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"JAK MÁME 

MOTIVOVAT DĚT I  

A RODIČE  KE  

SPOLUPRÁCI?"





Doučování

Mentoring

Kariérní poradenství

Stipendia a retrostipendia

Podpora v účasti na volnočasových aktivitách

Sociální pracovník ve škole, školce

Spolupráce v síti služeb



VZTAH
• sám o sobě nestačí, ale bez něj 

to nejde
• důvěra a bezpečí
• pozitivní vzor

ROZHOVOR
• mapování potřeb dětí – nejen 

těch pedagogických
• upřímná, ale konstruktivní 

zpětná vazba – nejen na učení
• zájem o svět i mimo školu - jak 

se co dělá, co jak funguje



CO SE NÁM OSVĚDČUJE PŘI 
DOUČOVÁNÍ?
• vracet se opakovaně k základním 

dovednostem a znalostem
• rozlišovat mezi "skutečně se naučit 

napořád" a "teď zvládnout a jít dál"
• pracovat s aktuálním rozpoložením 

dítěte
• pracovat mimo jiné i na komunikačních 

dovednostech, chování ve třídě a škole
• plánovat si společnou práci - skutečně 

se ptát dítěte, dát mu prostor, zároveň 
se nebát mu pomoci s nasměrováním

• vtahovat rodiče bezpečně do procesu 
učení





POMOC 
DOBROVOLNÍKŮ

• nábor
• proškolení
• průběžná 

podpora

www.doucujte.cz



JAK PODPOŘIT VE STUDIU 
STŘEDOŠKOLÁKY?



JAK POMOCI PŘI 
PŘECHODU ZE ZŠ NA SŠ?

• Prodloužení povinné 
školní docházky o 2 roky 
střední školy

• Kvalitní kariérní 
poradenství na ZŠ

• Zvýšení prestiže středního 
odborného školství

• Zajištění dostatku 
studijních míst na SŠ pro 
silné ročníky, které aktuálně 
nastupují na SŠ

• Zajištění finanční podpory 
spojené s náklady při 
nástupu studenta na ZŠ



Individuální podpora 
(studium, volný čas, 
vztahy…)

Skupinové aktivity 
(vrstevnické skupiny, 
volnočasové, vzdělávací 
aktivity)

Podpora rodiny 
(stabilizace rodinného 
prostředí, poradenství 
v rodině)

KARIÉRNÍ PORADENTSVÍ ČVT



• Základní kritérium potřebnosti 
– nízké vzdělání rodičů

• Individuální průběžná 
spolupráce s kariérním poradcem 
- schůzka minimálně 1x za měsíc

Spolupracujeme se 19 
partnerskými organizacemi.
Do programu se zapojilo 818 
studentů, aktuálně máme 247 
aktivních žadatelů.
Vyplatili jsme 1252 stipendií

116 studentů úspěšně dokončilo 

střední školu, 15 z nich pokračuje 
ve studiu na VŠ

RETROSTIPENDIA



PODPORA PŘI STUDIU NA SŠ

• Identifikace
všech ohrožených studentů
• Individuální podpora studenta -
výchovná poradkyně, mentor
• Úzká spolupráce všech aktérů
(školy, úřady, neziskové
organizace)
• Stipendijní program
• Doučování
potřebných studentů
• Zajištění konektivity 
středoškoláků



DĚKUJEME ZA POZORNOST rut.vesela@clovekvtisni.cz

michaela.kucerova@clovekvtisni.cz


