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Rodinné konference do škol 
Komu je seminář určen: pedagogům a pedagogickým pracovníkům všech 
stupňů vzdělávaní od předškolního po středoškolské, pracovníkům školních 
poradenských pracovišť 
Seminář představuje rodinné konference – novou metodu práce využitelnou 
v podpoře žáků, kteří se v důsledku složité rodinné situace mimo jiné 
potýkají s obtížemi ve školním prostředí. Rodinná konference je v podstatě 
rodinná rada, na které se schází dítě, široká rodina, přátelé, učitelé a 
případně další odborníci, kteří hledají nejlepší řešení obtížné situace. 
Rodinné konference jsou nástrojem, který je v souladu se Strategií 
vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Seminář seznamuje účastníky nejen s 
historií a teorií rodinných konferencí, ale hlavně klade důraz na předání 
zkušeností s využíváním tohoto přístupu v České republice i v zahraničí 
včetně jeho zavádění do školské sociální práce.  
Absolventi se dozvědí, jak motivovat členy rodiny k využití nabídky rodinné 
konference, jak včasnost nabídky ovlivňuje možnost řešení složité situace 
žáka vlastními silami a jak tento krok důvěry posiluje vztah mezi rodinou a 
odborníky (školou), jak probíhá celý proces s důrazem na roli pedagoga a 
roli samotného žáka, kterého se rodinná konference týká. Součástí semináře 
jsou praktická cvičení a ukázky kazuistik především ze školního prostředí. 
Rozsah semináře: 4 vyučovací hodiny 
Absolventi obdrží Osvědčení s akreditací MŠMT. 
Seminář je bezplatný. 
 
Lektorky: 

Mgr. Gabriela Pavlíková  
Vystudovala Zdravotně sociální fakultu na Jihočeské 
univerzitě v Českých Budějovicích. Od roku 2013 se věnuje 
zavádění rodinných konferencí do praxe SPOD. Vede RK 
centrum, společný projekt organizací Amalthea, z. s. a 
energeia, o. p. s.    
V roce 2015 pro MPSV spoluvytvářela metodické materiály o 
rodinných konferencích. V organizaci Amalthea pracuje jako 

rodinná mediátorka a facilitátorka interaktivních případových konferencí se 
zaměřením na přípravu dětí a jejich zapojování do rozhodovacího procesu.  
 

Mgr. et Bc. Kateřina Martínková 
Na Univerzitě Hradec Králové vystudovala finanční 
management, sociální patologii, prevenci a sociální 
pedagogiku. V roce 2013 začala pracovat v Amalthee jako 
koordinátorka rodinných konferencí, podílela se na vytváření 
metodických materiálů rodinných konferencí pro MPSV. 
V RK centru pracuje jako koordinátorka a administrátorka 
rodinných konferencí. Aktivně se věnuje šíření myšlenky 

rodinných konferencí mezi odbornou a širokou veřejností. 
 

https://www.amalthea.cz/
http://www.energeia.cz/

