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Příloha číslo 1 Vzorová žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče 

 

 

Tiskopis prosím vyplňte čitelně 

Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / 

pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu 

I. Žadatelka: 

Příjmení: Jméno1): 

Rodné příjmení2): Titul před jménem:                  za jménem: 

Rodné číslo3): Datum narození: 

Místo trvalého Obec: .............................................................................. Část obce: 

............................................................................ pobytu: 4):  ................. Č. orient.:  ................. PSČ:  

................. 

  Ulice: .............................................................................. Č. p. 

Cizinec - Obec: .............................................................................. Část obce: 

............................................................................ adresa pobytu: 

 Ulice: .............................................................................. Č. p.4):  ................. Č. orient.:  ................. PSČ:  

................. 

Rodinný stav: Telefon: E-mail: 

II. Žadatel: 

Příjmení: Jméno5): 

 
1 )  Uveďte všechna jména osoby. 

2 )  Kolonku Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od příjmení. 

3 )  Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok. 

4 )  Pokud je místo čísla popisného přiděleno číslo evidenční, uveďte před číslem písmeno E. 

*)  Nehodící se škrtněte. 

PROSÍM OBRAŤTE 

5 1/2 13 01 01 301 

podací razítko 
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Rodné příjmení2): Titul před jménem:                  za jménem: 

Rodné číslo3): Datum narození: 

Místo trvalého Obec: .............................................................................. Část obce: 

............................................................................ pobytu: 4):  ................. Č. orient.:  ................. PSČ:  

................. 

  Ulice: .............................................................................. Č. p. 

Cizinec - Obec: .............................................................................. Část obce: 

............................................................................  adresa pobytu: Ulice: 

.............................................................................. Č. p.4):  ................. Č. orient.:  ................. PSČ:  ................. 

Rodinný stav: Telefon: E-mail: 

Žádám o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou 

dobu*), v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů.  

V případě osvojení, pokud krajský úřad nezprostředkuje osvojení do 3 let ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů, souhlasím – nesouhlasím*) s tím, aby tato žádost byla 

postoupena Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem zařazení do evidence pro zprostředkování 

osvojení dětí z ciziny.  

Žádám výlučně o osvojení z ciziny. Ano – Ne*) 

Souhlasím s tím, že orgány sociálně právní ochrany dětí, podílející se na zařazení do evidence žadatelů a na 

zprostředkování náhradní rodinné péče, jsou oprávněny zajišťovat další potřebné údaje zejména o tom, zda 

způsobem svého života budu zajišťovat pro dítě vhodné rodinné prostředí, a dále jsou oprávněny kdykoliv 

zjišťovat, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci.  

Dávám souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů a fotokopií osobních dokladů všemi 

orgány sociálně-právní ochrany, které se budou podílet na zařazení do evidence žadatelů a na zprostředkování 

náhradní rodinné péče (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona 

č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění). 

Souhlasím s účastí na odborné přípravě k přijetí dítěte do rodiny. 

Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem 

na něm žádné pevné texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování. 
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V  dne             .        . 20 

  

V  dne             .        . 20 
 

 

podpis žadatelky 
 

 

podpis žadatele 
 

K žádosti prosím doložte: 

• občan ČR - doklad o státním občanství  

• cizinec – doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na 

území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území 

ČR 

• občan ČR - opis z evidence Rejstříku trestů – vyžádá obecní úřad s rozšířenou působností 

• cizinec - doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval 

nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti – doloží žadatel 

• zpráva o zdravotním stavu praktického lékaře předložena žadatelem 

• dotazník obsahující další osobní údaje žadatele, údaje o ekonomických a sociálních poměrech, údaje o 

osobách žijících v domácnosti žadatele, představy o dítěti 

• Formuláře žádosti naleznete na internetové adrese http://www.mpsv.c
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Příloha číslo 2 Dávky pěstounské péče 

Odměna pěstouna 

Nárok na odměnu má jak osoba pečující o dítě, tak osoba v evidenci pro výkon pěstounské péče 

na přechodnou dobu. Od 1. ledna 2013 je povinnost z odměny odvádět daň z příjmů, pojistné 

na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění. Pěstouni na přechodnou dobu nově 

dostávají odměnu i v době, kdy čekají na přijetí dítěte. Výše odměny se odvíjí od počtu dětí 

v pěstounské péči a od stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Pokud jsou pěstouni manželé a 

o dítě nebo děti pečují společně, náleží odměna jen jednomu z nich. Odměna se vyplácí každý 

měsíc. Odměna je společenským poděkováním osobě pečující o dítě jiných rodičů formou 

pěstounské péče. 

Tabulka 1 Odměna pěstouna 

Počet dětí v pěstounské péči Měsíční odměna pěstouna v 

Kč 

1. dítě                                     12 000 

2. děti                                     18 000  

3. děti                                     30 000 

každé další dítě                                    + 6 000 

1. dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni ll., lll., lV.                                     30 000 

každé další dítě                                     + 6 000 

 

Příspěvek při převzetí dítěte 

Osoba, která převzala dítě do pěstounské péče, má nárok na příspěvek na pořízení základních 

potřeb pro přijaté dítě. Tento příspěvek je jednorázový. 

Tabulka 2 Příspěvek při převzetí dítěte 

Věk dítěte Výše příspěvku v Kč 

 

do 6 let 8 000 

od 6 do 12 let 9 000 

od 12 do 18 let 10 000 
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Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

Na příspěvek má nárok dítě, které je nezletilé, nezaopatřené a v pěstounské péči. Příspěvek se 

vyplácí pěstounovi, který o dítě pečuje. Dítě má nárok na příspěvek do doby dosažení zletilosti. 

Jestliže je v době zletilosti ale nezaopatřené a nemá vlastní trvalý příjem, je mu příspěvek 

vyplácen dále, nejdéle však do věku 26 let. Dítě, které je v pěstounské péči na přechodnou dobu, 

má nárok na příspěvek jen do své zletilosti. Nahrazuje výživné a je vyplácen měsíčně. 

Tabulka 3 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

Věk dítěte Měsíční výše příspěvku v Kč 

 

do 6 let 4 950 

od 6 do 12 let 6 105 

od 12 do 18 let 6 985 

od 18 do 26 let 7 260 

 

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla 

Osoba, pečující nejméně o tři děti nebo má-li nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o tři 

děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, má nárok na příspěvek na zakoupení motorového 

vozidla nebo na nezbytně nutnou celkovou opravu vozidla. Výše příspěvku činí 70% celkové 

pořizovací ceny nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Před podáním 

žádosti nesmí součet příspěvků za období posledních 10 let přesáhnout 200 000 Kč.  Motorové 

vozidlo nesmí být používáno pro výdělečnou činnost.  

 

Příspěvek při ukončení pěstounské péče 

Fyzická osoba, která byla v den dosažení zletilosti v pěstounské péči, po zániku nároku na 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte, má nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče ve výši 

25 000 Kč. Příspěvek se vyplácí jednorázově (Bubleová, 2018). 
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Příloha číslo 3 Vzorový dotazník 

DOTAZNÍK PĚSTOUNSKÁ PÉČE 

Jmenuji se Jana Kobesová a studuji obor Vychovatelství na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy. Chtěla bych vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, jehož údaje 

použiji pouze k vypracování mé bakalářské práce „Povědomí žáků 2. stupně základní 

školy o pěstounské péči“. Dotazník je zcela anonymní. 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku. 

(označ vždy jen jednu odpověď, u otázky č. 9 odpověď dopiš) 

1.  Kdo jsi? 

a) dívka 

b) chlapec 

 

2. Z jakého jsi ročníku? 

a) 6. 

b) 7. 

c) 8. 

d) 9. 

 

3. Jaký je nejčastější důvod, že se rodiče přestanou starat o své děti? 

a) dítě je neposlušné 

b) rodiče mají problém s alkoholem nebo jinými návykovými látkami 

c) jiná možnost - uveď 

 

4. Z jakého důvodu může být dítě z rodiny odebráno? 

a) rodina má malý byt 

b) rodiče se dostanou do velmi těžké životní nebo finanční situace 

c) jiná možnost – uveď 

 

5. Které úřady se podílí na náhradní péči o dítě? 

a) finanční úřad 

b) policie ČR 

c) orgán sociálně-právní ochrany dětí 
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6. Kam je dítě umístěno, když se o něj rodiče nemůžou nebo nechtějí starat? 

a) do dětského domova či Klokánku 

b) do školní družiny 

c) do domu dětí a mládeže  

 

7. Co je to dětský domov? 

a) prázdninový domov 

b) domov, kam se může jezdit na víkend 

c) domov pro děti, které nemají rodiče nebo o které se rodiče nestarají 

 

8. Co je Baby-box? 

a) hudební skupina 

b) zařízení, kam matka odloží své miminko, které nechce nebo se o ně nemůže starat 

c) box na dětské sušenky 

 

9. Co si přestavíš pod pojmem pěstounská péče? 

 

10. Může se pěstounská péče zrušit? 

a) ano, kdykoliv 

b) ano, ale pouze soudním rozhodnutím 

c) ne 

 

11. Jak dlouhou dobu může maximálně trvat pěstounská péče na přechodnou dobu? 

a) 1 měsíc 

b) 1 rok 

c) 10 let 

 

12. Kdo může být pěstounem? 

a) jednotlivec 

b) manželé 

c) partner s partnerkou (muž a žena, kteří nejsou manželé) 

 

13. Myslíš, že dostávají pěstouni nějakou finanční podporu za péči o svěřené dítě? 

a) ano 

b) ne 
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c) nevím 

 

14. Může se dítě v pěstounské péči stýkat se svými biologickými rodiči? 

a) ano 

b) ne 

c) pokud mu to pěstouni dovolí 

 

15. Pokud je dítě v pěstounské péči, má příjmení svých pěstounů? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

16. Do kolika let může zůstat dítě v pěstounské péči? 

a) do kolika chce 

b) do 15 let 

c) do 18 let 

 

17. Pokud dítě nemůže žít ve vlastní rodině, kde myslíš, že mu bude lépe? 

a) v dětském domově 

b) v náhradní rodině 

c) jiná možnost - uveď 

 

18. Znáš nějakou rodinu, která má děti v pěstounské péči? 

a) ano, uveď jakou? (Není nutno jmenovitě, stačí vztah – v sousedství, v příbuzenstvu, mezi 

kamarády, aj.) 

b) ne 

 

19. Dokážeš si představit, že by si tvoje rodina vzala nějaké dítě do pěstounské péče? 

a) ano 

b) ne, zdůvodni proč 

 

20. Napiš hlavní (jeden) zdroj, jak ses o pěstounské péči dozvěděl/a? 

a) od rodičů 

b) ve škole 

c) z médií 
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d) jiná možnost – uveď 

 

Zde je prostor pro tvé náměty a postřehy týkající se pěstounské péče a tohoto dotazníku. 
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Příloha číslo 4 Dva vyplněné dotazníky z každého ročníku – dívka a chlapec 
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Příloha číslo 5 Přepis odpovědí žáků k otázce č. 9: Co si představíš pod 

pojmem pěstounská péče? 

Odpovědi jsem rozdělila do šesti kategorií: 

1. Dítě z dětského domova 

2. Dítě bez rodičů, bez domova 

3. Cizí (nějaké, jiné) dítě, rodiče 

4. Náhradní (jiná) rodina, rodiče 

5. Adopce 

6. Ostatní 

 

1. Dítě z dětského domova 

6. ročník – 4 odpovědi 

„Rodina která se stará o dítě z dětského domova.“ 

„Dětský domov“ 

„Pěstounská péče je když dítě je v dětckém domově a pár dospělích lidí si ho vezmou k sobě a 

začnou se o něj starat a berou ho jako vlastní dítě.“ 

„rodina jaká příjmá děti z dětského domova“ 

 

7. ročník – 11 odpovědí 

„ŽE NĚKDO DO NECHCE DĚTI TAK JE DÁ DO DĚTSKÉHO DOMOVA A LIDI KTERÝ 

MAJÍ PROBLÉM MÍT DĚTI TAK SI JE VEZMOU A STARAJÍ SE O NĚJ JAKO O 

VLASTNÍ.“ 

„Děti jejiž rodiče např. umřeli Tak půjdou do dětského domova kde jsi je někdo Adoptuje. ALE 

pěstounskou péči může vykonávat např. babička“ 

„Lidé kteří se chopí o děti v dětském domově, většina dětí buď nemají rodiče, nebo mají 

problémy s alkoholem, či penězmi.“ 

„Někdo si vezme dítě z dětskeho domova“ 
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„Já si myslím že je to tak že rodiče dítěte mají nějaké problémy (třeba alkohol, vězení, chudoba) 

tak ho dají do baby boxu nebo do dětského domova. A nějací lidé mohou přijít a adoptovat si  

dítě tomu si myslím že se říká pěstounská péče.“ 

„že matka se neumí postarat o své dítě tak si ho vezme někdo jiný nebo jde do dětského 

domova“ 

„Když se o dítě nemohou starat rodiče z finančních nebo když hodně pijí a berou drogy (ve 

velkém množství), dítě je rodičum odebráno. Dítě se pomocí soc. pracovníků dostane do 

dětského domova, kde si ho pěstouni adoptují.“ 

„pěstounská péče je že právoplatný majitelé se o nej nechtěj starat nebo nemužou tak půjdou 

do deckého domova.“ 

„Cizí rodina si dítě odebere z dětského domova a adoptují si ho.“ 

„pěstounská péče je že právoplatný majitelé se o nej nechtěj starat nebo nemužou tak půjdou 

do deckého domova.“ 

„Když cizí rodič z detského domova adoptuje dítě Dítě je vychováváno cizími rodičemi“ 

 

8. ročník – 9 odpovědí 

„ŽE KDYŽ SE TŘEBA O TO DÍTĚ MÁMA ANI TÁTA NESTARÁ TAK HO DAJÍ DO 

DĚTSKÝHO DOMOVA A TAM SI HO NIKDO MŮŽE ADOPTOVAT TAKŽE 

PĚSTOUNSKÁ PÉČE.“ 

„Když ho rodiče nechtějí tak ho daj do dětského domova. Někdo si ho může adoptovat nebo 

tam zůstane do 18 let“ 

„Rodiče se o nás nestarají a jdeme potom buď do dětského domova nebo do pěstounské péče.“ 

„Když si někdo adoptuje dítě z dětského domova tak ho mají v pěstounské péči.“ 

„Lidé si vezmou dítě z dětského domova aby mělo dítě lepší prostředí pro život. Může to být 

jakýkoliv pár. Ale musí být prověřeni že se o to dítě dokážou postarat.“ 

„Lidé si vezmou dítě z dětského domova a starají se o něj do 18 let. Mají za to finanční odměnu. 

A to je podle mě většinou důvod proč to dělají.“ 

„Rodina si přiveze dítě z dětského domova a stará se o něj do 18 let.“ 

„Rodina která si vezme dítě z dětského domova, a po 18 letech může dítě odejít.“ 
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„Nějaký dva dospělý lidé (kteří spolu chodí, nebo jsou manželé), kteří nemůžou mít děti, tak si 

chtějí vzít dítě z dětského domova.“ 

 

9. ročník – 8 odpovědí 

„Když nějaké dítě není vychováváno v dobrých podmínkách, např. jsou jeho rodiče na něčem 

závislí, může se jim dítě odebrat a dát do dětského domova, odkud si ho mohou vzít tzv. 

„náhradní rodiče“, kteří se o něj starají.“ 

„pečováni o děti z dětského domova“ 

„pečovat o dítě z dětského domova“ 

„pěstounská péče – adoptujete dídě z dětského domova“ 

„pečovat o dítě dětsk. domova“ 

„Když jsem v dětském domově, tak si mě adoptujou jiní rodiče, co třeba nemůžou mít děti a já 

potom budu v pěstounské péči.“ 

„nějací lidé se starají o dítě z dětského domova“ 

„náhradní rodiče, pěstouni jsou lidé kteří si vezmou dítě z dětského domova do své péče“ 

 

2. Dítě bez rodičů, bez domova 

6. ročník – 20 odpovědí 

„Pěstounská péče je že si rodina vezme dítě co je bez rodičů a jsou tam děti do té dobi než si 

ho vezmou náhradní rodiče“  

„když ho máma nechce dá ho k jiné rodiny kde se o něj postarají“ 

„Že když rodiče nechtějí miminko dají ho někomu do péče.“ 

„Něací lidi se nemůžou starat o dítě ta ho dají lidem kteří se o to dítě můžou starat.“ 

„pěstounská péče je že u rodiců vezmou děti ale mužou si to dítě vzít“ 

„lidé kteří se starají o děti o které se jejich rodiče nemůžou starat nebo nechtějí.“ 

„že rodič se třeba nemůže starat o své dítě že je třeba nemocný tak dítě jde k jinému člověku a 

potom až se ten rodič uzdraví tak to dítě může jít zpět k němu“ 
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„pěstounská péče je rodina která má také na starosti děti bez domova nebo ty co se o děti 

nestarají. Nebo když jede třída do Anglie tak dají žáky do pěstounské péče na týden aby se o 

ně někdo staral v té Anglii. 

„že se rodiče se nemohou starat z různých problémů.“ 

„Necháse tam dítě které stratilo rodiče.“ 

„děti o které se nestarají rodiče - jsou v jiné rodině“ 

„Rodiče jsou alkoholici nebo užívají drogy nebo nemají rodiče“ 

„Péče pro děti o které se rodiče nemohou starat.“ 

„Se stará o děti které jsou opuštěné.“ 

„děti maj rodiče v problému tak ho daj k pěstounům“ 

„Rodiče které se o své dítě nemou starat tak ho dají někomu kdo ho chce a tomu se říká 

pěstounská péče“ 

„Lidé, kteří pomohou dětem, které nemají rodiče.“ 

„že jeto asociace která se stará o děti bez rodičů“ 

„Dítě jde od rodičů pryč, do jinné rodiny.“ 

„Dítě se tam dá a až budou jeho rodiče v pořádku tak si ho zase vezmou.“ 

 

7. ročník – 5 odpovědí 

„Dítě co žije z nějakého důvodu s cizí rodinou a ne se svými biologickými rodiči.“ 

„Člověk který se stará o dítě které nemá rodiče nebo ho rodiče nechtějí.“ 

„O dítě se stará někdo jiný než jeho rodiče“ 

„Když rodiče se o dítě nemůžou starat tak ho předají úřadům a ti ho předají dobrovolníkovi, 

aby ho živil.“ 

„Jedna rodina má dítě, ale nemůžou se o to dítě starat. Tak ho dají do jiné rodiny či k jednomu 

člověku který se o to dítě stará.“ 
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8. ročník – 4 odpovědi 

„samotné děti“ 

„Že se tam starají o děti, které nemají rodinu nebo o ní přišly. A poskytujou jim péči a dávají 

jim hračky atd. a vzdělávají je.“ 

„Že jse budou odborníci starat o děti které nemají rodinu“ 

„tam jdeš když nemáš rodinu a jsi dítě 

 

3. Cizí (nějaké, jiné) dítě, rodiče 

6. ročník – 9 odpovědí 

„Rodina která se stará o dítě nekoho jiného.“ 

„TO ŽE SI NĚKDO VEZME K SOBĚ CIZÍ DÍTĚ A VYCHOVÁHO“ 

„Někdo si vezme do pěstounské péče nějaké dítě a starají se o něj“ 

„rodinu která chtěla dobrý skutek tím že si půjčí dítě. 

„že si vezmou náké dítě pán s paní a budou se o něj starat a ta dopravdická máma si to dítě 

může kdykoliv vzít.“ 

„že ňáka rodina si vezme na pár dní domů to dítě a stará se a pak se uvidí“ 

„ŽE SI TVOJE RODINA VEZME JINÉ DÍTĚ“ 

„Pěstounská péče je že se rodiče starají o dídě které není jejich.“ 

„že se o tebe stará jiná rodina ale tvoje rodina si tě vždycky můžou“ 

 

7. ročník – 7 odpovědí 

„Že si dospělí lide svěří nějaké dítě“ 

„Dítě je posláno do cizí rodiny.“ 

„Dítě je v cizí rodině a tam je opečováváno do té doby než bude dospělé.“ 

„Péče o cizí dítě“ 

„jiná rodina co se stará o jiné dítě“ 
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„Že si dospělý lidé svěří nějaké dítě.“ 

„Když seo dítě nemá kdo starat a jiní rodiče si vezmnou do své péče to dítě.“ 

 

8. ročník – 7 odpovědí 

„že někdo chová dítě někoho jiného“ 

„KDYZ S NEKDO STARA O CIZI DITE“ 

„starat se o cizí dítě“ 

„že se o nás starají jiní rodiče“ 

„STAVAJÍ SE O NEVLASTNÍ DÍTĚ A TO DO DOBY KDY BUDE PLNOLETÝ“ 

„Rodiče si vezmou do péči dítě, které nemohou mít.“ 

„vezme si ho jiná rodina“ 

 

9. ročník – 1 odpověď 

„LIDI CO SE STARAJÍ O DĚTI KTERÉ NEJSOU JEJICH“ 

 

4. Náhradní (jiná) rodina, rodiče 

6. ročník – 8 odpovědí 

„Že dítě nemá vlastní rodiče, ale svoje nahradní rodiče které si ho vzali do péče“ 

„NÁHRADNÍ RODIČE“ 

„O dítě se starají jiní lidé (ne jeho rodiče), kteří za něj berou plnou zodpovědnost, nahrazují 

rodiče či rodinu.“ 

„náhradní rodina“ 

„dítě vychovávají jiní „rodiče“.“ 

„nahradní rodiče“ 

„že dítěma junoumamku“ 

„NÁHRADNÍ RODINA“ 
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7. ročník – 5 odpovědí 

„Dítě které se seznamuje s novou rodinou.“ 

„to je když tě rodiče mlátí atd. Tak to dítě vezmou a dají ho nevlastním rodičům.“ 

„Je to paní, která má dítě o které se stará a má ho jen na dočasnou dobu a pak ho předá nové 

rodině“ 

„PĚSTOUNI JSOU NÁHRADNÍ RODIČE, KTEŘÍ SE O DÍTĚ STARAJÍ V PŘÍPADĚ, ŽE 

SE O DÍTĚ NEDOKÁŽE NEBO NECHCE STARAT ANI JEDEN Z BIOLOGYCKÝCH 

DŮVODŮ.“ 

„Dítě které hledá domov a když bude mít štěstí tak dostane náhradní rodinu.“ 

 

8. ročník – 2 odpovědi 

„Nějaká rodina/osoba si vezme dítě do péče a poskytne mu náhradní a často i lepší domov a 

zázemí než měl u předchozích rodičů.“ 

„Náhradní rodina“ 

 

9. ročník – 11 odpovědí 

„Dítě si vezme náhradní rodina, která se o děti dočasně stará, než se dítě bude moct vrátit ke 

svým biologickým rodičům.“ 

„Je to rodina, kterou bude mít dané dítě, ale kdykoliv si ho jeho matka (biologická) může vzít.“ 

„představím si rodinu do které mě přesunou z mé vlastní můžou to být hodní lidé nebo i zlí ale 

vzdy je to přesun do rodiny ze tvé vlastní, je to těžké pro toho kluka či dívku vím to, není to 

snadné je to i trochu ničení života.“ 

„náhradní rodiče“ 

„Náhradní rodiče kteří se starají o dítě místo jeho biologických rodičů“ 

„Náhradní rodiče“  

„o dítě se místo rodičů stará někdo jiný z rodiny nebo cizí člověk“ 

„Kde se staraj o dítě náhradní rodiče“ 

„Dítě má nevlastní rodiče“ 
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„Nevlastní - náhradní rodina“ 

„nahradní rodina“ 

 

5. Adopce 

6. ročník – 2 odpovědi 

„že si adoptují dítě“ 

„To znamená že je to dítě adoptované a starají se o ně cizí lidi.“ 

 

7. ročník – 6 odpovědí 

„adoptovaný dítě“ 

„Adoptivní rodiče se starají o dítě“ 

„nějaká rodina si adoptuje dítě“ 

„Že si nigdo adoptuje díte“ 

„Když je dítě adoptováno“ 

„Někdo si někoho adoptuje“ 

 

8. ročník – 6 odpovědí 

„Že když si někdo adoptuje dítě tak se stane rodičema toho dítěte. 

„Rodiče z milé rodiny kteří si chtějí adoptovat dítě.“ 

„Adoptování dítěte“ 

„Adoptování dítěte do doby dokud není plnoleté“ 

„Náhradní rodiče-adopce“ 

„Rodina která je schopná mít děti ale nemůžou tak si dítě adoptují.“ 

 

9. ročník – 7 odpovědí 

„lidi kteří si vyzvednou a adoptují dítě ale jeho pravý rodiče si ho můžou vzít zpátky“ 
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„Když si dítě někdo adoptuje:“ 

„Že si někdo si adoptuje dítě které třeba rodinu nemá“ 

„adopce“ 

„dítě bylo doptováno“ 

„Když si pár chce adoptovat dítě a nebo nemůžou mít vlastní“ 

„adopce“ 

 

6. Ostatní 

6. ročník – 8 odpovědí 

„Nevím jak vysvětlyt“ 

„o péče diděte“ 

„Peče o dítě“ 

„Klokánek“ 

„Péče o děti“ 

„PÉČE O DĚTI“ 

„péče o dítě“ 

„Pečování o dětí“ 

 

7. ročník – 6 odpovědí 

„pěstounská péče něco o dětích“ 

„STARAJÍ SE O NĚ RODIČE JINÉHO GENOVÉHO PŮVODU.“ 

„Dítě které je odebráno z rodiny.“ 

„Že se tam vychovávají děti.“ 

„Manželé co si odložené dítě vezmou a starají se o něj a potom dítě půjde k jiným pěstounům.“ 

„Život s jynými lidmi“ 

 



 

51 

 

8. ročník – 8 odpovědí 

„opuštěné děti“ 

„Když mě daj k paní a ta se o mě bude starat.“ 

„Když se o dítě stará někdo jiný než jeho matka“ 

„Někdo, kdo se o dítě postará až do 18ti let.“ 

„nepraví rodiče“ 

„RODINA“ 

„odebráný z rodiny“ 

„Pěstování dítěte“ 

 

9. ročník – 7 odpovědí 

„To je jak se rodiče chovají ke svým dětem, jestli se o ně dostatečně starají atd.“ 

„Nějací lidé co si vezmou na starost dítě, které nemá kde bydlet.“ 

„DÍTĚ KTERÉ JE UMÍSTĚNO DO PĚSTOUNU A ČEKÁ JESTLI SI HO NĚKDO VEZME 

DO PÉČE“ 

„že můžou kontaktovat své dítě a můžou si ho vzít zpátky, ale jen pokud proběhne soud“ 

„když rodiče nemaji penize mužou ho dát k někomu a živit ho rodano až to splatí tak si ho 

vemou zpět“ 

„Když se chce pár ujmout dítěte a starat se o něj“ 

„rodič může vychovat dítě a dítě se může od 18 let od nich úplně rozdělit“ 
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Příloha číslo 6 Přepis odpovědí k otázce číslo 19 

„nevím“; „nechci“; „nevím“; „nevim“; „nevím“; „nevím“; „myslím že rodiče nechtějí další 

děti“; „protože us zadn nehtej“; „protože máme malí bit“; „nepotřebujeme“; „nevim“; „nevím“; 

„Nevím jak vysvětlit“; „protože jím z bráchou stačíme“; „mě stačí jeden brácha“; „ málo místa 

je nás 5 v rodině“; „nevím jaké by to bylo“; „nechci“; „prostě ne!“; „nevim proč“; „Nedokážu 

si to představit.“; „protože nemají čas“; „nechtěl bych mít v rodině cizí dítě“; „NEMÁM 

PŘEDSTAVIVOST“; „Protože mám bratra a popravdě si myslím že by další dítě už nezvládli.“; 

„protože uze nestou manželé“; „Protože mé mámě stačí už já“; „nevim“; „nehtějí“; „nechtěli 

by jakoby cizí dítě“; „jsme velká rodina“; „finanční problémy“; „nedokázali bysme ho uživit 

(asi)“; „protože budou chtít svoje“; „Nemají důvod“; „NEDOKÁŽU SI TO PŘEDSTAVIT“; 

„nevadí mi to, mě je to jedno“; „to by jim došli nervy“; „vadilo by mi to“; „to nevím“; „už 

nechtějí děti“; „nejsou spolu“; „protože má svoje děti“; 
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Příloha číslo 7 Přepis odpovědí z námětů a postřehů na konci dotazníku 

„SUPER DOTAZNÍK!“ 

 „Žádní názor nemám“ 

„NEMÁM NIC“ 

„Když jsem někde slyšela o pěstounské péči, tak to bylo vždy negativní. Většinou to slýchám 

z nějakých médií.“ 

„Myslím si že pěstounská péče je dobrá věc než třeba dětské domovy i když jsou potřeba.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


