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Výpis
z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka O 1464

Datum vzniku a zápisu: 28. ledna 2014
Spisová značka: O 1464 vedená u Městského soudu v Praze
Název: META, o.p.s. - Podpora příležitostí ve vzdělávání
Sídlo: Žerotínova 1124/35, Žižkov, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo: 269 82 633
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Druh obecně
prospěšných služeb:

sociální služba podle zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách - odborné 
sociální poradenství cizincům v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění
vzdělávací aktivity pro cizince a žáky s odlišným mateřským jazykem
volnočasové aktivity pro cizince a žáky s odlišným mateřským jazykem
podporu při využívání efektivních nástrojů integrace cizinců (např. využití 
komunitního tlumočení)
vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky
vzdělávání dalších odborníků v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským 
jazykem, jejich začleňování do českého vzdělávacího systému a v oblasti 
multikulturní výchovy
vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků
poradenství a metodická podpora pedagogickým pracovníkům při začleňování 
žáků s odlišným mateřským jazykem do všech stupňů vzdělávání
podpora při zavádění podpůrných opatření, tj. institut asistenta pedagoga, 
využívání individuálních vzdělávacích plánů, při začleňování žáků s odlišným 
mateřským jazykem do vzdělávání
provozování informačního portálu Inkluzivní škola a případně dalších médií 
zaměřených na začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého 
vzdělávacího systému
organizace, podpora a poskytování dobrovolnických služeb v souladu s 
akreditovaným dobrovolnickým programem (např. individuální a skupinové 
doučování, volnočasové aktivity, asistence klientům při jednání na úřadech)
monitoring dodržování práv migrantů a jejich rovného přístupu ke vzdělávání a 
na pracovní trh
publikační činnost
osvětová činnost spočívající ve zvyšování informovanosti veřejnosti o migraci a 
vzdělávání a zaměstnávání cizinců
mezinárodní spolupráce se zahraničními organizacemi a institucemi působícími v 
obdobných programových oblastech

Doplňková činnost:
zprostředkování zaměstnání za podmínek stanovených zákonem č. 435/2004 
Sb., zákon o zaměstnanosti
organizování vzdělávácích aktivit pro pedagogy a odbornou veřejnost v oblasti 
vzdělávání cizinců
organizování kurzů, seminářů a jiných vzdělávácích aktivit pro širokou veřejnost
publikační činnost (např. vydávání osvětových publikací, učebních pomůcek)

Statutární orgán - ředitel:
  ZUZANA PAPÁČKOVÁ, dat. nar. 24. června 1975

Schnirchova 186/25, Holešovice, 170 00 Praha 7
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Správní rada:
předsedkyně správní
rady:

  TEREZA KAUCKÁ GÜNTEROVÁ, dat. nar. 9. listopadu 1975
Kejnská 1205, 252 30 Řevnice
Den vzniku funkce: 29. ledna 2017
Den vzniku členství: 29. ledna 2017

člen správní rady:
  JAN WALTER, dat. nar. 31. ledna 1979

Na rozdílu 719/26, Vokovice, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 29. ledna 2017

členka správní rady:
  MONIKA KRKOŠKOVÁ, dat. nar. 19. listopadu 1979

Prácheňská 1102/23, Ďáblice, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 29. ledna 2017

členka správní rady:
  IVANA PAUEROVÁ MILOŠEVIĆOVÁ, dat. nar. 10. června 1976

Antonínská 423/6, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku členství: 29. ledna 2017

členka správní rady:
  NINA NUMANKADIĆ, dat. nar. 1. června 1976

Heřmanova 1165/30, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku členství: 29. ledna 2017

členka správní rady:
  Mgr. HANA HNILIČKOVÁ, dat. nar. 7. listopadu 1976

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
Den vzniku členství: 11. července 2019

Počet členů: 6
Zakladatel:

ZUZANA PAPÁČKOVÁ, dat. nar. 24. června 1975
Schnirchova 186/25, Holešovice, 170 00 Praha 7
TEREZA KAUCKÁ GÜNTEROVÁ, dat. nar. 9. listopadu 1975
Kejnská 1205, 252 30 Řevnice
LINDA TUTTEROVÁ, dat. nar. 30. června 1978
Písková 1131/32, Modřany, 143 00 Praha 4

Dozorčí rada:
předsedkyně dozorčí
rady:

  KRISTÝNA FANTOVÁ, dat. nar. 8. července 1974
Štítov 62, 336 01 Blovice
Den vzniku funkce: 29. ledna 2017
Den vzniku členství: 29. ledna 2017

členka dozorčí rady:
  LINDA TUTTEROVÁ, dat. nar. 30. června 1978

Písková 1131/32, Modřany, 143 00 Praha 4
Den vzniku členství: 29. ledna 2017

členka dozorčí rady:
  Mgr. PETRA KOZÍLKOVÁ, dat. nar. 10. srpna 1977

Veverkova 1409/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku členství: 1. května 2019
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