KOMPLEXNÍ INFORMACE PRO ZAHRANIČNÍ
PRACOVNÍKY ČB REGIONU
vytvořeno Strategickou pracovní skupinou 06/2018
Jak pomoci zahraničním pracovníkům při příjezdu do našeho regionu. Tato příručka
pomůže všem, kteří si nevědí rady, jak začít nový život v jiné zemi. Co dělat, když

potřebuji…?
Zpracování do 6ti základních sekcí:
1. Cizinecká centra
2. Úřady
3. Zdravotnictví
4. Školství
5. Doprava a ubytování
6. Volnočasové aktivity

Cizinecká centra
a)
-

Ministerstvo vnitra ČR – Obor azylové a migrační politiky
PhDr. Jana Spiessova, vedoucí oddělení pobytu cizinců Jihočeského kraje
e-mail: jana.spiessova@mvcr.cz
Tel.: +420 603 191 473, dojednaní poradenství na OAMP tel: +420 974 226 851

b) Centrum pro podporu integrace cizinců JčK (pouze pro Třetí země)
- Bc. Jana Mundlová, vedoucí centra
- e-mail: jmundlova@suz.cz; icceskebudejovice@suz.cz
c) Diecezní charita České Budějovice – Poradna pro cizince a migranty (EU +
Třetí země)
- Mgr. Iveta Mikulenková
- e-mail: iveta.mikulenkova@dchcb.charita.cz
- Tel.: +420 603 724 343
d) informace pro cizince
http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizinceinformace-pro-cizince.aspx
e) integrace cizinců a azylantů
http://www.krajjihocesky.cz/1665/integrace_cizincu_a_azylantu.htm
f) ÚP – odkaz na spolehlivé personální agentury (kauce):
https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace
- pojišťovny, úřad práce, magistrát a stručný přehled aktivit jednotlivých odborů,
MSDB, pošty, ověřování dokumentů, expirace dokladů

g) další kontakty
http://interkulturniprace.cz/oplzz/wp-content/uploads/2013/08/kontakty-na-nno+-cpic-cr-web.pdf
h) asociace občanských poraden
http://www.obcanskeporadny.cz/component/option,com_poradny/Itemid,8/cid,1
1/view,poradna/
i) webové stránky města České Budějovice
http://www.c-budejovice.cz/

Úřady
1. Banky
Era banka – https://www.erasvet.cz/portal/documents/2664281/3363067/podminkypro-sporici-ucty.pdf
Komerční banka - https://www.kb.cz/cs/sluzby-pro-cizince/
Expat centrum, tel.: +420 955 534 131
e-mail: expat@kb.cz
Air bank - https://www.airbank.cz/co-vas-nejvic-zajima/co-si-mam-vzit-jako-cizinecna-pobocku-kdyz-si-chci-zalozit-ucet
ČSOB - https://www.csob.cz/portal/vysledkyvyhledavani?p_p_id=search_WAR_pdpsearchportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=no
rmal&p_p_mode=view&_search_WAR_pdpsearchportlet_action=list&_search_WAR_
pdpsearchportlet_collectionId=npw_col_all&collectionId=npw_col_all&_search_WAR
_pdpsearchportlet_query=cizinci
Česká spořitelna - https://www.csas.cz/cs/osobni-finance/ucty-karty/bezny-ucet-vcizi-mene
eExpat centrum, tel.: 956 720 913
e-mail: expatcenter@csas.cz

2. Policie ČR
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Odbor cizinecké policie
Pražská tř. 558
370 04 České Budějovice
Tel.: +420 974 227 829
e-mail: krpc.cp@pcr.cz
DS: eb8ai73
www.policie.cz

Informace pro cizince:
- Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů
- Od 11. 6. 2017 je zrušena vízová povinnost pro občany Ukrajiny, kteří mají
vydaný cestovní pas s biometrickými údaji. Takový pobyt státního příslušníka
Ukrajiny na území České republiky, včetně pobytu na území členských států
schengenského prostoru nesmí přesáhnout 90 dní během jakéhokoli období
180 dnů. Jedná se o pobyt výhradně za účelem turistiky, takový cizinec až na
výjimky (Nařízení vlády č. 215/2017) nesmí na území ČR pracovat.

3. Zdravotní průkaz a pojištění
pokud se jedná o osoby z EU, které zde pracují (př. manžel) a manželka je
s dětmi na území ČR ale i v domovském státě, zdravotní pojištění dětí i
manželky (pokud nepracuje a stará se doma o děti) je placeno z pojištění otce –
nutno zajistit si na VZP
Pobočka v ČB: Žižkova třída 22, 37001 České Budějovice,
Tel.: +420 952 222 222, e-mail: info@vzp.cz ; podatelna@vzp.cz
-

4. Řidičský průkaz AJ
-

zde je příslušné schéma ze stránek MV ČR:
http://www.mvcr.cz/clanek/plati-muj-ridicsky-prukaz-v-cr-mohu-musim-si-hovymenit-za-ridicsky-prukaz-cr.aspx
Autoškola Petr Sim - výuka v českém i anglickém jazyce
(http://www.petrsim.cz/)
Tel.: 724 087 862
e-mail: info@petrsim.cz

5. Mobilní operátoři + internet
Předvolba pro volání do ČR: +420
O2 - (https://www.o2.cz/osobni/prodejny/ceske-budejovice/)
- OC Mercury, Nádražní 1759, České Budějovice
- IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24, České Budějovice
- OC Globus, České Vrbné 2327, České Budějovice
Vodafone – (https://www.vodafone.cz/prodejny/)
- IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24, České Budějovice
- Nákupní Centrum Géčko, České Vrbné 2327, České Budějovice
T-mobile – (https://www.t-mobile.cz/osobni)
- IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24, České Budějovice

Zdravotnictví
- www stránky pro vyhledávání praktických či jinak specializovaných lékařů, kdy stačí
pouze zadat město případně i odbornost lékaře: http://www.kataloglekaru.cz/cz/

První pomoc:
112 – tísňová linka ve všech státech EU
158 – Policie ČR
155 – zdravotnická záchranná služba
150 – hasičský záchranný sbor

Otázky ohledně zdravotnictví v ČR - asociace pro právní otázky imigrace
http://www.asimos.cz/Zivotni-situace/Zdravotni-pece/

Nemocnice:
Informace pro cizince
Zdravotnický personál Nemocnice České Budějovice a.s. ochotně poskytne
nezbytnou pomoc všem pacientům, bez ohledu na jejich státní občanství. Abychom
předcházeli nedorozuměním při péči o pacienty, kteří nejsou občany České
republiky, uvádíme níže několik základních informací, které se vztahují k úhradě
služeb a k celkové komunikaci pracovníků nemocnice s cizinci.
Ceník
Ceny za vyžádanou nebo nezbytnou péči jsou stanoveny na základě Metodiky
účtování cizích státních příslušníků Nemocnice České Budějovice. Bližší informace o
cenách získají pacienti u ošetřujícího lékaře nebo na tuzemském telefonním čísle
+420 387 872 233.
Způsob plateb
Pokud zahraniční pacient není zdravotně pojištěn dostatečným způsobem, vyžaduje
nemocnice platbu za provedenou zdravotní péči v hotovosti, pouze ve výjimečných
případech po dohodě bankovním převodem.
Směnárna
V areálu nemocnice není k dispozici směnárna. Pacienti by proto měli být vybaveni
dostatečnou hotovostí v českých korunách. Nejbližší směnárna je v budově České
spořitelny, Lidická tř. 78, České Budějovice. Viz mapa města
Jaké zahraniční pojišťovny akceptujeme?
Zahraniční pacienti z členských zemí EU, čerpající nezbytně nutnou péči, by u
sebe vždy měli mít Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health
Insurance Card) a také platné komerční připojištění pro případný transport do
mateřské země.
Ve světě působí velké množství zdravotních pojišťoven i různé druhy zdravotního
pojištění. Každý konkrétní případ proto řešíme individuálně ve spolupráci s
pacientem. Pro další informace kontaktujte odpovědného pracovníka Nemocnice
České Budějovice:
Linda Robauschova
Tel.: +420 387 872 233
Fax: +420 386 461 941
linda.robauschova@nemcb.cz

Tlumočníci
Nemocnice nedisponuje vlastními jazykovými tlumočníky. Pokud pacienti nehovoří
německy nebo anglicky, doporučujeme pacientům, aby si před příchodem do
nemocnic zajistili vlastního tlumočníka.


Případné náklady na tlumočení vždy hradí pacient.

Pacienti bez dostatečné znalosti českého, anglického nebo německého jazyka si
vhodného tlumočníka většinou sami najdou. V případě potřeby mohou o pomoc
požádat například zastupitelský úřad své země nebo Jednotu tlumočníků a
překladatelů.
Tlumočení po telefonu poskytuje například komerční společnost SOPHIA. Tato
společnost však zajišťuje pouze tlumočnické služby do některých jazyků a navíc jen
podle momentálních kapacit svých pracovníků. Služba společnosti SOPHIA je
poskytována nepřetržitě 24 hodin.
Tuto službu hradí pacient!
O využití tlumočnických služeb provede ošetřující lékař Nemocnice České
Budějovice písemný záznam.
SOPHIA,
jazykové
služby
s.r.o. Hroznová
28,
370
Budějovice sophia@sophia-cb.czhttp://www.sophia-cb.cz/cs/kontakty

01

České

- http://www.nemcb.cz/pro-pacienty/informace-pro-cizince/ (ošetření, pojištění, platby
– veškeré informace pro cizince)

Lékař – komunikace v Aj:
-

MUDr. Hana Veselá
Dolní areál nemocnice – G

Praktický lékař (přijímá cizince):
MUDr. Hana Taferner
Adresa:
Jeronýmova 35
370 01 České Budějovice
Tel.: 386 359 609
E-mail: ordinace.napravnikova@seznam.cz
- německy mluvící klientela
MUDr. Jana Zvárová – ANNA CB s.r.o.
Adresa:
Třída Čsl. legií 668/8
370 06 České Budějovice
Tel.: 387 204 320

Poliklinika Jih (přijímají cizince):
a) Oční
MUDr. Zdeněk Hotový
Kontaktní osoba: Zdravotní sestra: Helena Antoušková
E-mail: lensplus@seznam.cz
Tel.: +420 387 730 359
Adresa:
Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice
6. patro č. dveří 601
Ordinační hodiny
Po: 8:00 - 12:00 / 12:30 - 15:00
Út: 7:30 - 12:00 / 12:30 - 15:00
St: 8:00 - 12:00 / 12:30 - 14:00 - operační sál
Čt: 7:30 - 12:00 / 12:30 - 17:00
Pá: 7:30 - 12:00
Webové stránky:
https://www.eucklinika.cz/ceskebudejovice/nase-oddeleni/lekari-v-zarizeni/zdenekhotovy

b) Gynekologie
MUDr. Václav Liška
Kontaktní osoba: Zdravotní sestra: Bc. Milena Nejedlá
E-mail: liska.v.a@seznam.cz
Tel.: +420 387 730 419; +420 732 647 748
Adresa:
Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice
3. patro č. dveří 311
Ordinační hodiny
Po: 7:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Út: 7:00 - 12:00 těhotenská poradna / 13:00 - 15:30
St: 7:00 - 11:00
Čt: 12:30 - 18:00
Pá: 7:00 - 12:00 / 12:30 - 13:30
Webové stránky:
https://www.eucklinika.cz/ceskebudejovice/nase-oddeleni/lekari-v-zarizeni/vaclavliska

c) Urologie
MUDr. Pavel Puškáč
Kontaktní osoba: Zdravotní sestra: Dagmar Pešková, Vladimíra Tykačová
Tel.: +420 387 730 449; +420 387 730 360
Adresa:
Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice
2. patro č. dveří 207
Ordinační hodiny
Po: 7:00 - 15:00
Út: 7:00 - 13:00
St: 7:00 - 13:00
Čt: 7:00 - 13:00
Pá: 7:00 - 13:00
Provozní doba: 0,5 hod. před a po ordinační době
Webové stránky:
https://www.eucklinika.cz/ceskebudejovice/nase-oddeleni/lekari-v-zarizeni/pavelpuskac

d) Stomatologie
MUDr. Miloslava Truszyková
Kontaktní osoba: Zdravotní sestra: Jana Sedláková
Tel.: +420 387 730 306
Adresa:
Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice
Dětský pavilon 1. patro č. dveří D101K
Ordinační hodiny
Po: 6:30 - 12:00 / 12:30 - 15:00
Út: 6:30 - 12:00 / 12:30 - 17:00
St: 6:30 - 12:00 / 12:30 - 15:00
Čt: 6:30 - 12:00
Pá: 6:30 - 10:00
Webové stránky:
https://www.eucklinika.cz/ceskebudejovice/nase-oddeleni/lekari-v-zarizeni/miloslavatruszykova

e) Pediatrie
MUDr. Josef Žižka
Kontaktní osoba: Zdravotní sestra: Milena Šídlová
E-mail: josef_zizka@centrum.cz
Tel.: +420 386 354 507
Adresa:

Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice
Dětský pavilon přízemí č. dveří D022
Ordinační hodiny
Po: 9:30 - 11:30 poradna pro zdravé / 13:30 - 17:00
Út: 10:00 - 13:00
St: 8:00 - 11:00
Čt: 9:00 - 12:30
Pá: 7:30 - 11:00
Webové stránky
https://www.eucklinika.cz/ceskebudejovice/nase-oddeleni/lekari-v-zarizeni/josef-zizka

Školství
INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO ŠKOL
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 Příslušný právní předpis: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 Občané EU a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským
službám podle školského zákona za stejných podmínek jako občané ČR.
 Správní poplatky nejsou stanoveny.
 S dotazy je možno se obrátit na
o ředitelství školy (http://www.krajjihocesky.cz/index.php?par[id_v]=175&par[lang]=CS&par[action]=form)
o příslušný obecní nebo krajský úřad (Krajský úřad, U Zimního stadionu
1952, České Budějovice; tel.: 386 720 111; ID kdib3rr; posta@krajjihocesky.cz)
 Proti rozhodnutí ředitele školy je možné podat odvolání ke krajskému úřadu
prostřednictvím ředitele školy.
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Organizace předškolního vzdělávání
Osoby, které nejsou občany EU, mají za stejných podmínek přístup k předškolnímu
vzdělávání a ke školským službám, pokud mají právo pobytu na území České
republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými
pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, pokud jsou azylanty,
osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany
nebo osobami požívající dočasné ochrany.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje také na občany jiného členského státu
EU, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, na jiné cizince, kteří
jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu
delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
V případě nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání se jedná o
přestupek, za který lze uložit pokutu až 5 000 Kč.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od
dvou let věku dítěte.
Dítě má přednostní právo na přijetí do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem
obcí, pokud má místo pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce
může zvolit jinou mateřskou školu zřizovanou obcí nebo svazkem obcí, nebo
mateřskou školu jiného zřizovatele.
Přijímání dětí do mateřské školy


Zákonný zástupce dítěte podá řediteli školy písemnou žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy (žádost k dispozici ve škole nebo
na webových stránkách školy):
o v termínu zápisu zveřejněném konkrétní školou (v období 2. - 16. května),
o v průběhu školního roku, pokud to kapacita školy umožňuje.
 Zákonný zástupce předloží
o žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
o rodný list dítěte,
o potvrzení lékaře, že je dítě řádně očkováno podle očkovacího kalendáře
(nevyžaduje se u dětí s povinným předškolním vzděláváním),
o doklad o prokázání místa pobytu dítěte v případě cizince mimo EU:
 biometrická kartička dítěte, ve které je uvedena adresa pobytu v ČR
nebo
 pas s vízem, ve kterém je otisk razítka cizinecké policie s adresou
pobytu dítěte v ČR nebo
 doklad potvrzení o pobytu, které vydá na žádost cizince a po
zaplacení patnáctikorunového kolku pracoviště Odboru azylové a
migrační politiky MV,
o další doklady dle požadavku ředitele mateřské školy.
 Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.
 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na
veřejně přístupném místě ve škole.
 Registrační číslo bude dítěti přiděleno u zápisu.
 Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno v písemné podobě.
ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA
Přijímání žáků do základní školy
 Osoby, které nejsou občany EU, mají k základnímu vzdělávání přístup jako
občané EU.
 Zákonný zástupce nezletilého dítěte podává písemnou žádost řediteli školy
během celého roku nebo se s dítětem dostaví k zápisu do 1. ročníku (v
případě, že se jedná o budoucího žáka 1. ročníku), a to v době vyhlášení
zápisu k povinné školní docházce (v období 1. – 30. dubna).
 Žádost o přijetí do základní školy se podává řediteli základní školy se sídlem
ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, pokud zákonný
zástupce nezvolí jinou základní školu.


Zákonný zástupce předloží
o žádost o přijetí dítěte do základní školy,



o rodný list dítěte,
o další doklady dle požadavku ředitele základní školy.
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

1. Fungování základní školy pro vzdělávání žáků v anglickém jazyce v Českých
Budějovicích (odvolání na Brno)
V Brně je pro tento typ vzdělávání zřízena škola International School of Brno,
Čejkovická 4339/10, 628 00 Brno, což jest zahraniční škola (školy uskutečňující na
území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu podle
§ 38 odst. 1 písmeno c) školského zákona).






Vzdělávají děti různých národností.
Vyučovací jazyk: anglický
Zřizovatel: soukromá osoba
Zapsána v rejstříku: ano
Školné pro r. 2018/2019
a. MŠ 209 tis. Kč/rok
b. 1. – 6. roč. ZŠ 255 tis. Kč/rok
c. 7. – 9. roč. ZŠ 286 tis. Kč/rok

V Jihočeském kraji je ve stejném režimu (tj. zahraniční škola) zřízena
Townshend International School, Hradčany 1070, 373 41 Hluboká nad Vltavou.
2. Výuka v 1. – 5. ročníku v ZŠ České Budějovice, Matice školské, v anglickém
jazyce
 Z rozhovoru s ředitelkou ZŠ Mgr. Rychlíkovou vyplývá, že takové vzdělávání
nerealizuje a neplánuje.
 Podle školského zákona (§ 13 odst. 1, 3) je vyučovacím jazykem jazyk český
a MŠMT může maximálně povolit vyučování některých předmětů v cizím
jazyce. To znamená, že požadované vzdělání (1. – 5. ročník ZŠ v anglickém
jazyce) nelze realizovat.
STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Přijímání žáků na střední školu
 Uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání musí mít splněnu povinnou školní
docházku nebo ukončeno základní vzdělání před splněním povinné školní
docházky.
 Požadované doklady: Uchazeč podává řediteli školy:
o písemnou přihlášku ke vzdělávání,
o vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní
povinnou školní docházku. Pokud uchazeč plnil povinnou školní
docházku na území jiného státu, dokládá k přihlášce ke střednímu
vzdělávání vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky, a
to v originále (v úředně ověřené kopii) a také v úředně ověřeném
překladu vysvědčení do českého jazyka (nejedná-li se o doklady v












jazyce slovenském), nebo osvědčení o uznání rovnocennosti
zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou,
o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je
požadován,
o případně další doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení
stanovených ředitelem školy.
Přijímací řízení: v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí
vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí
na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z
českého jazyka, znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se
u těchto osob ověří rozhovorem.
Zápisový lístek: Po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek a přijetí na
střední školu odevzdá uchazeč řediteli školy zápisový lístek (netýká se
nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání).
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této
základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho
zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa
trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České
republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České
republiky nepobývá.
Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se stávají žáky příslušné střední
školy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání
oprávněnost svého pobytu na území České republiky (§ 20 odst. 3 školského
zákona).
Přijímací řízení upravuje:
o zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
o vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Informace OŠMT k přijímacímu řízení, přihlášky, tiskopisy: http://www.krajjihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_
skolni_rok_20182019.htm.
Informace MŠMT pro osoby pobývající /vzdělávající se v zahraničí:
http://www.msmt.cz/file/44902/.

Renner education - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
- Jazyková škola nabízí kvalitní jazykové kurzy na profesionální úrovni
formou skupinových a individuálních kurzů - angličtinu, němčinu,
španělštinu, francouzštinu, ruštinu a češtinu pro cizince.
- Tel.: +420 774 276 426
- E-mail: rener@rener.cz
- http://www.rener.education/siteCZ/index.html

1. Mateřské školy
a) MŠ VŠTE
- Mgr. Jaroslava Petráchová
- e-mail: jar.pe@seznam.cz

-

Tel.: +420 775 291 085

b)
-

MŠ Žabovřesky
Anna Toušková
e-mail: ms.zabovresky@seznam.cz
Tel.: +420 777 072 371

c) Jesle a MŠ - Anglické centrum Abacus
- https://abacuscb.cz/
d) MŠ Libnič
- e-mail: mslibnic@email.cz
- Tel.: +420 702 193 250
e) MŠ Lvíček České Budějovice
- e-mail: kontakt@skolickalvicek.cz
- Tel.: +420 775 464 652

2. Kurzy českého jazyka
Free:
- Probíhají pod Poradnou pro cizince a migranty – Kanovnická 16, České
Budějovice 370 01
- pro začátečníky – probíhá v Aj (nyní jsou již naplněny)
- pro pokročilé – probíhá v Čj
- Možnost hlásit se na tel: +420 734 435 344, 386 351 125
Placené:
- ASLAN CZ, s.r.o. – zpoplatněné služby
Mgr. Jana Pavienská, tel: +420 603 724 343, email: jana.pavienska@aslan.cz
- CC škola jazyků, s.r.o.
- Gaudeo CB
- Jazyková škola Eskymák
- Polyglot, spol. s.r.o.
- Jazyková škola Jipka
- Doceo – jazyková škola s právem SJZ
- SOŠ veterin.,mechan. A zahrad. A JŠ a s právem SJZ
- Navix, výuka angličtiny, němčiny, češtiny pro cizince
- Jintes CB s.r.o.
- Jazyková škola Klíč
- Jazyková škola Victory
- EDUCO

3. Kroužky pro děti
- Dům dětí a mládeže - http://www.ddmcb.cz/
- Salesiánské středisko mládeže - http://www.sasmcb.cz/nase-cinnost/zajmovekrouzky/

Doprava a ubytování
1. Doprava
Autobusové, vlakové a městská spojení:
https://jizdnirady.idnes.cz/autobusy/spojeni/
Vlakové nádraží adresa:
- hlavní vlakové nádraží: Nádražní, 370 01 České Budějovice
Autobusové nádraží adresa:
- nachází se na střeše dopravně obchodního centra Mercury na adrese Nádražní
1759, 370 01, ČB
Veřejná doprava (MHD):
https://www.dpmcb.cz/
- zakoupit průkazku na MHD můžete v těchto místech OC Mercury, Sídliště Šumava,
Autobusová vozovna, Turistické informační centrum
http://www.inbudejovice.cz/
Rekola Bikesharing s.r.o.
Sdílená kola pro rychlé přesuny
Tel.: +420 778 099 878
e-mail: info@rekola.cz
https://www.rekola.cz/
Taxislužba
Vi3 taxi služba: tel:+ 420 601 250 260 (http://www.vi3.cz/ceske-budejovice/)
TaxiBudějovice: tel: 800 14 15 16 (http://www.taxi-budejovice.cz/)
Citytaxi České Budějovice: tel: +420 733 20 30 45 (https://citytaxibudejovice.webnode.cz/)

2. Ubytování

-

je třeba mít nájemní smlouvu, nikoli podnájemní (i pro případné sociální dávky, od
1. 1. 2018 je nutné mít ve smlouvě rozepsané:
nájemné- plyn- elektřina- náklady za plnění poskytované s užíváním bytu náklady za pevná paliva
ubytovna Stavounion – Romana Tůmová tel.: +420 739 243 149
ubytovna Hochtief, Okružní 845, České Budějovice, bus č. 12. a č. 18., stanice
Okružní – točna, tel.: +420 724 696 977, 387 729 900
ubytovna Karolína, U Smaltovny 116/1, České Budějovice, 370 01, tel.: +420 725
373 842
ubytovna Zásoby s.r.o., Fr. Škroupa 13, České Budějovice, tel.: +420 722 550
503, e-mail: ubytovany@centrum.cz
realitní kanceláře ČB

-

placení odpadu – Magistrát města České Budějovice

-

-

Volnočasové aktivity, kultura ve městě
České Budějovice
Typická místa, která stojí za to v Českých Budějovicích navštívit:
Pivovar Budějovický Budvar: možnost prohlídky a ochutnávky piva
https://www.budvar.cz/
Masné krámy: typické české jídlo a pivo https://www.masne-kramy.cz/#home
Černá věž: výhled na celé město České Budějovice
http://www.inbudejovice.cz/13_53197_cerna-vez-ceske-budejovice/
Portál volnočasových aktivit - http://www.inbudejovice.cz/
Sportovní zařízení města ČB - http://www.cbsport.cz/
Plovárna a sauna
Uzavřená - http://www.cbsport.cz/sportoviste/plavecky-stadion-a-sauna/
Otevřená, letní - http://www.cbsport.cz/sportoviste/letni-plovarna/
Veřejné bruslení Budvar aréna - http://www.cbsport.cz/sportoviste/budvar-arena/
Sportovní hala - http://www.cbsport.cz/sportoviste/sportovni-hala/ (Pozor! – přestavba
sportovní haly)
Hvězdárna a planetárium v ČB - http://www.hvezdarnacb.cz/
Divadlo
Jihočeské divadlo - https://www.jihoceskedivadlo.cz/
Otáčivé hlediště Český Krumlov - https://www.otacivehlediste.cz/

Kino
Cinestar Čtyři Dvory - https://www.cinestar.cz/cz/budejovice/domu
Cinestar IGY Centrum - https://www.cinestar.cz/cz/budejovice-igy/domu
Kino Kotva - http://www.kinokotva.cz/
Výstaviště České Budějovice - https://www.vcb.cz/
Nákupní centra v Českých Budějovicích
IGY Centrum - https://www.igycentrum.cz/
Mercury Centrum - http://www.mercurycentrum.cz/
Nákupní centrum Géčko - https://www.geckocb.cz/
Nákupní centrum Čtyři Dvory - https://www.ctyridvory.cz/
Knihovny - https://www.cbvk.cz/
Jihočeská vědecká knihovna na Sadech
Veřejná knihovna
Na Sadech 1856/27
Jihočeská vědecká knihovna na Lidické
Knihovna
Lidická tř. ½

Jižní Čechy
- typy na výlety po Jižních Čechách
- http://www.kudyznudy.cz/Kam-pojedete/Jizni-Cechy.aspx
- https://www.jiznicechy.cz/tipy-na-vylet
- https://www.vyletnik.cz/tipy-na-vylety/jizni-cechy/
- https://www.turistika.cz/jizni-cechy/vylety
- http://www.vylety-zabava.cz/kam-s-detmi/jizni-cechy
Náboženské vyžití
Římskokatolická církev
farnost: U Černé věže 71/4, 370 01 České Budějovice
Tel.: 386 350 455
Kostel: Kostel sv. Jana Nepomuckého, Gen. Svobody 12, 370 01 České Budějovice
Kostel svatého Vojtěcha, E. Destinové, 370 05 České Budějovice
Pravoslavná církevní obec
Kaple Všech Svatých země české, Husova tř. 370 05 České Budějovice 2
tel: 384 327 575
Centrum buddhismu Diamantové cesty
Sokolský ostrov 1, 370 01, České Budějovice
Tel.: +420 721 550 027

