
nejsou motivovaní pokračovat ve vzdělávání,

zanedbávají školní docházku,

jsou nespokojení na škole, kterou si vybrali, nebo se situací, která se školy týká,

nemají dostatečnou školní přípravu,

nemají dostatečnou podporu ke studiu v rodině, chybí jim zázemí pro plnění

školních podmínek,

jejich duševní nepohoda jim brání v plnění školních povinností 

rádi by změnili školu či její zaměření,

namísto vzdělávání se chtějí co nejdříve zařadit na trh práce,

a další.

Jsme case manageři*ky (konzultanti), vzděláním ukotveni v oblasti sociální práce a

sociální pedagogiky, kteří pilotují multidisciplinární práci ve školách. Nabízíme

pomocnou ruku pro žáky a žákyně, kterým hrozí předčasný odchod ze vzdělávání,

protože:

Co děláme?

vytipování žáků a žákyň 
pro spolupráci

oslovení, 
navázání kontaktu

úvodní schůzka společná dohoda 
o spolupráci

Česká asociace streetwork, z. s.

Kdo jsme a pro koho jsme? 

Spolupracujeme s pedagogy*žkami, kteří mají žáky*ně z cílové skupiny — SŠ, SOŠ,

SOU, OU nebo poslední ročníky ZŠ, kde bude brzy ukončena školní docházka.

Spolupráce má povahu case managementu a vytvoření multidisciplinární sítě.

Podpůrná síť, která vhodně reaguje na příčiny školního neúspěchu žáka*yně je

základem efektivní a úspěšné spolupráce. 

Jaký je postup naší práce na začátku?

Multidisciplinární práce 
ve škole 

https://web.s.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=12136204&asa=Y&AN=112316190&h=paZqeZtDR62CVtKfqgY1UE8mLN%2fssMM%2fohdpyOEE3bPiacKq38HKOXM9a0%2b9VVPsp%2bOV%2b6Ubl6et6DTLgSS0vg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12136204%26asa%3dY%26AN%3d112316190


Náš case manager*ka (odborný*á konzultant*ka) zmapuje potřeby dítěte a rodiny

a na jejich základě vyhledá, plánuje a koordinuje školské, sociální, volnočasové či

zdravotní služby ve prospěch dítěte a rodiny. Dítě (ani rodinu) nevnímáme jako

pasivní prvek, který je potřeba „opravit“, ale aktivně jej zapojujeme do

rozhodování o vlastním směřování. Proces case managementu nám umožňuje

koordinovat spolupráci všech zapojených osob tak, aby to bylo rychlejší              

 a efektivnější pro samotné děti nebo mladé lidi.

Case management

Vytvoříme multidisciplinární tým z lidí, kteří se vyskytují v podpůrné síti okolo

dítěte (mladého člověka) nebo školy samotné. Využijeme tak všechny dostupné

zdroje na to, abychom identifikovali potřeby, limity a potenciál dětí a rodiny, kteří

tak získají maximální užitek s přiměřeným počtem intervencí. Tato síť bude po

skončení naší práce k dispozici a školy budou vědět, jak s ní zacházet.

Multidisciplinární práce na škole

Abychom zjistili, jak funkční tento přístup v praxi je, jaké skrývá limity, jaké jsou

jeho přínosy a jak tento způsob práce předat pedagogům, pedagožkám nebo

celým školám, bude se souběžně s pilotním ověřením multidisciplinární práce na

školách setkávat platforma, která bude pracovat s učiteli a učitelkami na tom, jak

zamezit limitům do budoucna nebo jak spolupráci posunout ještě dál.

Platforma

Řešíte některé z výše uvedených témat ve škole a nevíte si s nimi rady? Máte tip na
vzdělávání pro pedagogy*žky? Chcete dostávat informace o platformě? Napište nám. 

Jak bude naše práce po zapojení žáka nebo žákyně
pokračovat?

první setkání s
žákem*yní

společná
formulace
zakázky

sestavení multi týmu
a koordinace 

jeho práce

ověřování
zakázky

evaluační
setkání všech

stran 

V průběhu práce se žákem*kyní informujeme školu o tom, jak spolupráce probíhá, přizýváme zástupce školy do
spolupráce a snažíme se o jejich aktivní zapojení. Ptáme se na podněty a zpětnou vazbu na naší práci.

Jak to děláme?

https://www.streetwork.cz/kontakty


Zaujalo vás, co projekt nabízí? Chcete se zapojit? Potřebujete bližší informace? 
Ozvěte se nám. 

 
 

Aneta Sluková
koordinátorka projektu iKAP II — Inovace ve vzdělávání

slukova@streetwork.cz, +420 721 584 292 
 

Kontakty na case managery/ky najdete na našem webu streetwork.cz

Pedagogický personál bude mít více prostoru soustředit se na svou práci, ušetří

čas a energii, kterou věnuje individuální pomoci.

Zároveň si ověří, že existují služby, které jsou připravené pomoci dětem a

mladým lidem v některých specifických momentech, kdy přímo ve škole dochází

síly nebo nástroje pomoci.

Děti a mladí lidé budou studovat školy, které je baví.

Děti a mladí lidé budou mít možnost ve své situaci postupovat komplexně,

nebudou muset řešit situaci odděleně a opakovaně.

Způsob pomoci se zrychlí a stane se transparentnější.

Co to může do školy přinést?

Jak se s námi může kdokoli spojit?

iKAP II – Inovace ve vzdělávání, Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

https://www.streetwork.cz/kontakty
https://www.streetwork.cz/kontakty
mailto:slukova@streetwork.cz

