasti aktivit, kterou jsme především v druhé polovině 
roku 2008 začali intenzívněji rozvíjet – podpora pedagogickým pracovníkům, kteří ve svých 
třídách pracují s žáky cizinci. Úzce to souviselo především s rozšířením naší cílové skupiny 
na děti cizince pod 16 let, s čímž se výrazně rozšířila i naše komunikace a spolupráce s uči-
teli a výchovnými poradci škol, kam cizinci docházejí.
Jejich práce v tomto směru totiž není jednoduchá. Ze strany státu dosud neexistuje zásadní 
systémová metodická a finanční podpora (např. bezplatné kurzy ČJ mají zákonem zaručené 
pouze děti ze zemí EU), pedagogičtí pracovníci jsou tudíž většinou odkázáni na svou vlastní, 
mnohdy dobrovolnou, iniciativu. Obzvlášť se to týká škol základních, kam cizinci nastupují 
(dle dikce školského zákona) bezprostředně po svém příchodu do ČR, tudíž bez jakékoliv 
jazykové průpravy, což komplikuje již samotné zařazení do ročníku.

Další aktivitou v oblasti podpory pedagogickým pracovníkům byl projekt Putování s Carly, 
v rámci kterého jsme pro učitele posledního ročníku MŠ a prvního stupně ZŠ vydali překlad 
výukového materiálu pro práci s tématem uprchlictví a migrace (více v kapitole Projekty).

3. 4 / PrAXE A STáŽE v METě

Kromě studentů českých středních, vyšších odborných a vysokých 
škol, kteří si u nás mohou splnit svou studentskou praxi, přijímáme 
od října roku 2008 zahraniční stážisty v rámci programu Leonardo 
da Vinci. Stěžejní aktivitou většiny těchto stážistů je práce na da-
tabázi kompatibility vzdělávacích systémů. Jedná se o vyhledávání 
a zpracování informací o vzdělávacích systémech zemí původu 
našich klientů. Dle jazykových kompetencí se stážisté zapojují i do 
dalších aktivit sdružení, např. doučují naše klienty angličtinu.

ČÁSTI TělA „S HÁČKEm“
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Doplňte v krátkém příběhu slova obsahující skupiny 
bě – bje, vě – vje, pě, mě — mně

Zám.…na

Učím se s……….. hrát na kytaru. Každou středu o…………. dvě hodi-
ny svého volného času z ……. a hře. U………….. řečeno nejsem žádný 
u……….. Hraní samotné mi docela jde, ale moje p……………é u………….í. 
bych raději nehodnotil. Asi před m…………. jsem si o…………nal nový 
z………… lidových a u …………. písní. V………u z nich jsme zatím nehrá-
li, takže jsem se těšil, jak svůj o……….. ukážu našemu učiteli. Ve středu 
po o……….. jsem si doma vzal tašku s připravenými v………. a vydal se 
na hodinu. Tam jsem však zjistil, že mi můj bratr z……….ě. z legrace 
v…………nil obsah tašky. Žádná pochvala se nekonala. Naopak jsem se 
musel omluvit, že jsem si k……… kytary z………… všechny pomůcky. 
Příště už budu pozornější a roz………… si obsah tašky zkontroluji. No 
a milému bratříčkovi možná také přichystám nějakou malou z………..

Podle nápovědy paní učitelky nabo ana učitele vyplňte následující 
tabulku:

CVIČENÍ — SlOH CVIČENÍ — DOPlň
3. 6 / koncEPční, PublikAční A dAlŠí odborná činnoST 

Společně s poskytováním poradenství jsme se od samého počátku fungování METY snažili 
mapovat a zpracovávat oblast vzdělávání cizinců a příbuzná témata. Vycházeli jsme z před-
pokladu, že praxi je nutno podložit teorií, pokud mají mít poskytované služby smysl. Součas-
ně jsme průběžně zjišťovali vzdělávací potřeby našich klientů v oblasti vzdělávání i bariéry, 
na které narážejí. 
O své poznatky jsme se příležitostně dělili s kolegy z ostatních organizací v rámci občasných 
setkávání. Dlouho jsme však přemýšleli, jak své poznatky koncepčně využít i mimo oblast 
přímého poradenství. Šance přišla v létě 2008, kdy se náš návrh na vytvoření pracovní sku-
piny na MŠMT, která by se danou oblastí zabývala, setkal s kladnou odezvou. Ukázalo se, že 
se zde myšlenkou na vytvoření multidisciplinární pracovní skupiny tohoto rázu již zabývali 
v rámci Skupiny pro sociální programy ve školství (č. 6) a že tato aktivita má podporu minis-
tra Ondřeje Lišky.
Hlavní myšlenkou této pracovní skupiny (plným názvem Pracovní skupina pro multikultura-
litu a vzdělávání cizinců) je výměna zkušeností a informací v dané oblasti, identifikace pro-
blematických situací a návrhy možných úprav a změn. Jejími členy jsou odborní pracovníci 
MŠMT, zástupci nevládních organizací pracujících s cizinci, pedagogičtí pracovníci, zástupci 
ČŠI, a řada dalších odborníků zabývajících se výše zmíněnými tématy. 
Při úvodním setkání došlo k představení činností jednotlivých účastníků a jejich organizací, 
identifikaci základních problematických oblastí, jejichž řešením by se měla pracovní skupina 
zabývat, a v neposlední řadě i potvrzení formálního statusu. 
Na následujících setkáních pracovní skupiny se již projednávala témata týkající se začleňo-
vání cizinců do českého vzdělávacího systému, zasazení tohoto tématu do rámce koncepce 
inkluzivního vzdělávání, zacílení dotačních programů aj.
Věříme, že se tato pracovní skupina bude setkávat i v roce 2009 a přispěje k odstranění ne-
jedné bariéry komplikující začleňování dětí cizinců do českého vzdělávacího systému.

Na jaře 2008 jsme věnovali část strategického plánování rozvíjení myšlenky na vytvoření pod-
půrného nástroje pro pedagogy, kteří řeší problémy spojené se začleňováním žáků cizinců 
do třídních kolektivů a českého vzdělávacího systému. Velmi často jsou nuceni postupovat 
zcela intuitivně, bez přístupu ke kvalitním materiálům, které by jim tuto činnost přinejmen-
ším ulehčily. Rozhodli jsme se proto zabývat tvorbou podpůrných nástrojů pro učitele v při-
pravovaném projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů. 
Ten realizujeme od září a jednou z jeho klíčových aktivit je právě práce pracovní skupiny 
složené ze zástupců pedagogických pracovníků, sociálních pracovníků, odborníků na pro-
blematiku migrace a interkulturního vzdělávání, odborníků na výuku ČJ jako cizího jazyka, 
speciálních pedagogů, psychologů a sociologů a v neposlední řadě zástupců cílové skupiny. 
Na podzim proběhla dvě setkání s pedagogy formou tzv. focus group, v rámci kterých jsme 
zjišťovali, co by učitelům při práci s cizinci pomohlo. Schůzky budou probíhat i po celý rok 
2009, získané informace se pak budou dále zpracovávat a budou tvořit podklad pro vytváře-
ní vzdělávacího programu pro pedagogy, včetně tištěné metodiky – praktické pomůcky.

Téma vzdělávání cizinců se snažíme zviditelňovat i účastí na různých 
akcích, které pořádají spolupracující organizace.

26. září 2008 se Lukáš Radostný zúčastnil panelové diskuse na téma 
„Jak mohou mladí lidé přispět k mezikulturnímu dialogu?“ v rámci 
akce Den mezikulturního dialogu (pořádala organizace AFS Mezikul-
turní programy). 

2. října 2008 se Zuzana Vodňanská zúčastnila panelová diskuse na 
téma Škola v rámci festivalu Dialog kultur (pořádalo Multikulturní 
centrum Praha).

25. listopadu 2008 se Zuzana Vodňanská zúčastnila konference Slova 
21 o integraci cizinců, kde prezentovala aktivity sdružení META.

10. prosince 2008 se Lukáš Radostný zúčastnil konference MŠMT pro 
pracovníky Domů dětí a mládeže, v rámci které pro ně připravil work-
shop na téma práce s dětmi cizinci. 

12. prosince 2008 prezentovala Petra Kozílková sdružení a jeho pro-
jekty se zaměřením na projekt Podpora cizinců při vstupu na trh práce 
prostřednictvím kurzu ČJ, personálně-právního minima a odborného 
sociálního poradenství na konferenci Další vzdělávání v prostředí 
migrujícího trhu práce pořádané Univerzitou Jana Ámose Komenského. 
Příspěvek je součástí sborníku z konference.

Publikování:
HOSTIS, Lukáš Radostný, Cizinci u přijímacích zkoušek – šach 
v druhém tahu 
Ukrajinskaja gazeta, rozhovor se Zuzanou Vodňanskou o Poradenském 
a informačním centru pro mladé migranty
Migraceonline, Lukáš Radostný, Meta mezi učiteli – komentář 
k účasti na projektu Otevřená škola
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VYJmENOVANÁ 
SlOVA

František b...l v z...mě v Přib...slavi. L...že s... s sebou s...ce ne-
bral, zato měl l...čené střev...ce. Z nádraží doklop...tal až do pro-
najatého b...tu. Ačkol...v to b...lo přep...chové b...dlo, b...ly v něm 
m...ši. František zavzl...kal a přem...šlel, co s... počne. M...šlenku 
na to, že by ob...val m...stnost s p...štícími zv...řaty, brz... odm...
tl. Nakonec zas...čel: „M...ši, budete p...kat!“ Chop...l se telefo-
nu a vytoč...l č...slo př...tele Josefa. Josef b...l zrovna ve ml...ně, 
ale nab...dl se, že ihned př...jde. Brz...čko doraz...l a měl s sebou 
dlouhé b...dlo. M...ši se jim ale ub...t nepodař...lo. „As... s... na ně 
budeš muset zv...knout,“ říkal Josef, zv...klaný neúspěchem. Fran-
tišek se ale odb...t nenechal. V...ndal střev...ce, polož...l je za dv...
řka ob...dlí a odstoup...l. M...ši v...běhly a začaly žv...kat v...borné 
l...ko. Když za nimi František zam...kal, radostí v...skal: „Pepo, 
v...díš, jaký js... s...ček?“

3. 7 / KNihOVNA, sTudOVNA, iNTeRNeT

Klienti a dobrovolníci sdružení mohou po celý rok bezplatně 
využívat PC s připojením na internet a půjčovat si knihy, časo-
pisy, slovníky či jiné studijní materiály z naší knihovny.
Tato služba se stala v roce 2008 hojně využívanou a bylo proto 
nutné stanovit pravidla upravující čas, dobu a účel využívání 
všech výše pospaných možností.
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b F
bY, býT, ObYČEJ, 
bYSTRý, bYlINA, 
KObYlA, býK,
bAbYKA, HRAbYNě,
ZbYNěK, bYlANY, 
bYDžOV, PřIbYSlAV.

býT hodný, bYlA TAM S náMi, bYli jSME S PřáTEli v kině, bíT SE 
zA PrAvdu, bilA Svého brATrA, bili jSME nAŠE nEPřáTElE hlA-
vA nEhlAvA, Živí SE býlíM (bYlinAMi, roSTlinAMi), kochAli 
jSME SE bílýM PoPrAŠkEM hor (SněhEM)

FYZIKA

fYzikA
4. 1 / PorAdEnSké A inforMAční cEnTruM Pro MlAdé MigrAnTY (Pic)
 
Realizace: 1. září 2006 – 31. srpen 2008 
Projekt byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu 
České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy.
kontaktní osoba: Zuzana Vodňanská

Tento projekt byl prvním a stěžejním projektem sdružení. Díky němu vzniklo Pora-
denské a informační centrum pro mladé migranty. V roce 2008 poskytovali sociální 
pracovníci centra až do konce srpna kvalifikované sociální poradenství orientované 
na vzdělávací a následně pracovní možnosti v ČR s ohledem na specifika potřeb 
cílové skupiny. Byla vytvořena databáze vzdělávacích možností s daty zohledňující 
cílovou skupinu. Pokračovaly kurzy českého jazyka (více v sekci vzdělávací aktivity) 
a individuální podpora dobrovolníků. 

4. 2 / PodPorA cizinců Při vSTuPu nA Trh PrácE ProSTřEdnicTvíM kurzu čj, 
PErSonálně-Právního MiniMA A odborného Sociálního PorAdEnSTví

Realizace: 1. duben – 31. prosinec 2008
Projekt podpořený z dotace MPSV (integrace cizinců)
kontaktní osoba: Zuzana Vodňanská

Projekt měl dvě aktivity: odborné sociální poradenství a vzdělávací program. Cílem 
vzdělávacího programu „Jazykové kurzy češtiny s navazujícím školením personál-
ně-právního minima“ bylo usnadnit zúčastněným dospělým migrantům vstup na trh 
práce. Tyto dvě vzdělávací aktivity (jazykové kurzy češtiny a školení personálně-
právního minima) jsme realizovali jako vzájemně se doplňující a koncipovali jazykové 
kurzy tak, aby byl i jejich obsah zaměřen na pracovní uplatnění. 
Dále byl realizován dopolední kurz češtiny pro tzv. falešné začátečníky. Tento kurz 
jsme do projektu zařadili dodatečně, protože se nám do kurzu pro pokročilé hlásili 
cizinci, kteří žijí v ČR již více než rok (což byla ministerstvem stanovená podmínka 
účasti v projektu), ale jejich čeština nedosahuje pokročilé, ba mnohdy ani začátečnic-
ké úrovně. Jednalo se vesměs o cizince původem z neslovanského jazykového prostře-
dí, kteří svým statusem nespadají do žádné ze skupin, která má nárok na bezplatnou 
výuku ČJ a jejich aktuální pracovní závazky jim neumožňovaly účast na odpoledních 
či podvečerních kurzech (kdy probíhá většina jazykových kurzů). 
Odborné sociální poradenství zaměřené na vstup na trh práce probíhalo od měsí-
ce dubna. Poradenství bylo koncipováno jako rozšíření služby projektu Poradenské 
a informační centrum pro mladé migranty. Sociální pracovníci podporovali klienty 
v jejich snaze vstoupit na pracovní trh.
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l m
SlYŠET, mlýN, 
blýSKAT SE, 
POlYKAT, PlYNOuT, 
PlýTVAT, lýKO, 
lYSý, lYžE, lýTKO, 
PElYNěK, VZlYKAT, SlY-
NOuT, PlYŠ, 
PlYTKý, VlYS, 
lYSOlAJE, VOlYNě.

STArý Mlýn, MlíT obilí, blýSkAlo SE (léTAlY blESkY), blýSkAvý 
drAhokAM (TřPYTící SE), blízká hoSPodA (nEdAlEká) lYSkA, 
líSkový ořEch, lýčEná PoMůckA (zhoTovEnA z lýkA), líčilA 
Si obličEj, líčil náM Své záŽiTkY

mY, mýT, HmYZ, 
mYSlIT, mýlIT SE, mYŠ, 
HlEmýžď, mýTO, mý-
lIT, mYKAT, 
ZAmYKAT, SmýKAT, 
DmýCHAT, CHmýřÍ, 
mYS, KAmýK, 
lITOmYŠl.

MY jSME TýM (1. oSobA číSlA MnoŽného), AlE dEj Mi Pokoj (3. Pád zá-
jMEnA já). MýT AuTo (čiSTiT vodou), AlE MíT SPouSTu kAMArádů (vlAST-
niT), vYMýTiT lES (vYkácET), AlE vYMíTiT zlo (odSTrAniT), MývAl (druh 
MEdvědA), AlE MívAl MilionY (v MinuloSTi vlASTnil finAnční MAjETEk)

4. 3 / Sociální PorAdEnSTví MlAdýM MigrAnTůM v oblASTi vzdělávání

Realizace: 1. duben – 31. prosinec 2008 
Projekt podpořený z dotace MPSV (sociální služby) a hl.města Prahy
kontaktní osoba: Hana Marková

Dotace umožnily rozšířit dosavadní cílovou skupinu sdružení (16 – 39 let) i na děti 
cizince od 6 do 16 let věku. Sociální pracovníci nabízeli podporu při výběru školy 
a začleňování do vzdělávacích programů škol, zprostředkování komunikace mezi 
klientem (příp. jeho rodiči) a školou a dalšími relevantními institucemi a organiza-
cemi, pomoc při procesu nostrifikace dosaženého vzdělání. Žáci a studenti cizinci 
mohli zároveň využít podpory dobrovolníka (doučování v různých předmětech, pří-
prava na přijímací zkoušky, atd.) a zapojit se do připravovaných vzdělávacích aktivit 
(např. jazykové kurzy).
O služby byl velký zájem především ze strany mladých cizinců (resp. jejich rodičů). 
Kromě samotných cizinců se na nás obracely i základní školy, a to především ve 
chvíli, kdy pedagogický pracovník řešil vzdělávání žáků cizinců ve své třídě.

4. 4 / PodPorA vzdělávání A oSobnoSTního rozvojE MlAdých MigrAnTů

Realizace: 1. leden – 31. prosinec 2008
Projekt podpořený z dotace MV (dobrovolnická služba)
kontaktní osoba: Petra Kozílková

Cílem projektu bylo rozvinutí sítě dobrovolníků, kteří jsou s klienty sdružení v pra-
videlném kontaktu a kteří jim jsou nápomocni při řešení problémů vyplývajících 
z jejich sociálního a právního postavení, neznalosti českého prostředí, vzdělávacího 
systému či obtížné dostupnosti informací. Dobrovolníci sdružení se v rámci dobro-
volnického programu věnují širokému spektru aktivit, které jsou převážně cíleny na 
podporu vzdělávání a osobnostní růst mladých migrantů dlouhodobě žijících v ČR. 
Šlo zejména o podporu při studiu na základní, střední, vyšší či vysoké škole, přípra-
vu na budoucí povolání a pomoc v orientaci v českém sociokulturním prostředí. 
V průběhu roku 2008 jsme realizovali 5 školení dobrovolníků, kde byli účastníci po-
drobněji seznámeni s činností organizace, kodexem a zásadami dobrovolné činnosti 
a principy práce s klientem. Druhá část školení se zaměřovala na seznámení s pro-
blematikou migrace, legislativou, vzdělávacím systémem v ČR a specifiky klientů 
sdružení META.
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P S
PýCHA, PYTEl, PYSK, 
NETOPýR, SlEPýŠ,  
PYl, KOPYTO, 
KlOPýTAT, TřPYTIT SE, 
ČEPýřIT SE, ZPYTOVAT, 
PýřIT SE, PYKAT, PýR, 
PYŠElY

VlAsTNOsT pýchA, Ale píchá (BOdá) dO VOsíhO hNízdA
slepýŠ je plAz pOdOBNý hAdu, Ale slepíŠ si, cOs ROzTRhAl 
(od SlovA SlEPiT), PYl z kvěTin, AlE Žíznivě Pil (od SlovA PíT), 
PYj (SAMčí PohlAvní orgán), AlE Pij vodu (od SlovA PíT)

SYTý, SYN, SýR,  
SYROVý, SYCHRAVý, 
uSYCHAT, SýKORA,  
SYSEl, SýČEK,  
SYČET, SYPAT,  
SYNEČ, bOSYNě

SYPAT Si Sůl do PolévkY, AlE TiŠE SíPAT (chrAPTiT Při nEMoci 
hlASivEk či nASTuzEní) Plná hrST SýrA (Mléčného výrobku), 
Sýrový drESink (oMáčkA zE SýrA), AlE chEMický PrvEk SírA 
(nAPř. nA Sirkách), Sírový záPAch (PAch SírY)

4. 5 / PuTování S cArlY

Realizace: 1. září – 31. prosinec 2008
Projekt podpořený MŠMT a UNHCR (Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky při OSN)
kontaktní osoba: Petra Hlavničková

Putování s Carly je vzdělávací projekt určený pedagogům a dětem prvních až třetích 
tříd základní školy a poslední třídy školy mateřské, který META vyvinula ve spoluprá-
ci s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Praha. Carly je animovaný film 
vypravující příběh malého děvčátka, které se vlivem tragických okolností ocitne na 
útěku z domova a její cesta ke štěstí je dosti trnitá. Všude ji odmítají, protože je „cizí 
a jiná než oni“. Krátký, jednoduchý, ale výstižný příběh se šťastným koncem, který 
seznamuje děti s osudy uprchlíků, napsala německá spisovatelka Annegert Fuchshu-
ber, nositelka ceny Deutscher Jugendliteraturpreis (1984). Doprovodila ho ilustrace-
mi, které příběh dokonale doplňují. Jsou tvarově i barevně pregnantní bez přílišných 
deformací a abstrakcí. Příběh se stal východiskem pro vytvoření materiálu k mul-
tikulturní výchově pro děti od 5 do 8 let. Zpracovaná metodika popisuje možnosti 
práce nejen s tématem uprchlictví, ale přináší i náměty pro témata tolerance, emoce, 
elementární potřeby a oslovuje i oblast výchovy k hodnotám. 
V rámci tohoto projektu, který je koncipován jako začátek dlouhodobějšího projektu, 
byl text filmu a metodické příručky přeložen do českého jazyka. Zároveň byla vyrobe-
na česká verze DVD. Film namluvil bez nároku na honorář pan Petr Nárožný, za což 
mu touto cestou ještě jednou velmi děkujeme.
Metodická příručka byla graficky zpracována přesně podle její anglické verze. Díky 
vydání těchto materiálů a jejich následné distribuci do škol se podařilo podpořit prů-
řezové téma RVP multikulturní výchovy na 1. stupni ZŠ a v posledních ročnících MŠ. 
Následně bychom rádi vytvořili i workshop pro učitele, který by byl další metodickou 
podporou v práci s tímto nelehkým tématem. Workshop by se týkal hlavně možností 
využití projektu Carly při práci s dětmi a dalších otázek týkajících se migrace a začle-
ňování žáků cizinců do našich škol.

4. 6 / doučování čEŠTinY Pro děTi cizincE nA PrAzE 11

Realizace: 1. srpen 2007 – 31. prosinec 2008 
Projekt podpořil Fond T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA
kontaktní osoba: Petra Kozílková

Cílem projektu bylo prostřednictvím doučovacích kurzů vedených lektory – dobrovol-
níky, zlepšit jazykové kompetence dětí cizinců navštěvující základní školy na Praze 11 
a pomoci jim lépe zvládat školní látku a integrovat se do české společnosti. 
Projekt začal již v srpnu roku 2007, kdy proběhl nábor a školení dobrovolníků, komu-
nikace se školami na Praze 11, oslovování dětí a jejich rodičů s informací o nabídce 
doučování a zápis dětí spojený s informační schůzkou pro rodiče zájemců. S rodiči 
a dětmi byl domluven harmonogram doučování a děti byly rozřazeny do dvou skupin 
dle stupně ZŠ. Od prosince 2007 do června 2008 probíhalo doučování dětí na základ-
ní škole Chodov (Květnového vítězství 57, Praha 4), která poskytla pro doučování 
prostory. Průběžně jsme se prostřednictvím letáků a komunikace se školami pokouše-
li zapojit více dětí cizinců, kteří pomoc potřebují. Někteří noví se postupně do kurzů 
připojili. 
Doučování se účastnily děti převážně ze zemí bývalého Sovětského svazu, Číny, Viet-
namu a Polska. 
Měsíčně probíhaly plánované supervize lektorů pod odborným vedením metodika 
a v květnu jsme uspořádali workshop věnovaný výuce češtiny jako cizího jazyka, 
vedený spolupracujícími externími odborníky. Jedním z výstupů projektu je metodi-
ka doučovacích kurzů češtiny pro děti cizince, jejíž autorkou je metodička projektu 
Kateřina Šormová. 
Projekt měl být původně ukončen v červnu, ale donor nám povolil projekt prodloužit 
do konce roku. Z dobrovolníků zapojených do projektu jsme vybrali dva lektory, kteří 
se v předchozím období nejvíce osvědčili a kteří byli dostatečně kvalifikováni pro 
vedení kurzů. Oslovili jsme rodiny dětí, které se projektu již účastnili a znovu i školy 
(na Praze 11), do kterých v předcházejícím období žádní cizinci nedocházeli (nebo 
původně neměli o účast v projektu zájem). Kurzy tentokrát (od září do prosince) probí-
haly v prostorách sdružení META, ve dvou skupinách, každá jednou týdně. Projekt byl 
ukončen na konci prosince 2008, ale jeden z kurzů pokračuje na dobrovolnické bázi 
i v roce 2009.
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ZV
VY, VYKAT, VYSOKý, 
VYDRA, VýR, ZVYKAT, 
žVýKAT, VýT, VýSKAT, 
POVYK, VYžlE, VýTOň, 
VYŠKOV

bRZY, JAZYK, 
NAZýVAT, RuZYNě.

nAdMořSká výŠkA (od SlovA vYSoký), AlE roMAnTická víŽkA (MAlá věŽ), výr uŠATý 
(PTák), AlE vodní vír (krouŽivý PohYb vodY) – TAkŽE i TAk čASTo chYbně PSAné Slovo 
jAko vířivkA (vAnA S hYdroMASáŽníM účinkEM) budE PSáno S MěkkýM i (Pokud TEdY 
nEMáME nA MYSli lázEň, kTErou SdílíME SPolEčně SE SovAMi)

Přijď brzY, AlE nAPSAlA Mi brzičko  
(koncovkA -ičko, uSTálEné PrAvidlo)
To STolETí SE nAzývá STolETíM hrAčEk (jMEnujE SE TAk),  
AlE nAzívá SE únAvou (hodně zívá)

4. 7 / lETní inTEnzivní PříPrAvný kurz čEŠTinY Pro děTi cizincE 

Realizace: srpen 2008 
Projekt podpořila Nadace Educa
kontaktní osoba: Petra Hlavničková

Intenzivní kurz českého jazyka pro děti cizince proběhl ve dnech 1. až 29. srpna 2008 
a jeho cílem bylo připravit je na vstup do české základní školy. Kurzu se zúčastnilo 
12 dětí ve věku od 10 do 16 let, pocházejících z následujících zemí: Ukrajina, Rusko, 
Pobřeží Slonoviny, Madagaskar, Jemen, Thajsko a Čína.
Kurz probíhal třikrát týdně. Vzhledem k tomu, že děti měly již za necelý měsíc na-
stoupit do školy (a většina z nich byla v Česku vůbec poprvé) byla výuka soustředěna 
především na slovní zásobu ze školního prostředí a na schopnost dětí orientovat se 
v základních tématech jako např. rodina, pohyb po Praze, nakupování, orientace 
v čase atd. Důraz byl kladen na skupinovou práci a aktivní účast dětí při výuce. Na 
závěr kurzu proběhla společná oslava, kterou děti oživily vyprávěním o zemi, ze které 
pochází. Každý rovněž přispěl nějakým typickým suvenýrem. Tak jsme měli možnost 
poobědvat výborné thajské jídlo, prohlédnout si pohlednice z Madagaskaru a Jemenu, 
obdivovat pravý mužský africký oblek či ochutnat ukrajinské sladkosti. 

4. 8 / PorAdEnSké A inforMAční cEnTruM Pro vzdělávání MlAdých MigrAnTů (Pic2) 

Realizace: 1. září 2008 – 28. únor 2011
Projekt podpořený v rámci 1. výzvy programu OPPA, tedy z prostředků Evropského sociálního 
fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy
kontaktní osoba: Zuzana Vodňanská

Cílem projektu je prostřednictvím odborného poradenství a dalších služeb (kurzy ČJ, jiné vzdě-
lávací aktivity, podpora dobrovolníka) podporovat integraci mladých cizinců do vzdělávacího 
systému ČR. Součástí projektu je i vytvoření pracovní skupiny odborníků na vzdělávání mig-
rantů, jejímž výstupem bude metodika práce s migranty na českých školách. Dalším výstupem 
projektu bude elektronická databáze kompatibility vzdělávacích systémů vybraných zemí původu 
se systémem v ČR. 
Projekt je určen mladým cizincům, kteří jsou v Praze zapojeni do vzdělávacího systému či se 
na vstup do něj chystají. Jedná se o žáky ZŠ, SŠ, VOŠ i VŠ a mladé cizince, kteří v zemi původu 
dokončili pouze základní školu a zde chtějí pokračovat ve studiu.
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DOPlňOVAČKA I / Y
Ab…ch nezapomněl. Rozb…tá krab…čka. Zelená kob…lka. Chlapec 
zlob…l. Oblíb…l si knihu. Ob…čejný den. Slíb…l návštěvu. Přeb…tečný 
náb…tek. Vaječný b…lek. Velký zb…tek. Nové b…dliště. Hb…tě pob…
hal. B…lá barva. Kab…na letadla. Strakatý b…k. Válečná b…tva. Malý 
b…ček. B…lá mlha. Obraz se mi líb…l. Hodiny b…jí. 

Půjdeme sbírat mal…ny. Pl…vat sl…ny do vody. Upl…nulý týden. Vyso-
kotlaký l…s. Obrysy domu spl…vají s oblohou. Pl…nový vařič. Černá hl…
na. Pl…novod do Prahy. Venku se bl…ská. Rozkvetlá l…pa. Nepol…kej 
velká sousta. Kl…dně spi. Bl…ží se Vánoce. Mosazné kl…če. Mlha se 
rozpl…nula. …

Vše si dobře prom…sli.  Pro každý stát je důležitý rozvoj prům…slu.  
M…la je velký m…lovník přírody.  Návrh byl většinou hlasů zam…tnut.  
Dřevorubci m…tili starý les.  Ve vzduchu poletovalo chm…ří z pampeli-
šek.  M…lena je roztom…lé dítě.  M…rek vym…slil různá dům…slná za-
řízení.  Nevym…dli všechno m…dlo.  Sníh zm…zel, než se začalo stm…
vat.  Sklep páchl m…šinou.  M…loš m…vá často rýmu.  M…slivec m…
řil na srnce, ale m…nul cíl.  Těsto se m…chá ve velké m…se. Ve školní 
kuchyni jsou k dispozici m…cí stroje.  Malá Ludm…la si už odm…kala 
sama.  I klidná voda podem…lá břehy.  Našli jsme m…ší hnízdo. 

P…lová zrnka se přilepí na bliznu a tak dochází k op…lení.  Děti dovádě-
ly na p…sku a všelijak se p…tvořily. P…tlačení se přísně trestá. P…š na 
čistý pap…r. Malé děti mají rády p…škoty. O včelách se říká, že jsou p…
lné. Čas příchodu označují v továrně p…chací hodiny. Mnohé lidi oslňuje 
přep…ch. Chlapec se na nás zp…tavě podíval. Voříšek štěkal, jako když 
z p…stole střílí. Na špatné cestě člověk snadno klop…tne. Někteří lidé 
po úspěchu zp…chnou.Plzeňské p…vo je známé na celém světě. P…chav-
ka je chutná houba, ale jen dokud je mladá a tvrdá. Zajíc má horní p…sk 
rozpůlený.P…javice se dříve užívaly v lidovém léčitelství. Povaha někte-
rých lidí je nevyzp…tatelná. 

Psi rádi jedí s…rečky. Sníh byl na lyžování příliš s…pký. Myš našla 
kous…ček s…ra. V s…ni byly květiny. Nastal s…chravý prosinec. Vyčiš-
těné peří jsme nas…pali do nového s…pku. Miminko se po vykoupání 
ošetří zás…pem. Byl čas s…t pšenici. Přes…pací hodiny jsou dosti přes-
né. Jirka byl známý s…lák. Pavel rodičům projevoval s…novskou lás-
ku. Nemohli jsme se nas…tit pohledu na moře. Květiny bez vody rychle 
us…chaly. Strýc pracuje v mlékárně jako s…rař. Rozs…pala se nám mou-
ka. S…náček byl příliš rozmazlený. V s…slích norách bývají pěkné záso-
by obilí. Mezi zpěvavé ptáky patří také s…korka. Maruška byla s…rotek.

V…letníci v…šli na v…šinu, odkud byl pěkný v…hled. Ve v…le nás přiv…
tal v…soký muž. Rád jím záv…n. Pov…nnosti se mají svědomitě plnit. V…
pněte telev…zi. Cesta se v…nula v…š a v…š. Lav…na je nebezpečná. Na 
v…sluní se v…hříval kocour. Řekni mi co o tom v…š. Pes v…trvale štěkal 
a v…l. Přežv…kavci žv…kají potravu dvakrát. Zav…rejte dveře. V…borně 
jsi to v…myslel. Záv…st je nepěkná vlastnost. V…ník byl potrestán. V…
šeň byla v…vrácena. V…voj nelze zastav…t. Na louce rostlo pestré kv…
tí. V…ď, že se zase brzy uvidíme? Zv…k je druhá přirozenost. Tváří se 
jako nev…ňátko. 

Z…sk nemá být neúměrně vysoký. Jaz…kověda je velmi zajímavá 
věda. Potřebujeme z…tra brz… vyraz…t na cestu. Oz…valo se troube-
ní jelenů. Chodím do jaz…kového kurzu angličtiny. Na obraze byla z…
mní krajina. Z…vat ve společnosti je neslušné. Naz…vej věci pravým 
jménem. Mám kapsy na z…p. Netečně z…ral před sebe. Z…nek je pr-
vek. Ten, kdo se stále nudí, často z…vá. U z…dky stál voz…k. Máš mls-
ný jaz…ček. Brz…čko bude jaro. Z…mostráz je keřovitá rostlina. Při z…
mnici se nemocný třese z…mou. Petr rád vyz…val kamarády, aby s ním 
zápasili. Náš mateřský jaz…k je čeština. Co jsi tím z…skal? Mláďata 
bývají z…momřivá. Nastal deštivý podz…m. Staří Slované vz…vali jako 
nejvyššího boha Peruna.

Ab…ch nezapomněl. Rozb…tá krab…čka. Zelená kob…lka. Chlapec 
zlob…l. Oblíb…l si knihu. Ob…čejný den. Slíb…l návštěvu. Přeb…tečný 
náb…tek. Vaječný b…lek. Velký zb…tek. Nové b…dliště. Hb…tě pob…
hal. B…lá barva. Kab…na letadla. Strakatý b…k. Válečná b…tva. Malý 
b…ček. B…lá mlha. Obraz se mi líb…l. Hodiny b…jí. 

Půjdeme sbírat mal…ny. Pl…vat sl…ny do vody. Upl…nulý týden. Vyso-
kotlaký l…s. Obrysy domu spl…vají s oblohou. Pl…nový vařič. Černá hl…
na. Pl…novod do Prahy. Venku se bl…ská. Rozkvetlá l…pa. Nepol…kej 
velká sousta. Kl…dně spi. Bl…ží se Vánoce. Mosazné kl…če. Mlha se 
rozpl…nula. …

Vše si dobře prom…sli.  Pro každý stát je důležitý rozvoj prům…slu.  
M…la je velký m…lovník přírody.  Návrh byl většinou hlasů zam…tnut.  
Dřevorubci m…tili starý les.  Ve vzduchu poletovalo chm…ří z pampeli-
šek.  M…lena je roztom…lé dítě.  M…rek vym…slil různá dům…slná za-
řízení.  Nevym…dli všechno m…dlo.  Sníh zm…zel, než se začalo stm…
vat.  Sklep páchl m…šinou.  M…loš m…vá často rýmu.  M…slivec m…
řil na srnce, ale m…nul cíl.  Těsto se m…chá ve velké m…se. Ve školní 
kuchyni jsou k dispozici m…cí stroje.  Malá Ludm…la si už odm…kala 
sama.  I klidná voda podem…lá břehy.  Našli jsme m…ší hnízdo. Chlapec 
se na nás zp…tavě podíval. Voříšek štěkal, jako když z p…stole střílí. Na 
špatné cestě člověk snadno klop…tne. Někteří lidé po úspěchu zp…
chnou.Plzeňské p…vo je známé na celém světě. P…chavka je chutná hou-
ba, ale jen dokud je mladá a tvrdá. 

novoroční PArTY vE MlEjně nA kAMPě
Začínající rok 2008 jsme spolu s přáteli a spolupra-
covníky z organizací a institucí působících v oblasti 
migrace oslavili 16. ledna na novoroční party v ka-
várně Mlejn. Všichni dorazili již odpočatí od velké-
ho množství předvánočních večírků a oslav a mohli 
jsme se tedy řádně věnovat prohlubování kontaktů 
a spolupráce.

Stejně jako v uplynulých letech jsme se i v roce 
2008 věnovali rozvoji a prohlubování našich vztahů 
se spolupracujícími organizacemi a institucemi ne-
jen v pracovním kontaktu a během oficiálních akcí, 
ale i v rámci neformálních setkání, v tomto roce 
dokonce i prostřednictvím nakládaného hermelínu.

rEfuPArTY jAro 2008
Ve středu 23. 4. 2008 proběhlo v kavárně kina OKO 
tradiční setkání lidí a organizací zabývajících se 
integrací cizinců – Refuparty. Setkání se zúčast-
nilo 40 osob z řad spolupracujících neziskových 
organizací (Berkat, CIC, MKC, PPI, PPU a Poradna 
pro občanství, občanská a lidská práva) a dokonce 
i zástupce MČ Prahy 14. 
Součástí večera bylo vyhlášení nominací do anke-
ty Osina roku – nejhorší počin v oblasti integrace 
cizinců za rok 2007, kterou organizuje Centrum pro 
integraci cizinců. 

META vYhrálA 1. cEnu v SouTěŽi 
„vElká Sýrová nAkládAčkA ii“!
Na pražské Kampě se dne 13. 5. 2008 odehrávalo 
klání o nejlépe naložený hermelín. Soutěžilo se ve 
dvou kategoriích – nejlahodnější nakládaný hermelín 
a nejvzhlednější nakládaný hermelín. META soutě-
žila se třemi kousky pojmenovanými rodinně – Herr, 
Frau a Fräulein Metalín. Vítězem soutěže v kategorii 
chuti se stal Herr Metalín (švestky, česnek, rozma-
rýn) a druhé místo obsadila Fräulein Metalín (sušená 
rajčata, česnek, bazalka), která se navíc umístila na 
třetím místě v kategorii vzhled. Pikantní Frau Meta-
lín (kari, ananas, lískové ořechy) byla všemi porotci 
zmiňovaná a obdivovaná, nicméně na vítězství byla 
příliš exotická. Reportáž ze soutěže, recept na vítěz-
ný hermelín a odkaz na sdružení META byly uveřejně-
ny v časopise Apetit.

OslAVA dRuhých NAROzeNiN pORAdeNsKÉhO 
A inforMAčního cEnTrA 
1. září 2008 oslavila META 2. výročí fungování Po-
radenského a informačního centra pro mladé mig-
ranty. Návštěvníci a gratulanti si mohli prohlédnout 
výstavu fotografií Jana Tilingera a Ondřeje Cundra 
z výstavby Sluneční školy v indické části Himalá-
je, občerstvit se specialitami z kuchyně mexické 
restaurace Fosil i tradičními METApokrmy připra-
venými s láskou členy sdružení. O kvalitní hudební 
produkci se postarali pánové z OTK a Prague City 
Rockers DJ ś. 

výSTAvA MEzinárodních vYSvědčEní
Prezentaci unikátní výstavy mezinárodních vysvědčení META zahájila již 
v roce 2007 a v roce 2008 byla k vidění začátkem roku v prostorách kavárny 
Mlejn na pražské Kampě a v dubnu v přízemí sídla UNHCR na nám. Kin-
ských v Praze 5.
Jedná se o výstavu písemností, které byly vyprodukovány nejrůznějšími 
vzdělávacími systémy světa. Výstava vysvědčení a jiných studijních materiá-
lů obsahovala exponáty z 20 zemí světa (Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Gruzie, 
Ázerbajdžán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Singa-
pur, Indie, Nepál, Mexiko, Palestina, Kuba, Uruguay, USA, Súdán, Konžská 
demokratická republika a Bosna a Hercegovina). Většinu z nich nám laskavě 
poskytli naši klienti, přátelé či příbuzní a s některými jsme přispěli i my 
samotní – zaměstnanci sdružení. Některé dokumenty byly vystaveny v ori-
ginálech, jiné pouze v kopiích, neboť riskovat jejich poškození či dokonce 
ztrátu bylo pro jejich majitele z pochopitelných důvodů nemyslitelné. U ně-
kterých dokumentů jsme také na žádost jejich majitelů zakryli jména a data 
narození, případně i fotografie. Kromě vysvědčení ze základních a středních 
škol, různých pochval a ocenění za mimoškolní činnost a vysokoškolských 
diplomů byly součástí výstavy i dva informační panely o nostrifikaci – tedy 
uznání rovnocennosti vzdělání dosaženého v jiné zemi. Na panelech byl 
popsán proces nostrifikace středoškolského vysvědčení (z Kazachstánu) 
a vysokoškolského diplomu (z Gruzie). 
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HRA: JAZYKY
O čem je tento text? Jaký je to jazyk?

Matkiným príbuzným z Břeclavi sme odkázali, že ich matkini bratia 
navštívia niekedy v júli. Levy, hyeny a tigre sú nebezpečné zvery. Na 
kŕmenie hydiny sa zužitkúvajú rozličné zmesi a prímesi. Kde-tu na ryb-
níkoch už vidieť divé husi a zavše sa ozve aj hlas sluky. Z levích klietok 
sa ozval príkry zvuk. V triede máme štyri Andrey. Urodilo sa nám veľa 
mrkvy, reďkvi a cvikly. Múdrym ľuďom nechýba skromnosť. V januári 
sú večery chladné. Tri psy sa potulujú po chotári. Keď učiteľka odišla, 
zostali deti v triede samy. Sused prijal pri oslave svojich sedemdesiatych 
siedmych narodenín blahoželanie od ôsmich vnúčat v modernom hoteli. 
Po chutnej večeri pozorujem na oblohe myriady hviezd. Obrázok má dve 
osi súmernosti.

HRA: „PAN uČITEl“
Vezměte si barevnou tužku a zahrajte si na učitele, který opravu-
je nepovedený diktát. Pouze jedna věta je v pořádku. 
Povede se vám oprava z pětky na jedničku?

Slyšel jsem, že tomu nerozumněl.

Každý den si zapisuji své zážitky do denníčku.

Potřebuji si trochu odechnout.

Pane soudce, jsem nevinnen.

Dnes mně tvůj výkon dost sklamal.

Na obloze poletují raci.

Příští týden se opjet zhledáme.

Potkal jsem se ze starým kamarádem.

Přez řeku vede starobylý kamený most.

V kolika jazycích dovedete pojmenovat věcí na obrázku?
Pojmenujte je:

META nA fESTivAlu jEdEn SvěT
Ve dnech 11. a 12. března se sdružení META zú-
častnilo burzy NNO, kde se prezentovalo na 30 
nevládních neziskových organizací. Burza se konala 
v Mramorovém sále paláce Lucerna, jakožto součást 
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lid-
ských právech Jeden svět 2008.

EvroPSký rok MEzikulTurního diAlogu
Zastoupení Evropské komise pořádalo 9. 5. 2008 
v Praze na Staroměstském náměstí od 15:00 do 22:00 
hodin sérii koncertů českých i zahraničních kapel. 
Hlavními tématy pro tuto událost byl Evropský rok 
mezikulturního dialogu, české i slovinské předsed-
nictví v EU. Součástí happeningu byla prezentace ne-
ziskových organizací, které se META o.s. zúčastnila.

META nA vElETrhu nEziSkových orgAnizAcí
V úterý 10. června 2008 se v prostorách New York 
University in Prague a Polského institutu na Malém 
náměstí v Praze konal 9. ročník Veletrhu neziskových 
organizací, jednodenní akce, která poskytuje platfor-
mu pro setkání neziskových organizací a jejich prezen-
taci směrem k veřejnosti. META byla jednou z téměř 
devadesáti neziskových organizací, které se veletrhu, 
jenž pořádá Nadace Forum 2000, účastnily. 

META nA rEfufESTu 2008
Ve dnech 20. a 21. června se konal na Ná-
městí Míru v Praze třetí ročník pouličního 
happeningu RefuFest, pořádaný občan-
ským sdružením Berkat. RefuFest je akcí 
poskytující možnost setkání azylantům, 
žadatelům o azyl i již integrovaným cizin-
cům s českou veřejností (a naopak) i s lidmi 
z organizací pomáhajícím imigrantům, mezi 
nimiž se prezentovalo také sdružení META. 
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VěTNÁ SKlADbA

  
  
 
  

  
  

 
 

   

Věta:

Jednoduchá 
Holá (pouze podmět a přísudek):
„Auto jede.“

Rozvitá (i rozvíjející větné členy):
„Kolem našeho domu jede červené auto.“

Dvojčlenná (oba členy základní skladebné dvojice): 
„Bolí mě záda.“

Jednočlenná (jeden člen základní skladebné dvojice):
Slovesná: „Bolí mě v zádech. Hoří. Na obzoru je vidět Sněžku.“
Jmenná: „Dům potravin. Dobrý den!“
Citoslovečná: „Au! Hej rup!“

Souvětí:

Podřadné (jedna hlavní, libovolný počet vedlejších):
„Nevím, kde může být.“

Souřadné (dvě a více vět hlavních, libovolný počet vět vedlejších):
A to si, necháme na čtvrtou třídu, ano? 

Nemůžete se všechno naučit hned! Zatím zkuste vymyslet několik  
vlastních příkladů pro každý typ věty:

Do prázdných políček na ramenou bagříku napiště příslušné  
větné členy.
Abychom větě rozuměli, musí být všechna slova na svém místě.

VAlNá hROMAdA
Tereza Günterová
Lenka Horváthová
Daniel Kaucký 
Monika Krkošková
Ivana Pauerová – Miloševičová
Nina Numankadič
Abigail Rejchrtová – Kozlíková
Linda Tutterová
Michal Tutter
Zuzana Vodňanská
Radka Votavová
Jan Walter

řEdiTElkA
Zuzana Vodňanská

VýKONNý VýBOR
Tereza Günterová
Linda Tutterová
Zuzana Vodňanská

ReVizNí KOMise
Gozel Challyjeva
Jiří Mandík
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Rozlište podstatná jména.
Podstatné jméno játra je
pomnožné
hromadné
látkové
nepatří do žádné skupiny

Podstatné jméno stavení je
pomnožné
hromadné
látkové
nepatří do žádné skupiny

Podstatné jméno voda je
pomnožné
hromadné
látkové
nepatří do žádné skupiny

Podstatné jméno křoví je
pomnožné
hromadné
látkové
nepatří do žádné skupiny

Podstatné jméno nádobí je
pomnožné
hromadné
látkové
nepatří do žádné skupiny

Podstatné jméno mouka je
pomnožné
hromadné
látkové
nepatří do žádné skupiny

PODSTATNÁ JmÉNA
Podstatné jméno Pardubice je
pomnožné
hromadné
látkové
nepatří do žádné skupiny

Podstatné jméno housle je
pomnožné
hromadné
látkové
nepatří do žádné skupiny

Podstatné jméno stromoví je
pomnožné
hromadné
látkové
nepatří do žádné skupiny

Podstatné jméno brýle je
pomnožné
hromadné
látkové
nepatří do žádné skupiny

Podstatné jméno dříví je
pomnožné
hromadné
látkové
nepatří do žádné skupiny

Podstatné jméno písek je
pomnožné
hromadné
látkové
nepatří do žádné skupiny

Podstatné jméno listy je
pomnožné
hromadné
látkové
nepatří do žádné skupiny

dOBROVOlNíci
Dobrovolníci jsou důležitou součástí týmu sdružení  
a zajišťují řadu doplňujících aktivit. Jejich činnosti  
si velice vážíme a tímto jim také děkujeme!

Kristýna Antošová, databáze vzdělávacích  
a rekvalifikačních možností
Zuzana Bürgerová, výuka angličtiny
Markéta Cudlínová, doučování češtiny
Marie Čapková, výuka angličtiny
Linda Černochová, doučování fyziky
Markéta Dlouhá, doučování češtiny
Eliška Ďuríková, doučování češtiny
Viola Hoznauerová, organizace diskusní skupiny
Hanna Ihnatsenia, doučování matematiky
Ivana Kmentová, doučování češtiny
Anna Kortshak, organizace fotografických dílen
Pavla Jenková, doučování češtiny
Jiřina Koláčná, doučování češtiny 
Tereza Kozáková, výuka angličtiny
Markéta Krajníková, výuka matematiky a češtiny
Renáta Lomnická, doučování češtiny
Barbora Mlejnková, doučování češtiny
Nela Mohoritová, doučování češtiny
Kateřina Molová, doučování češtiny
Corina Muntean, výuka angličtiny
Eva Petrová, doučování češtiny
Tomáš Rohr, doučování matematiky
Andrii Sazonov, organizace diskusní skupiny
Irena Svobodová, doučování češtiny
Jitka Šimsová, doučování matematiky
Leona Šlajchrtová, doučování češtiny
Tereza Tauchenová, doučování češtiny
Ivo Tokár, doučování francouzštiny
Munkhtuya Tseveenbayar, tlumočnice
Bohdana Vantomme, výuka angličtiny, příprava  
na nostrifikační zkoušky
Přemysl Vinš, doučování češtiny
Michaela Voldánová, doučování češtiny 
Jana Vozábová, doučování matematiky

 

Zuzana Vodňanská ředitelka sdružení, vedoucí projektů
Radka Votavová koordinátorka projektu, odborný pracovník
Lukáš Radostný  odborný pracovník
Hana Marková  sociální pracovnice, fundraiser
Petra Hlavničková  odborná pracovnice
Petra Kozílková  koordinátorka dobrovolníků a vzdělávacích aktivit
Soňa Velínská  asistentka, PR
Linda Tutterová  od 18. 1. 2008 na mateřské dovolené,  
 externí spolupráce – konzultace, administrativní činnost
Tereza Günterová  na mateřské dovolené,  
 externí spolupráce – konzultace sociálnímu oddělení
Romana Lafatová  účetní a personalistické služby

dAlŠí spOlupRAcOVNíci
Romana Lafatová, zajišťuje pro o.s. META účetní a personalistické služby
Jiřina Koláčná, lektorka češtiny
Markéta Kopková, metodička a lektorka češtiny
Edita Kotorová, lektorka češtiny
Monika Krkošková, lektorka kurzu Personálně-právní minimum
Štěpánka Laňová, lektorka češtiny 
Nikola Repin, spolupráce při prezentaci METY při vzdělávacích akcích pro odbornou veřejnost
Tomáš Rohr, IT
Kateřina Sobotková, lektorka češtiny
Kateřina Šormová, metodička pro dobrovolníky – lektory češtiny
Ivana Štěpánová, lektorka češtiny
Zuzana Švíbková, lektorka češtiny
Nguyen Thu Ha, spolupráce při prezentaci METY při vzdělávacích akcích pro odbornou veřejnost
Linda Tutterová, lektorka kurzu Personálně-právní minimum
Přemysl Vinš, lektor češtiny 
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4 / finAnční čáST

finAnční zPrávA zA rok 2008

rozvAhA vE zjEdnoduŠEnéM rozSAhu k 31. 12. 2008 (v kč)

AKTiVA
dlOuhOdOBý MAjeTeK 0

kráTkodobé PohlEdávkY – Provozní zálohY 400 000
kráTkodobý finAnční MAjETEk /
/ bAnkovní účTY, PoklAdnA, cEninY

2 318 000

AKTiVA celKeM 2 718 000

pAsiVA
vlASTní jMění  64 000

výSlEdEk hoSPodAřEní  19 000

kráTkodobé závAzkY – MzdY, odvodY, dAně  236 000

výdAjE PříŠTích období  4 000

výnoSY PříŠTích období 2 395 000

pAsiVA celKeM 2 718 000

výkAz ziSků A zTráT vE zjEdnoduŠEnéM rozSAhu k 31. 12. 2008 (v kč)

PříjMY
grAnTY – sTáTNí dOTAce A NAdAce
(MpsV, hMp, MV, MŠMT, NAdAce ViA)

3 612 000

dArY – Právnické oSobY  0

dArY – fYzické oSobY  55 000

úrokY  4 000

oSTATní PříjMY  101 000

celKeM 3 772 000

VýdAje
oSobní náklAdY (MzdY, oon) 2 738 000
nákuP SluŽEb (nájEMné, EnErgiE, TEl. PoPlATkY, PoŠTovné, 
oPrAvY)

 831 000

náklAdY nA rEPrEzEnTAci  7 000

náklAdY nA oPrAvY A údrŽbu  0

NáKup ddhM  0

SPoTřEbA MATEriálu  177 000

oSTATní výdAjE (PoSkYTnuTé PříSPěvkY)  0

celKeM 3 753 000

výSlEdEk hoSPodAřEní  19 000
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Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kteří se na činnosti sdružení META 
v roce 2008 jakkoliv podíleli.  
Děkujeme nejen těm, kteří nám poskytli finanční či materiální dary, ale i těm,  
kteří nám věnovali svůj čas a energii, odborné znalosti a talent. 

Vašich příspěvků si velmi vážíme!

Finanční prostředky a dary poskytli:
Evropský sociální fond 
Hlavní město Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Nadace Via (prostředky z Fondu T – Mobile)
Nadace Educa
Pražská kancelář UNHCR

 

 

Odbornou radu, pomoc, službu nebo věcný dar poskytli:
Eliška a Zuzana Votavovy, Michal Tutter, Fosil bar, o.s. Skutečnost, UNHCR,  
Jan Walter, Dagmar Doubravová, Matouš Mědílek, DJ Konča, Jan Tilinger,  
Ondřej Cundra, 

Speciální díky 
patří Štěpánce Bláhovcové za grafické zpracování této zprávy



Nakladatelství pro český jazyk

❇


