ZÁKLADNÍ INFORMACE

pro cizince z Prahy 11

POBYT CIZINCŮ V ČR

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Úřad městské části je členěn na odbory a jeden útvar,
odbory jsou dále členěny na oddělení:
•Odbor
•Odbor
•Odbor
•Odbor
•Odbor
•Odbor
•Odbor

ekonomický
kancelář starosty
kancelář tajemníka
majetkoprávní
sociálních věcí a zdravotnictví
správy majetku
školství a kultury

Sídla úřadu jsou situována do čtyř adres:
Úřad MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

Pobytovou agendu má na starost na svých pracovištích služba cizinecké policie
(pozvání, víza do 90 dnů) a Ministerstvo vnitra (víza nad 90 dnů, dlouhodobé
pobyty, přechodné pobyty občanů EU, trvalé pobyty – žádosti, hlášení změn).
Informační telefonická linka pro objednání v Praze a Středočeském kraji: +420
974 820 680

Kontakt na pracoviště MV ČR a cizineckou policii a veškeré informace o
náležitostech
žádostí
o
pobyt
a
agendu
s
pobytem
spojenou:
www.mvcr.cz/cizinci

Pro radu, doprovod na úřad či kontaktování neziskové organizace, můžete na
ÚMČ Praha 11 kontaktovat Odbor sociálních věcí a zdravotnictví na telefonním
čísle +420 267 902 156.

odbory a kanceláře na adrese:

POMOC NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní,
správy majetku,
podatelna
informační kancelář
pokladna

Úřad MČ Praha 11, Jurkovičova 988/26
odbor na adrese:
územního rozvoje
Úřad MČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
odbory a kanceláře na adrese:

vnitřních věcí, živnostenský, školství a kultury, životního prostředí,
výstavby
útvar interního auditu a kontroly
matrika a oddělení přestupků
ověřování podpisů a kopií
Czech POINT

Informační kanceláře ÚMČ Praha 11 pro veřejnost sídlí na adresách:
Ocelíkova 672/1
Šustova 1930 - v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
Městská část vydává zpravodaj KLÍČ.
Úřad městské části pro cizince přináší informace na web
https://www.praha11.cz v záložce FOREIGNERS/CIZINCI a provozuje
facebookovou stránku ve vietnamštině Ủy ban Praha 11.
Magistrát hl. m. Prahy pro cizince spravuje web Metropole všech,
kde
lze
dohledat
různé
důležité
informace:
http://metropolevsech.eu/cs/

VZDĚLÁVÁNÍ

S

nejrůznějšími

poradenství

při

vyřizování

Integrační centrum Praha
Žitná 1574/51, 110 00, Praha 1,
tel.: +420 252 543 846
Arcidiecézní charita
tel.: +420 224 813 418
Praha 2, Londýnská 44,
pondělí a čtvrtek od 10 do 16 hodin
Praha 4, Cigánkova 1861/2,
pondělí, středa od 9 do 17 hodin; úterý, čtvrtek od 9 do 14 hodin
Praha 6, Žukovského 888/2,
pondělí, středa od 9 do 17 hodin; úterý, čtvrtek od 9- do 14 hodin
Sdružení pro integraci a migraci
tel.: +420 224 224 379
Praha 3, Baranova 1026/ 33
Organizace pro pomoc uprchlíkům
tel.: +420 730 158 781, 730 158 779
Praha 9, Kovářská 4,
úterý a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin
Centrum pro integraci cizinců
tel.: +420 222 360 452; mob.: +420 704 600 700
Praha 8, Pernerova 10/32
South East Asia – liaison
mob.: +420 601 310 001
Praha 4, Libušská 319/126

trvá devět let. Povinný je i rok předškolní docházky před nástupem do základní školy.

Potřebujete poradit s možností doučování či asistenta pedagoga pro
Vaše dítě?
Kontakt na pracovníky Odboru školství a kultury:

od

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Policie ČR: 158
Městská policie: 156
Záchranná služba: 155

tel.: +420 267 902 324; +420 267 902 325

Kontakt na pracovnici Odboru sociálních věcí a zdravotnictví:
tel.: +420 267 902 156.

pobytu,

přes

nejrůznější životní situac po tlumočení a doprovod na úřady, Vám mohou
pomoci také nestátní neziskové organizace. Kontaktovat můžete například tyto
organizace:

Děti cizinců, pobývajících na území ČR na základě pobytu delšího než 90 dnů, mají ze
zákona povinnost chodit do základní školy. Základní školní docházka je povinná a

Seznam školských zařízení a informace ke školství najdete na
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/.

záležitostmi,

Hasiči: 150
Jednotné evropské číslo tísňového
volání: 112

ZÁKLADNÍ INFORMACE

pro cizince z Prahy 11

VÝUKA ČEŠTINY A DOUČOVÁNÍ
Osvojování českého jazyka nabízí v Praze mimo základních a
mateřských škol také další organizace. Pro bezplatnou výuku českého
jazyka se můžete obrátit například na tyto organizace:
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Praha 8, Karlínské náměstí 7
web: https://www.cicpraha.org/
kurzy češtiny pro cizince:
https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/lokality.html
tel.:+420 222 360 834
mob.: +420 735 173 738
META, o.p.s.
Praha 3, Žerotínova 1124/35
web: https://meta-ops.eu/
kurzy češtiny: https://meta-ops.eu/cizinci/kurzy-cestiny

KULTURA NA PRAZE 11
Chodovská tvrz – kulturní centrum: https://chodovskatvrz.cz/, Ledvinova 9/86, 149 00
Praha 4

Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha – Chodov Na Sádce 18, 149
00 Praha 4
Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1784, 148 00 Praha 4
Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11
Pobočka Městské knihovny Chodov, Jírovcovo náměstí 1782/1, 149 00 Praha 11
Pobočka Městské knihovny Opatov, Opatovská 1754/14, 149 00 Praha 11
Místní veřejná knihovna Chodov, Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 11
Komunitní centrum Mezi domy, Křejpského 1502/8, 149 00 Praha 11

mob.: +420 773 304 534; +420 773 304 534

ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

doučování: https://meta-ops.eu/cizinci-rodice-deti/doucovani/
Integrační centrum Praha, o.p.s.
Praha1, Žitná 1574/51
web: https://icpraha.com/
kurzy českého jazyka: https://icpraha.com/kurzy-ceskeho-jazyka/
koordinátorka (kurzy pro začátečníky): mob.: +420 774 736 610
koordinátorka (kurzy pro pokročilé): mob.: +420 608 480 142
Nová škola, o.p.s. (pouze kurzy pro děti)
web: www.novaskolaops.cz
doučování pro žáky ZŠ a SŠ: http://www.novaskolaops.cz/pro-zakyzs-a-ss
mob.: +420 737 544 773

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Sociální systém v České republice stojí na sociálním
pojištění, státní sociální podpoře a pomoci v hmotné
nouzi. Při splnění zákonných podmínek mají nárok na
sociální podporu obecně osoby s trvalým pobytem,
azylanté, držitelé doplňkové ochrany, občané Evropské

unie hlášení na území ČR déle, než 3 měsíce. Ostatní
cizinci mají po 365 dnech pobytu na území ČR (vyjma
azylového řízení) nárok na státní sociální podporu.
Nárok na hmotnou nouzi mají všechny osoby

pobývající legálně na území ČR. Nemocenské pojištění
čerpají ze zákona všichni zaměstnanci, podnikatelé se
jej účastnit nemusí. Důchodové pojištění či výše
důchodu se odvíjí od počtu odpracovaných let v ČR a v
zemi původu.

Zaměstnanci, cizinci s trvalým pobytem, azylanti a držitelé doplňkové ochrany mají nárok
na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění. Pro ostatní
cizince je tu komerční zdravotní pojištění, zde jsou odkazy na web některých pojišťoven:
https://www.pvzp.cz/cs/produkty/zdravotni-pojisteni-cizincu/komplexnizdravotnipojisteni-cizincu-plus/

https://ergo.cz/p/zdravotnipojistenicizincu/zdravotnipojistenicizincuwelcome/
https://www.maximapojistovna.cz/cs/zdravotni-pojisteni-cizincu/komplexni-zdravotnipojisteni-cizincu

https://www.slavia-pojistovna.cz/lide/zdravotni-pojisteni-cizincu/komplexni-zdravotnipojisteni-cizincu/

Občané Evropské unie se prokazují kartou evropského pojištění EHIC.
Některá zdravotnická zařízení v Praze 11:
Poliklinika Šustova, Šustova 1930/2, 148 00 Praha 11
Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
Poliklinika Chodov Comfort Care, Kloknerova 1245/1, 148 00 Praha 11
Mamma centrum Opatov, Opatov Park, Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 11
EUC Klinika Praha – Opatovská, Opatovská 1763/11, 149 00 Praha 11
Poliklinika Litochleby, Hviezdoslavova 1600, 149 00 Praha 11
Klinika jednodenní chirurgie Palas Athena, Hviezdoslavova 509/25, 149 00 Praha 11

Oddělení zdravotní péče specializované na cizince:
děti: +420 224 433 690, +420 224 433 691

dospělí: +420 224 433 682, +420 224 433 681, +420 224 433 674
e-mail: cizinecke@fnmotol.cz

PARKY A LESY NA ÚZEMÍ PRAHY 11 A V OKOLÍ
Milíčovský les

Milíčovský les, který se nachází mezi Jižním Městem a dálnicí, je součástí menšího přírodního
parku Botič – Milíčov. Společně s Hostivařským lesoparkem tvoří rekreační zázemí zejména pro
obyvatele Jižního Města. Ucelený lesní komplex a přilehlé rybníky, mokřady a louky jsou však
atraktivní pro všechny Pražany a určitě stojí za návštěvu.
Kunraticko - michelský les

Kunratický les (též označován za Krčský les, severozápadní část se jmenuje Michelský les) je
zalesněná souvislá plocha přibližně 300 hektarů na území hlavního města Prahy, která se
nachází na území Kunratic. Les je izolován od jiných lesních ploch městskou zástavbou, což
neumožňuje volnou migraci živočišných společenstev.

S Kunratickým lesem tvoří jeden celek Michelský les, který na něj navazuje na severu a rozkládá
se na území Michle a Chodova.
Lesopark Hostivař

Hostivařský lesopark společně s Hostivařskou přehradou tvoří významné rekreační zázemí pro
velkou část obyvatel Prahy. V lesoparku se nachází velké množství dětských herních prvků,

altánů a laviček. Velmi využívaným vybavením lesoparku se stalo volně přístupné piknikové
místo s ohništěm. Územím prochází značená turistická stezka, naučná stezka Povodím Botiče a
řada cyklotras.

MĚSTSKÁ DOPRAVA
Plán pražské dopravy najdete na https://www.dpp.cz/jizdnirady/mapy-a-schemata.
Dopravní
spojení
můžete

vyhledávat
na
https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/.
Pro
jízdu v dopravním prostředku je třeba mít označený lístek,
který můžete koupit v automatech na některých stanicích
autobusů a tramvají, v metru ho naleznete vždy nahoře nad
eskalátory.
Kromě
lístku
se
můžete
přepravovat
s
předplacenou
elektronickou
průkazkou
Lítačka
https://pidlitacka.cz/home. Za přepravu lze zaplatit také

SMS jízdenkou (Kódy se liší dle zvolené jízdenky a jsou
vylepeny v dopravních prostředcích.).V některých autousech
a tramvajích lze jízdenku koupit i kartou přes terminál. Na
území Prahy 11 se nachází metro linky C a autobusová
doprava městských i příměstských linek.

