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Zvláštní forma případové konference za 
účasti dítěte – tzv. „Hezká případovka“ 

ZŠ Blížejov 

14. 5. 2018 (11:30–13:30) 

Moderátor: Mgr. Pavel Macháček 

14. 5. se uskutečnilo několik případových konferencí pro děti v partnerské ZŠ Blížejov. První hezká 

případovka se uskutečnila za přítomnosti Dívky 1 (anonymní pracovní označení) a její matky. 

Přítomni byli také moderátor a osoba podporující dítě v rámci případové konference. Rodina 

projevila zájem o konání hezké případovky na základě doporučení koordinátorky inkluze. 

Pro matku i dívku bylo během případové konference moderátorem vytvořeno bezpečné prostředí 

(v úvodu vysvětlení průběhu hezké případovky, stanovení pravidel vzájemné komunikace během 

případové konference atd.), průvodkyně dítěte byla po celou dobu dívce nápomocna. 

Jako nejdůležitější téma, které chtěly matka a dívka na případovce probrat, se ukázala potřeba dívky 

trávit více času jen s matkou bez přítomnosti dalších členů rodiny (v rodině žijí další děti, matka se 

stará o otce závislého na její péči). Společně za podpory moderátora a průvodkyně dítěte tedy 

hledaly možnosti jak lze tuto potřebu dívky za podmínek, které rodina má, naplnit. 

Výstupem hezké případovky se stal plán dalších kroků pro dívku a její matku, který si během této 

aktivity za pomoci podpůrných osob vytvořily a rozhodly se ho realizovat v následujících týdnech. 

  



CESTY K INKLUZI 
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Zvláštní forma případové konference za 
účasti dítěte – tzv. „Hezká případovka“ 

ZŠ Blížejov 

14. 5. 2018 (14:30–16:30) 

Moderátor: Mgr. Pavel Macháček 

Další případová konference proběhla s Dívkou 2 a jejím „otcem“ (partnerem dívčiny matky). Přítomni 

byli opět moderátor a osoba podporující dítě v rámci případové konference. Rodina projevila zájem 

o konání hezké případovky rovněž na základě doporučení od koordinátorky inkluze. 

Pro otce a dívku bylo během případové konference moderátorem vytvořeno bezpečné prostředí 

(připomenutí pravidel hezké případovky, stanovení pravidel vzájemné komunikace během případové 

konference atd.), průvodkyně dítěte byla po celou dobu dívce nápomocna. 

Nejdůležitější téma, kterému se chtěli otec a dívka na hezké případovce věnovat, byla potřeba 

nastavení funkčních pravidel komunikace mezi otcem a dívkou v domácím prostředí. Výstupem se 

stal plán dalších kroků pro dívku a jejího otce, který si během případové konference za pomoci 

podpůrných osob společně vytvořili. 
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Poslední hezká případovka v tomto termínu byla věnována Dívce 3, která se jí zúčastnila společně se 

svou matkou. Přítomni byli také moderátor a osoba podporující dítě v rámci případové konference. 

Rodina projevila zájem o konání hezké případovky na základě doporučení koordinátorkou inkluze. 

Pro matku a dívku bylo během případové konference moderátorem vytvořeno bezpečné prostředí 

(připomenutí pravidel hezké případovky, stanovení pravidel vzájemné komunikace během případové 

konference atd.), průvodkyně dítěte byla po celou dobu dívce nápomocna. 

Jako nejdůležitější téma se v průběhu ukázala potřeba lepší podpory dívky v domácí přípravě na 

školu. Matka a dívky za pomoci moderátora a průvodkyně dítěte hledaly způsoby, jak může matka a 

další osoby z dívčina okolí dívku podpořit v domácí přípravě; důležitým souvisejícím faktorem byla 

v tomto tématu také motivace dívky pro přípravu na školu a zvyšování (resp. podpora) jejího 

sebevědomí. Výstupem byl nakonec plán dalších kroků pro dívku a její matku, který si během hezké 

případovky za pomoci podpůrných osob vytvořily. 

 


