
We offer services free of charge to all foreigners from third party 
countries (outside EU) from Prague or the Central Bohemian 
region with short-term, long-term or permanent residence.

 We offer help and support with:

 choosing and enrolling in all types of schools, preparing
 for admissions, fi lling in application forms

 choosing courses for completion of elementary education 

 getting acquainted with the Czech school environment,
 the duties of students and how to fulfi ll them

 applying for the offi cial recognition of education completed  
 abroad (nostrifi cation)

 researching further education and employment options

 fi nding solutions to study related problems

 looking for a suitable refresher or retraining course

Prague
META o.s., Ječná 17, 120 00 Praha 2
Monday 13–19, Tuesday and Wednesday 10–17

Central Bohemian region
META o.s., Čechova 773, 293 01 Mladá Boleslav
Thursday 12–16

contact person: Blanka Smítková, smitkova@meta-os.cz
mob: 775 339 003, 777 756 858, Prague: 222 521 446
www.meta-os.cz, www.inkluzivniskola.cz

We recommend calling or e-mailing in advance 
to make an appointment.It is also possible to 
arrange counseling sessions in other parts
of the Central Bohemian region.
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The project Complex support to migrants in the fi eld of education and employment
is co-fi nanced by the European Fund for the Integration of third-country nationals.
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in the area of education



Bezplatné služby nabízíme všem cizincům
ze třetích zemí (mimo EU) z Prahy a Středočeského
kraje s krátkodobým, dlouhodobým, trvalým pobytem. 

 Nabízíme podporu při:

 výběru, zápisech či přípravě na přijímací řízení
 do všech typů škol, vyplňování přihlášek

 výběru kurzů pro získání základního vzdělání 
 začleňování se do školního prostředí, řešení problémů  

 spojených se samotným studiem

 uznávání rovnocennosti dokladů o předchozím   
 zahraničním studiu (nostrifi kace)

 vyhledávání informací o dalším vzdělávání
 a možnostech pracovního uplatnění

 vyhledání vhodného doplňkového či rekvalifi kačního kurzu

 zprostředkování tlumočníka

Praha
META o.s., Ječná 17, 120 00 Praha 2
pondělí 13–19h, úterý a středa 10–17h

Středočeský kraj
META o.s., Čechova 773, 293 01 Mladá Boleslav
čtvrtek 12–16h

kontaktní osoba: Blanka Smítková, smitkova@meta-os.cz
mob: 775 339 003, 777 756 858, Praha: 222 521 446
www.meta-os.cz, www.inkluzivniskola.cz

využijte objednání předem přes email / telefon 
schůzku lze dle potřeby domluvit i mimo 
kanceláře
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Projekt Komplexní podpora migrantů v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění je 
spolufi nancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.
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