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IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  LLEETTÁÁKK    

  

PPŘŘÍÍPPAADDOOVVÁÁ  

KKOONNFFEERREENNCCEE  

  
 

V tomto letáku naleznete informace 
o případové konferenci a výhodách,  

které s sebou přináší. 

 



Případová konference je společné setkání všech, 

kteří mohou pomoci vyřešit situaci dítěte. Cílem setkání 

je výměna informací, posouzení situace dítěte a jeho 
rodiny, hledání nejlepšího řešení a naplánování 

společného postupu, který povede k naplňování potřeb 
dítěte.  

Velkou výhodou případové konference je to, že 

výstupem z ní je podrobný zápis a plán spolupráce. 
Plán obsahuje seznam úkolů a termíny jejich splnění 

včetně osob, které za provedení daného úkolu 
zodpovídají. 

 

 
 

Případovou konferenci je vhodné svolat, když je 
například potřeba: 

 zjistit situaci dítěte, 

 získat a propojit informace, 

 sladit spolupráci v zájmu dítěte,  

 dohodnout nejvhodnější postup všech 
zúčastněných, 

 přijmout zásadní rozhodnutí v životě dítěte. 

 

 

 
Možní účastníci případové konference: 

 dítě, 

 rodiče, příbuzní dítěte, 

 kurátor/kurátorka pro mládež, 

 zástupce školy (př. výchovný poradce, třídní učitel); 

 dětský lékař, psycholog, psychiatr, 

 zástupce spolupracující instituce (středisko 
výchovné péče, probační a mediační služba, 

zařízení volnočasových aktivit, poradna apod.). 
 

 

 

 

 

Kazuistika 

Klient/rodina: 

Nezletilý chlapec je svěřen do péče babičky. Nad jeho 
výchovou je nařízen soudní dohled. 

Problém: 

Chlapec nedávno změnil školu. V původní škole byl 

agresivní, v nové škole se objevuje stejný problém. 

Chlapec často nerespektuje dospělé, v poslední době 
ale ani svoji babičku. Babička má ochranitelský postoj 

vůči vnukovi, komunikace se školou vázne. 

Chlapec je v péči dětské psychiatrické ambulance. 

Problémy mezi babičkou a matkou dítěte – výživné, 
odmítání dítěte ze strany matky. 

 

Svolána případová konference. 

 

Účastníci PK: 

Chlapec, jeho matka a babička, zástupkyně ředitele 

školy, výchovný poradce školy, kurátorka, která 

pracuje s chlapcem a jeho babičkou, druhá kurátorka 
v roli moderátora, terénní pracovnice o.p.s. Člověk 

v tísni, psychiatr. 

 

Cílem je hledat cesty jak: 

 budovat vztahy babičky k nové škole, 

 pomoci zlepšit vztah mezi matkou a babičkou, 

 změnit chování chlapce, 

 pomoci babičce při péči o chlapce. 

 

Na případové konferenci byly problémy dítěte 

podrobně rozebrány a byla hledána možná řešení. 

Nakonec se účastníci zavázali k těmto krokům: 

 Chlapec nastoupí do konce měsíce do psychiatrické 

léčebny, aby byl podrobně diagnostikován a byla 
mu stanovena přesnější medikace.  

 Babička se přislíbila, že bude respektovat 

doporučení lékařů. 

 

 Matka bude pravidelně hradit výživné. Návštěvy 

dítěte u matky budou probíhat za účasti babičky. 

 Po návratu chlapce z léčebny bude babička do školy 
pravidelně docházet společně se sociální pracovnicí 

o.p.s. Člověk v tísni. 

 Babička s chlapcem budou navštěvovat Poradnu 

pro mezilidské vztahy. Je vhodné, aby se zapojila 

také matka.  

 

Na základě dohody z případové konference nastoupil 
chlapec na pobyt do dětské psychiatrické léčebny, 

během kterého mu byla upravena medikace. Po 
návratu do domácnosti začal chlapec s babičkou 

docházet do Poradny pro mezilidské vztahy. Chování 

chlapce k babičce se zlepšilo. S odstupem času došlo 
k výraznému zlepšení jeho chování ve škole. Zcela 

vymizela agresivita vůči spolužákům. Babička již do 
školy nemusí pravidelně docházet. Nadále má podporu 

ze strany o.p.s. Člověk v tísni a kurátorky. Vztah mezi 

matkou a babičkou se neupravil, matka však 
pravidelně hradí výživné, chlapec společně s babičkou 

matku občas navštěvují. U soudu probíhá řízení 
o zrušení soudního dohledu. 

 
Pozitiva případové konference 

 Sejdou se všichni ti, kteří s rodinou spolupracují 

nebo mohou rodině v budoucnu pomoci a 
poskytnout své služby. 

 Posouzení situace dítěte z více pohledů. Více 
návrhů na řešení situace.  

 Všichni účastníci mají příležitost získat podrobnější 

a konkrétní informace o situaci dítěte. 

 Rozdělení úkolů mezi jednotlivé účastníky. 

 Rodiče vystupují jako partneři, podílejí se na 
stanovení konkrétních kroků ke zlepšení situace. 

 Každý má příležitost otevřeně vyjádřit svůj názor. 

 Po skončení případové konference jsou všichni 
zúčastnění vázáni mlčenlivostí. 


