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Anotace 

Diplomová práce na téma Utváření právního vědomí v souvislosti se vzděláváním 

v právech dítěte má za úkol postihnout souvislosti mezi utvářením právního vědomí dítěte a 

vzděláváním v právech dítěte. Cílem práce byla analýza základních pojmů a právních 

principů, jejich spojení s pedagogikou, a zejména vytvoření výzkumné sondy pojednávající o 

právním vědomí dětí na primárním stupni základní školy. Výzkumná sonda pak přinesla 

zjištění, že čeští žáci se orientují v oblasti práv ochranných - pasivních než v oblasti práv 

participačních - aktivních a že vnímání práv je závislé na věku dítěte. 

Klíčová slova 

Právní povědomí, právo-povinnost, právo-odpovědnost, mravní vědomí, vzdělávám v právech 

dítěte, klíčové kompetence. 

Annotation 

A theme of this diploma work is A formalisation of a legal awareness in connection 

with education at children rights. This work should visit on connection with a formalisation 

of a legal awareness and education at children rights. The aim of my work was an analysis of 

basic terms and legal principles, its connection with pedagogy, and a creation of a research 

probe about the children awareness at Primary school. The research probe found out that 

Czech students concentrate on protective rights - passive rights than participate rights - active 

rights and a perception of rights is depend on the age of students. 

Keywords 

The awareness of children rights, rights and the responsibility, rights and duties, the moral 

awareness, education at Children rights, key competence. 



1. ÚVOD 

Současně s tím, jak roste zájem o dodržování práv dětí, objevují se i úvahy 

zpochybňující legitimnost samoúčelného uplatňování Úmluvy o právech dítěte do nejmenších 

detailů a za všech okolností. Někteří odborníci z řad pedagogů a dětských psychologů 

poukazují na to, že děti mají dnes tolik práv a prosazují je tak vehementně, že to začíná 

ohrožovat samotný jejich sociální vývoj. V extrémních případech pak učitelům brání strach 

živený pedocentrickou propagandou vůbec efektivně dělat to, proč ve škole jsou, tedy děti 

něco naučit. Neztratily děti nutné vědomí autority dospělého, nemají pocit, že jsou na světě 

jen proto, aby prosazovaly svá práva? Vědí, že každé právo doprovází nedílná odpovědnost a 

povinnost? 

Vymezení dítěte jakožto každé lidské bytosti mladší osmnácti let je nesmírně široké. 

Patří sem jak kojenci, tak adolescenti. Předpokládat, že sedmnáctiletý mladík a dvouleté 

pachole bude chtít a moci realizovat tatáž práva, je absurdní. Na uvedeném věkovém rozdílu 

patnácti let je tato absurdita zřejmá, ovšem v rámci devíti ročníků základní školy je 

zohledňování věku dítěte v přístupu k jeho právům z většiny chápáno jako nepřípustná 

diskriminace. Děti tak mnohdy rozhodují o věcech, jejichž smyslu ani nemohou rozumět. 

Jak tedy právní vědomí dětí kultivovat, jak je přivádět k poznání, že právo bez 

zodpovědnosti se stává nebezpečnou svévolí, vedoucí k anarchii a chaosu? Jedině tím, že si 

budou již od mladšího školního věku osvojovat zásady demokratické diskuse, učit se 

naslouchat druhým a prosazení svého názoru opírat o argumenty spíše než o sílu pěstí či moc 

vlivných rodičů. 

Cílem této diplomové práce je charakterizovat a analyzovat základní pojmy v oblasti 

rozvoje právního vědomí dětí v souvislosti s utvářením mravního vědomí, analyzovat 

základní vztahy, týkající se především práva a povinnosti, či práva a odpovědnosti a s nimi 

rozvíjejícími vztahy, a principy vzdělávání v oblasti práv dítěte, a to na prvním stupni 

základní školy. Dalším bodem je analýza mezilidských vztahů na půdě školy, resp. chování 

jedinec k jedinci, jedinec ke skupině a jedinec k učiteli, problémů násilí a diskriminace. 
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Teoretickou část jsem ukončila analýzou žákovských kompetencí, dovedností a návyků dle 

Rámcového vzdělávacího programu, kterými by žáci měli disponovat na konci primárního 

vzdělávání. 

Ve výzkumné části jsem využila teoretických základů a použila jsem je k zmapování 

žákovských kompetencí v oblasti právního vědomí, práv dítěte a vytvořila jsem výzkumné 

nástroje pro sledování této oblasti. 

CÍLE: 

• výklad pojmů právo, právní vědomí 

• uvést souvislosti s mravním vědomí 

• analýza základních principů vzdělávání v právech dítěte na primární škole 

• analýza kompetencí na konci primárního vzdělávání 

• zmapování právního vědomí ve vztahu k právům dítěte 

• vytvoření modelové situace na konkrétní právo dítěte 

• vytvoření výzkumných nástrojů 
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Pojmová mapa: 

P R Á V O 

• definice pojmu právo • analýza souvisejících pojmů 

• právo a mrav • principy povinnosti a odpovědnosti 

• uvedení vztahů mezi jednotlivými 

pojmy 

D Í T Ě 

Práva dítěte výchova dětí 

• lidská bytost v období dětství • vedení od nezralosti k zralosti 

(specifické potřeby) (vzdělávací programy, školní řád) 

• vývoj osobnosti dítěte, respekt k sobě samému, druhému 

• nutnost poznat sám sebe 

• utváření právního vědomí dítěte, poznat svá práva 

• učitel/škola průvodci v poznávání světa, sama sebe,rozvíjení svých schopností, 

návyků a dovedností (chránit a rozvíjet, učit bránit se a pomáhat) 

- partnerství ve sdílení života a sociální komunikaci, navazování mezilidských 

vztahů 

- zprostředkovatel kompetencí 
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2. DEFINOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Definování základních pojmů je velmi nelehkým úkolem. Nejprve je nutné si uvědomit, 

které pojmy z oblasti utváření právního vědomí považujeme za základní. Hlavními pilíři práva 

jsou spravedlnost a rovnost. Slova „právo" a „spravedlnost" předně souvisí se slovem „pravý", 

který původně znamenalo „rovný, přímý". Dávné kmeny proto důsledně dbaly o to, aby se 

důležité věci dělaly pravou rukou, protože tak je to správné. Se stejným kořenem pak souvisí 

slovo „praviti", které původně zřejmě označovalo výroky, které rozsuzují spory a zjednávají 

právo. A patří sem i slovo „pravda" jako třetí, co rozsuzuje pochybnosti a spory, a to, co je 

„pravé" samo o sobě1. Tyto pojmy jsou dále pak ovlivňovány našimi schopnostmi posuzovat 

to, co je správné a kdy si uvědomujeme, jak se máme zachovat. Tudíž i výchova, společnost a 

její zvyky, mravní uvědomělost nás také ovlivňují. 

Zaměřila jsem se tedy na tři základní pojmy: právo, právní vědomí, mravní vědomí. 

2.1 Právo 
Právo je soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. 

Právní předpisy závazně určují, jak se členové organizované pospolitosti mají chovat, 

aby byl soulad v jejich vzájemných vztazích i v jejich právech a povinnostech ke společenské 

autoritě, která právní přepisy tvoří a vydává 

Protože práva dítěte nejsou pouze záležitostí právní, musíme na ně nazírat jiným 

způsobem. 

Děti jsou rovnoprávné jako lidské bytosti, mají tudíž práva lidských bytostí, ale vzhledem ke 

své bezbrannosti potřebují zvláštní podporu a ochranu, aby byly schopny plně využívat svá 

práva. Práva dítěte jsou všeobecně lidská práva formulovaná s ohledem na specifické 

potřeby dětí, zvláště potřeby ochrany, výchovy a rozvoje2. 

Dětská práva neznamenají, že si dítě může dělat, co chce, kdy chce a jak chce. 

Hlavním úkolem je pomoci dítěti na jeho cestě k autonomii, což předpokládá, že dítěti 

ukážeme správnou cestu, jak dojít ke svéprávnosti a zralosti, k seberozvoji a samostatnosti, 

1 Sokol, J. Malá filozofie člověka a slovník filozofických pojmů. Praha,Vyšehrad 1998 
kolektiv autorů. K současným problémům vnitřní transformace primární školy. Pedagogická fakulta UK, Praha 

1998, Hejlová, H. Práva dítěte - výzva etice dospělých vůči dítěti 
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k chápání vztahu práv a povinností, svobody a zodpoví. Toto je především úkolem uč 

výchovy, přičemž pokládáme dítěti jisté základy o právním vědomí. 

Pojem právo má dvojí význam: objektivní a subjektivní. 

Objektivní právo jsou právní předpisy, vyhlášky, nařízení, které upravují společenské 

vztahy a ukládají jejich účastníkům jejich povinnosti. Avšak z těchto vztahů nevyplývají 

pouze povinnosti, ale také nároky, oprávnění. 

Subjektivní právo je nárok, či oprávnění účastníka právního vztahu, jinými slovy se 

subjektivní právo definuje jako míra právní možnosti chování účastníka právního vztahu . 

Práva ale také mohou mít podobu: a) zákona s represní složkou nebo bez ní 

b) morální normy 

c) morální výzvy4 

Vztah mezi právem a morálkou vystihuje věta: „Právo je minimum morálky". 

Právo by mělo být prostředkem pro hájení, uplatňování, dodržování zájmů, jeho 

podstata by měla být naplňována a neporušována. 

2.2 Právní vědomí 

Úkolem výchovy v seznamování dětí s jejich právy je vytvoření právního vědomí 

dítěte, pochopení a spojení souvislostí mezi pojmy právo a povinnost, právo a odpovědnost. 

Právní vědomí je znalost právních předpisů a představy o spravedlivosti a účelnosti 

právních norem. Na úrovni právního vědomí občanů závisí dobrovolné a uvědomělé plnění 

právních povinností, proto by se právní vědomí nemělo podceňovat a naopak každý by si měl 

své právní vědomí stále udržovat. Na primární škole se toto děje mimo jiné i prostřednictvím 

učitele a zprostředkováním látky o právech dítěte. 

3 Eichler, B. Základy státoprávní teorie. Praha, Fortuna 1998 
4 Hradečná, M„ Hejlová, H., Novotná-Dědečková, J. Práce učitele s právy dítěte. Praha, SVI PedF UK 1996 
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Právní povědomí má spíše povahu právního citu, který je možný při určité pomoci 

druhé, zralejší a poučenější osoby vyjádřit a artikulovat. Můžeme rozlišit podvědomí na 5 

složek jejich právního podvědomí5: 

0) vědomost či podvědomí o tom, co je právo, popř.jakou funkci má v životě 

lidské společnosti. 

0) vědomost či podvědomí o tom, že i děti mají určitá práva 

0) povědomost meze práv - povědomí o tom, že má práva končí tam, kde začínají 

práva druhého. 

0) povědomí „rubu práv" - povědomí o tom, že na druhou stranu práv či jejich 

součástí je odpovědnost a povinnosti. 

0) Povědomí o spravedlivosti jako správné, pravé spravedlivé míře, právo na 

spravedlivý proces. 

1.2 Mravní vědomí 

Mravní vědomí se zakládá na mravním vývoji jedince. Mravní vývoj je podmíněn 

emocemi a chováním, které zahrnují zájem o druhé, jako je pomáhání, pečování, tolerance 

k druhým a snaha zachovávat společenská pravidla, aby se člověk stal mravním jedincem. Na 

konci primární školy, což neznamená, že by těmito dovednostmi děti neoplývaly již dříve, 

musí získat tyto emoční a sociální dovednosti 

a) Měly by si osvojit a pochopit rozdíl mezi dobrým a špatným chováním a naučit se 

jednat tak, aby nebyly v rozporu s tím, co vnímají jako dobré. 

b) Měly by si osvojit zájem o druhé, ohledy k nim a smysl pro odpovědnost za blaho a 

práva druhých, Měly by tento svůj zájem vyjadřovat péčí, ohleduplností, laskavostí a 

benevolencí. 

c) V případě porušení morálních pravidel by měly prožívat negativní emoční reakce, 

včetně studu, viny, pohrdání či strachu6. 

* Kovařík, J. Právní povědomí a vnímání práva u školních dětí. České Budějovice,Jihočeská Univerzita 2001 
Lawrence E.Shapiro. Emoční inteligence dítěte a je j í rozvoj.Praha, Portál 2004 
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3. ZÁKLADNÍ PRINCIPY VE VZDĚLÁVÁNÍ V PRÁVECH DÍTĚTE 

V souvislosti se vzděláváním žáků v oblasti dětských práv je nutno poukázat na dva 

základní principy, které by si žáci měli automaticky uvědomit a které by si měli osvojit, 

pokud chtějí svých práv využívat. Jsou to pojmy odpovědnost a povinnost. Nelze říci, který 

z těchto pojmů je nadřazenější, proto bychom je měli brát na stejnou váhu. V této kapitole se 

pokusím oba pojmy definovat a poukázat na souvislosti s právním a mravním uvědoměním a 

nastínit, jak se práva, povinnosti a odpovědnosti navzájem doplňují. 

Ve druhé části poukáži na pravidla ve škole, školní kázeň, chování žáků k druhým 

lidem, přičemž se budu opírat o školní řády základních škol. Závěr této kapitoly věnuji 

nepříliš veselému tématu, a to násilí resp. šikaně. Kromě vzorového školního řády z roku 

1912, který jsem zvolila proto, že ve svém znění má již zakotveny poměry žáka k sobě 

samému, k nejbližším lidem, ale i těm ostatním a ukazuje, jakým způsobem bylo na chování 

žáka nahlíženo na počátku 20. století, jsem do přílohy zařadila příklad aktuálního školního 

řádu a je na každém z nás, aby tyto dva řády porovnal a určil, zda-li došlo k určitým změnám, 

či školní řády zůstaly stejné, či se staly jen o něco širšími a obsahují více méně to samé. 

3.1 Právo a odpovědnost 

„Odpovědnost implikuje „odpověď". Považujeme-li někoho za odpovědného za jeho 

jednání, pak to znamená, že od něho očekáváme, že může rozumně odpovědět na otázku, proč 

tak jednal a nejinak. Činy schvalujeme tehdy, vidíme-li, že mohou být rozumově 

ospravedlněny, tj. je-li odůvodnění, jež jednající podává, zřejmé a pochopitelné. Tento aspekt 

odpovědnosti obsahuje dvě hlediska: 

• Ukazuje naše přesvědčení, že otázka, co je dobré a co je zlé, může být předmětem 

diskursu. O této otázce spolu můžeme rozumně hovořit. Předpokládáme tedy, že 

určování dobra a zla se ani nemá dít zcela iracionálně, ani není prostě věcí libovolného, 

pouze soukromého názoru, nýbrž odkazuje na racionální argumentaci. 

• Mimoto se ukazuje, že to, co je špatné, nemorální, má vždycky nějak charakter něčeho, 

co je proti rozumu. Nedá se to rozumně ospravedlnit. Konáme to proti lepšímu vědomí 

a svědomí, a proto to nemůžeme zodpovědět. Jednáme.li špatně, ustupujeme sklonu či 
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vášni, o níž víme, že její uspokojení nelze zodpovědět. Pak děláme něco, co si přejeme, 

ale co dělat nemáme7. 

3.1.1 V ě d o m í odpovědnos t i 

Důstojnost lidské osoby kromě toho žádá, aby člověk mohl jednat z vlastního 

rozhodnutí a svobodně. Proto jde-li o lidské soužití, jistě je důvod, aby ctil práva, plnil 

povinnosti a v nesčetných aktivitách pomáhal druhým, a to především z vlastního popudu a 

úmyslu, tj. tak, aby každý jednal na základě vlastního rozhodnutí, uvážení a odpovědnosti, a 

ne z donucení nebo nátlaku, přicházejících většinou zvnějšku. 

3.2 Právo a povinnost 

Povinnost je závazek dělat či nedělat určité věci. Může být člověku uložena někým 

jiným, a v tom případě je vymáhána buď odměnou, anebo hrozbou trestu. Jsou však také 

povinnosti, k nimž se člověk cítí být zavázán sám od sebe např.povinnost mravní a jež tudíž 

nikdo vymáhat nemůže. Přesto je právě takový závazek vlastně silnější, neboť mne může 

zavazovat jako osobu. 

3.2.1 Vz tah mez i p ravý a pov innos tmi 

Přirozená práva jsou v člověku, jemuž příslušejí, spjata 5 právě tak velkým počtem 

povinností. Práva i povinnosti mají svůj základ, svůj zdroj a svou nezničitelnou sílu v 

přirozeném zákoně, který je uděluje i ukládá. Tak například právo člověka na život souvisí s 

povinností starat se o zachování vlastního života; právo na důstojný způsob života s 

povinností žít důstojně; a právo na svobodné hledání pravdy s povinností pronikat do pravdy 

stále hlouběji. 

7 Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha, Academia 1994 
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3.2.2 V z á j e m n o s t práv a povinnost í mezi lidmi 

Z toho jako důsledek také plyne, že v lidském společenství odpovídá přirozenému 

právu jednoho určitá povinnost ze strany druhých lidí: povinnost uznávat ono právo a mít je v 

úctě. Každé základní osobní právo člověka odvozuje totiž svou platnost a autoritu z 

přirozeného zákona, který ono právo propůjčuje a příslušnou povinnost ukládá. Proto ti, kdo 

se dožadují vlastních práv, ale na své povinnosti buď úplně zapomínají, neboje plní. 

nedostatečně, zasluhují přirovnat k lidem, kteří jednou rukou stavbu budují, druhou boří. 

3.2.3 V z á j e m n á spolupráce 

Protože lidé jsou přirozenou povahou společenští, musí žít s druhými lidmi a hledat i 

jejich dobro. Spořádané lidské soužití tedy žádá, aby lidé navzájem svá práva i povinnosti 

uznávali a podle nich jednali. Z toho také vyplývá, že každý má velkomyslně sám přispívat k 

vytvoření takového prostředí, v kterém by byly práva i povinnosti respektovány stále 

svědomitěji a ke stále většímu užitku. 

Nestačí například přiznávat člověku právo na prostředky nezbytné k životu, pokud 

podle vlastních sil neusilujeme o to, aby každý člověk měl prostředků k životu dostatek.K 

tomu přistupuje nutnost, aby lidské soužití bylo nejen spořádané, nýbrž aby též přinášelo 

lidem hojný prospěch a užitek. To vyžaduje, aby lidé navzájem svá práva i povinnosti 

uznávali a naplňovali, ale aby se rovněž společně účastnili četných akcí, jež dnešní civilizace 

dovoluje, k nimž nabádá nebo jež vyžaduje. 

2.2 Práva a povinnosti žáků, studentů dle vyhlášky MŠMT8 

Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků9 

Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 

Žáci a studenti mají právo 

a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona, 

8 zdroj: http://www.msmt.cz Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a j iném vzdělávání, 
Školský zákon přijat dne 24.9.2004 
9 dle § 2 1 
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b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, 

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, 

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je 

povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 

vývoje, 

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. 

Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a 

nezletilých žáků. 

Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také 

jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací 

povinnost. 

Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků10 

Žáci a studenti jsou povinni 

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, 

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně 

zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s 

právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 

Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni 

a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 

školním řádem, 

10 dle § 22 
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c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle §28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích. 

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni 

a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, 

c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání, 

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem, 

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle §28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 

2.2 Pravidla školy, školní řád 

Aby škola mohla plnit své úkoly, potřebuje stanovit pravidla pro práci. Na začátku 

školního roku, a to každoročně, jsou žáci seznámeni se školním řádem, který je základním 

dokumentem školy a který je jako první seznamuje s jejich povinnostmi. Školní řád je vázán 

směrnicemi a vyhláškami školských úřadů, neboť mají platnost právního dokumentu. Školní 

řád by ale měl být v souladu s filozofií dětských práv, měl by obsahovat práva a povinnosti, 

resp. svobody, kompetence a odpovědnosti. Pro žáky by měl být srozumitelný, měl by 

obsahovat pravidla docházky, závaznost rozvrhu, pokyny pro uvolnění, pokyny pro udržování 

norem mezilidského soužití, dodržování hygienických a bezpečnostních zásad atd. Měl by ale 

také obsahovat i práva žáků, informovat o formách, jimiž je žák může naplňovat, ke komu se 

může obrátit v případě pomoci, ohrožení nebo křivdy. Není jistě třeba vše detailně jmenovat, 

je možno se odvolat např. na pravidla slušného chování, demokratické správy, respektu vůči 

výkonné moci atd. Podstatné však je v duchu Úmluvy o právech dítěte a cílů výchovy 

ozřejmit nejen povinnosti, ale i práva a zakotvit je jako dohodu pro děti a dospělé uvnitř školy 

i mimo ni. Pro lepší pochopení tato část může být sepsána dětmi, jejich jazykem, čímž i lépe 

porozumí tomu, že mít svá práva nese sebou odpovědnost a povinnosti. Podle J. A. 

Komenského je třeba stanovit poměr a rozsah povinností, ovšem sebelepší školní zákony nic 
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neplatí bez kázně a dodržování řádu. Školní kázeň má tedy respektovat práva a důstojnost 

dítěte. Měla by vycházet ze svobodného a odpovědného jednání informovaného dítěte. Jeho 

základní motivací by mělo být vědomí, že respektovat práva druhých je i v jeho zájmu 

vlastním.Uvědomělá kázeň je produktem i součástí sebevýchovy jedince. Jde o plnění 

požadavků, které nejsou jedinci příjemné, ale jsou racionálně zdůvodnitelné a je nutné je 

splnit. Co je příjemné k plnění nepotřebuje kázeň. 

3.5 Charakter i s t ika v z t a h ů 

Poměr žáka sama k sobě 

Važ si sám sebe! Měj na paměti, že jsi člověkem - bytostí v přírodě nejvýše postavenou. Šetři 

svého těla, šlechti svou duši. Střídmostí a čistotou zachováš zdraví. Mluv vždy pravdu! O 

pravdivosti se sám přesvědč, ale potom ji obhajuj, i kdybys škodu utrpěl. 

Poměr ke spolužákům 

Vážíš-li si sám sebe, nezapomeň, že každý tvůj spolužák se sebe váží též - je s Tebou 

rovnocenný. Mrzelo by Tě, kdyby Tě tvoji spolužáci tupili a ponižovali. Cti své spolužáky! 

Netup schopnosti, majetku, náboženství, národnosti! Všichni jsme si rovni. Neubližuj nikomu! 

Poměr k učiteli 

Vážíš-li sám sebe, ctíš-li své spolužáky, cti i svého učitele! Učitel ti ukazuje správnou cestu 

do života. Cti proto jeho práci, usnadňuj mu ji svou pozorností, podporuj ho pilností a 

svědomitým plněním svých úloh a povinností. 

Poměr k rodičům 

Největšími dobrodinci jsou tvoji rodiče. Starají se již od nejútlejšího mládí, abys byl zdráv. 

Starají se o tvoji řádnou výchovu, vzdělání a získávání vědomostí. Miluj je, buď jim vděčen a 

snaž se, aby učitelé mohli podávat tvým rodičům ty nejlepší zprávy. 
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Poměr k ostatním občanům 

Kromě spolužáků, učitelů a svých příbuzných žiješ v obci i s jinými. Ti vidí v tobě příštího 

občana a čekají od tebe právem ušlechtilost a mravnost. Buď si vědom, že máš být pýchou 

rodiny a užitečným členem společnosti Počínej si vůči svým spoluobčanům slušně! 

(Slovník definitivního řádu školního a vyučovacího, 1912) 

3.6 Ochrana jedince před skupinovým násilím 

Stát má dítě chránit před násilím a všemi formami špatného zacházení ze strany 

rodičů nebo jiných osob a zavádět vhodné sociální programy na prevenci násilí a pomoc jeho 

obětem. (Úmluva, čl.19) 

Ohrožení dítěte je sledováno ze dvou hledisek, zda jde o příčiny vnitřní, které mají 

podobu nemoci či vady, nebo o příčiny vnější, přicházející z prostředí ve kterém dítě žije. 

Zejména jsou to faktory vnějšího prostředí dítěte, které zajímají zvláště pedagogickou 

veřejnost, protože tyto je možno do určité míry pedagogicky regulovat, i když nepomíjíme, že 

jsou porušována práva dítěte. 

„Násilí je protikladem .moci, protože moc pramení z masové spolupráce, kdežto 

k násilí není třeba velkého počtu lidí, stačí účinná technologie. " 

H.Arendtová 

3.6.1 Šikana 

O šikaně bych se zmínila jen velmi stručně, poněvadž je toto téma velmi častým 

námětem diplomových prací, tudíž shrnu jen důležité body, které se týkají právního 

podvědomí dětí. 

Pod pojmem šikana nebo šikanování mezi dětmi se rozumí široký okruh chování dítěte 

nebo skupiny dětí s cílem ohrozit, zastrašit, ponížit nebo jinak ublížit jinému dítěti nebo 

skupině dětí. Nemusí jít však pouze o šikanu mezi dětmi a skupinou dětí, ale z pedagogického 

hlediska o šikanování žáky ze strany učitele, ale také naopak. 
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Šikana zahrnuje: 

• slovní ponižování • omezování svobody 

• nadávání a neustálé kritizování 

• výsměch 

• pohrdání 

• poškozování oděvu a osobních věcí 

• hrubé žertování vydírání 

• tělesné napadání 

Učitelé by měli přiznat, že šikana ve škole existuje, i když ji ještě nerozpoznali. Její 

projevy jsou jiné na nižším stupni než na vyšším, ale i tady jsou, byť se objevují, u těch 

nejmenších, jen v malých náznacích. 

Základním úkolem je prevence, zajistit, aby ve škole byla zajištěna spravedlnost, 

nepřipustit násilí mezi spolužáky. Umět je vyšetřit a zjednat nápravu. Nevyvolávat svým 

chováním takové situace, které by mohli být „spouštěcím mechanismem šikany". Docházka 

do školy bez nebezpečí šikany je základním demokratickým právem dětí a jejich rodičů.Proti 

šikaně je proto nutné bojovat společnými silami - učitelů, dětí i rodičů". 

Učitelé mají možnosti jak se vzdělávat o problému šikany, ať už se účastní různých 

seminářů a podpůrných programů, jak se bránit šikaně, či zapojovat a seznamovat žáky i 

rodiče s tímto problémem. Co by ovšem měli vědět o šikaně děti a rodiče? 

Co by děti měly o šikaně vědět: 

• Nikdy se nesmiřujte se šikanou 

• Jste-li obětí, oznamte to vždy rodičům, dalším příbuzným a učitelům, jimž důvěřujete 

• Jste-li jejími svědky, nenechávejte si to pro sebe 

• Bojíš-li se svěřit někomu ze svého okolí, máš možnost zavolat na LINKU BEZPEČÍ 

na číslo 0800-155555 a tam dostaneš radu. Můžeš volat bezplatně v kteroukoli denní 

či noční hodinu 

11 Bůžek, A., Michalík, J. Informatorium (nejen) o právech dítěte se zřetelem na otázky výchovy a vzdělávání. 
Univerzita Palackého, Olomouc 2000 
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Co by rodiče měli o šikaně vědět: 

• Šikanované dítě chodí domů zbité, umazané, chybějí mu části oděvu, požaduje pod 

libovolnými záminkami další peníze na další den. Šikanované děti se často stávají 

záškoláky nebo se jim nechce do školy. Trpí poruchami soustředění, jsou smutné 

natolik, že se může rozvinout smutek patologický - deprese. 

• Jsou vystrašené, stonavé, opakovaně navštěvují lékaře. Stanou-li se svědky šikany, 

mívají i pocit studu a spoluviny, přestože se jí nezúčastnily. 

• Rodiče by měli vždy svým dětem naslouchat a nezlehčovat, co ji vyprávějí. 

• Bez prodlení by měli jednat ve škole s třídním učitelem, ředitelem školy. Je třeba, aby 

pomohli zvládnout zátěž, jak se vyhnout nebezpečným situacím 

Informace v této subkapitole byly čerpány z materiálů Linky bezpečí, které vydala Nadace 

Naše dítě v roce 1996. 

4. ANALÝZA KOMPETENCÍ ŽÁKŮ NA KONCI PRIMÁRNÍ ŠKOLY 

V POCHOPENÍ A UPLATŇOVÁNÍ DĚTSKÝCH PRÁV 

Které schopnosti, dovednosti a návyky by žáci měli získat na konci primárního 

vzdělávání v již několikrát zmiňované oblasti dětských práv je úkolem této kapitoly. V ní 

jsem shrnula základní cíle jednotlivých vzdělávacích programů (Základní škola, Národní 

škola, Obecná škola a Rámcový vzdělávací program). Opět jsem se nejprve věnovala 

úvodnímu výkladu, jakým způsobem žákům přiblížit oblast práv dítěte a vést je k pochopení 

práv a jejich povinností. Vymezila jsem také strategické přístupy ktéto oblasti, jakým 

způsobem s právy dětí pracovat. V poslední části jsem analyzovala výklad pojmu kompetence, 

postavení vzdělávacích programů v oblasti dětských práv, těch činností, které jednotlivé 

programy upřednostňují, a dále pak již konkrétním kompetencím, jak jsou ustanoveny dle 

Rámcového vzdělávacího programu. 
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4.1 Úvod 

Existuje nemnoho oblastí života dítěte, oblastí a směrů jeho tělesného a duchovního 

rozvoje, na nichž by se tak zřetelně ukázala „pravá tvář školského systému" jako je tomu u 

právě rozebíraných práv a svobod. 

Právo na vlastní názor, svoboda projevu, svoboda sdružování, vyznání, právo na 

vlastní soukromí, ochranu osobních dat, korespondence... Jak vše bezprostředně souvisí se 

školskou praxí, s každodenním životem dětí v našich školách! 

Základní vzdělávání na 1.stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního 

vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je 

založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, množství zájmů 

každého žáka. Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním 

odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že 

je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů. Už zde jsou 

zakódovány jisté povinnosti žáka a jeho práva na další vzdělávání. Pokud posoudíme cíle 

základního vzdělávání (dle Rámcového vzdělávacího programu), tedy cíle na konci primární 

školy, nalezneme zde klíčové kompetence a základy, které vedou k pochopení a respektování 

práv dítěte: 

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení a řešení problémů 

• vést žáky k otevřené komunikaci 

• rozvíjení schopnosti spolupráce a respektování práce ostatních. 

• nesení odpovědnosti za své úspěchy či neúspěchy 

• připravovat žáky ktomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti kj iným lidem, jejich kulturám a 

duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 
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Existuje povinnost školského systému zprostředkovat dětem informace o uvedených 

právech a svobodách s oporou o vzdělávací programy či rámcový vzdělávací program. Jistě 

však pozorný pedagog vyrozumí, že právě ony, více než jiná ustanovení právních norem, se 

svou podstatou vzpírají pouhému „výukovému memorování". Jednoduše řečeno, nemůže být 

výchovy o např. „právu na vlastní názor" bez samozřejmého a každodenního respektu 

k tomuto právu u každého dítěte v daném školském zařízení. Oblast osobních práv a svobod 

se ve školství nesmí stát pouze záležitostí té a té kapitoly toho či onoho vyučovacího 

předmětu dle učebních osnov n.tého ročníku. Musí tvořit integrální součást pojetí výchovy či 

toho, čemu se říká duch školy. 

Vzdělávání v oblasti práv dítěte je samozřejmě podmíněno věkem dítěte, jeho 

tělesného a duševního rozvoje. Proto je třeba rozlišit přístup k výchově v právech dítěte na 

1.stupni ZŠ a vyšším stupněm ZŠ, či na středních školách. 

4.2 Postavení vzdělávacích programů pro 1.stupeň ZŠ ve výchově práv 

dítěte 

Současné vzdělávací programy pro 1.stupeň základní školy vystupují jako značně 

zídealizované modely, které vyžadují určité kroky a zásahy ve školním kurikulu - tedy opora 

o programy Obecné, Národní a Základní školy. Jistá změna přichází s nástupem Rámcového 

vzdělávacího programu, který by měl vést ke značnému zjednodušení a menšímu zatížení ze 

strany učitele. 

Všechny programy, ať už méně či více, formulují pojetí dítěte a výchovy buď přímo či 

vyjadřují se prostřednictvím cílů, které by měly vést k rozvoji osobnosti. Výchova má usilovat 

o to, aby podporovala rozvíjení osobnosti dítěte, rozvoj jeho schopností a vloh duševních a 

tělesných v plné míře jeho možností. Musí připravovat dítě pro aktivní život v dospělosti ve 

svobodné společnosti a zdůrazňovat u něho respekt ke svým rodičům, své identitě, svému 

jazyku a kulturním hodnotám právě tak, jako ke kultuře a hodnotám druhých. Zdůrazňujeme 

tedy především dovednosti spolupráce, komunikace, k tvorbě a výměně názorů, ale také kázni 

a kvalitě myšlení. O toto pojetí se opírá především program Obecné školy. 
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Na prvním stupni základní školy se především snažíme o to, aby dítě získalo základní 

schopnosti a dovednosti kulturní komunikace, umělo si vytvořit přirozený obraz přírodního a 

společenského prostředí, aby si uvědomilo a dokázalo osvojit pravidla a způsoby života 

v lidské společnosti, získalo podvědomí o mravních hodnotách, o své kultuře, naučilo se 

toleranci ať už k sobě samému,k druhým, respektu k příslušníkům jiných národů a s tím 

související vzájemné úctě a lásce k jiným bytostem, živočichům a rostlinám viz. Národní 

škola. Děti by také měli zvládnout schopnost reagovat na změny ve společnosti, přírodě, 

bránit se negativním jevům a úspěšně se ovládat, což vede k osobnostnímu rozvoji dítěte. Jde 

především o získání sebevědomí, sebeuvědomování, toleranci, respektu, umění naslouchat 

druhým, komunikovat s nimi a získávat informace o okolním světu. Děti se musejí naučit žít 

pohromadě ať už ve školním či jiném společenství a diferencovat jednotlivé individuálnosti 

osobností a respektovat je. 

Vzdělávací programy jsou určeny pro všechny děti, záleží na typu školy - jejím 

zaměření, jaké vytvoří možnosti pro děti s různými vzdělávacími potřebami a samozřejmě i 

na přístupu učitele k jednotlivým žákům, jaké volí způsoby výuky, organizace vyuč.jednotky, 

požadavky a možnosti dětí, jejich zájmy apod. Mělo by se tedy postupovat v co nejlepším 

zájmu dítěte, jeho rozvoje a brát ohled na jeho vzdělávací možnosti. Pokud však škola má 

vyhovět širokému „vzorku" dětí, jejich socializaci, musí dítěti poskytnout možnost a 

následovanou zkušenost žít ve společenství různorodých lidí, čímž podporujeme právě 

různorodost žáků a jejich individualitu, kdy mohou rozvinout své schopnosti nezávisle na 

ostatních a v co největší míře (volitelné předměty, týdenní výukové plány, kroužky, volba 

činností při práci na stejném úkolu atd.) 

Každé dítě se vyvíjí vlastním tempem, řízeno svým pudem, avšak v praxi se 

setkáváme s řadou problémů, které jsou ovlivněny společností a hlavně tím, jakou hodnotu 

společnost vidí ve vzdělání a ve výchově a jaké možnosti a prostředky tato společnost chce 

pro tyto účely vynaložit. Pro školu i učitele to jistě znamená určitou zátěž, ale musíme si 

uvědomit, že učitel - škola je odpovědna za rozvinutí osobnosti dítěte a je mu povinna 

poskytnout různorodé příležitosti při dosahování tohoto cíle. Odpovědnost tedy ve větší míře 

záleží na učitelích, jejich schopnostech a nabídce alternativ vzdělávacích programů, aby 

dokázali vybrat to podstatné, zformulovat a být schopen nabídnout dítěti pomocí škály 

21 



různých výukových činností tak, aby dítě zaujal, poskytnul získávání informací, nástrojů pro 
12 jejich zpracování a následně jejich vyžívaní, obohacoval a rozvíjel jeho osobnost . 

4.3 Strategické přístupy k výchově v oblasti práv dítěte 

V posledních letech se nabídka didaktických materiálů zabývajících se právy dítěte 

zpestřila, avšak stále zde chybí učebnice, které by byly přiměřeny věku dítěte, byly zajímavé a 

splnily to, co od nich očekáváme. Velkou měrou o přírůstek materiálů, učebních sešitů, 

brožur a dalších pomůcek přispívají nevládní organizace, které se problémem práv dětí 

zabývají. Opět ale záleží na učiteli (škole), zda-li využije těchto materiálů a vhodnou formou 

dětem zprostředkuje to, o čem jsou povinni informovat a to, co je v zájmu dítěte. 

Jak by tedy měly vypadat body strategického programu, který by si škola dotvářela 

podle svých potřeb a podmínek? 

Především by měla zahrnovat: 

• výchovu k právům dítěte jako součástí osnov různých předmětů a to nejen v rámci 

druhého stupně základní školy 

• výchovu k právům dítěte jako specifický program, využití nových způsobů výchovné 

práce ( zlepšení komunikace ) 

• vytvoření námětů ze společného života a věcí kolem nás ( atmosféra ve třídě, třídní 

úmluva, třídní samospráva, školní řád, rada školy, související vztahy...) 

• vytvoření vzdělávacích programů pro učitele, jak pracovat s právy a uměním 

zprostředkovávat je13 

12 kolektiv autorů. K současným problémům vnitřní transformace primární školy. Pedagogická fakulta UK, 
Praha 1998, Hejlová, H. Práva dítěte - výzva etice dospělých vůči dítěti 
13 Hradečná, ML, Hejlová, H., Novotná-Dědečková, J. Práce učitele s právy dítěte. Praha, SVÍ PedF UK 1996 
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4.4 Klíčové kompetence a jejich analýza 

4.4.1 Def in ice kompe tence 

Kompetence obecně znamená pověření k nějaké činnosti a zároveň připravenost na ni, 

zodpovědný postoj k ní a schopnost úspěšně ji dále vykonávat či používat Pokud tímto 

budeme pověřeni, přijímáme zodpovědnost za naše rozhodování a jednání14. 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot důležitých pro osobní rozvoj dítěte, jeho právního vědomí a jeho uplatnění ve 

společnosti. Výběr a pojetí jednotlivých kompetencí vychází z hodnot obecně přijímaných ve 

společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence přispívají k posilování 

právního vědomí jedince. 

Kompetence jsou tvořeny dvěmi složkami, a to složkou technickou a morální. 

Technická složka je tvořena znalostmi (jak se co dělá a používá), avšak morální složka 

vyžaduje morální úsilí, disciplínu, vůli, píli, trpělivost, vytvoření mravních postojů a vědomí 

odpovědnosti a také schopností rozlišovat, co je dobré a co zlé. Obě tyto složky jsou 

ovlivnitelné mnoha činiteli, zejména výchovou a prostředím, ve kterém dítě žije. 

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou 

multifunkční, mají předmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového 

procesu vzdělávání, a to nejen v právech dítěte. 

Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, počátek má již 

v předškolním vzdělávání a ve výchově v rodině. V průběhu základního vzdělávání se 

potupně dotváří a na konci primárního vzdělávání tvoří neopomenutelný základ. 

14 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP Praha 2005 

23 



V etapě primárního vzdělávání považuji za klíčové tyto kompetence, které vedou 

k pochopení a uvědomění a uplatňování práv dítěte : kompetence sebevýchovy a výchovy 

v osobnost, kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské15. 

4.4.2 Jednot l ivé kompe tence a j e j i ch analýza 

4.4.2.1 V ý c h o v a a Sebevýchova 

„ Výchova je cílevědomým a záměrným vytvářením a ovlivňováním podmínek 

umožňujících optimální rozvoj každého jedince v souladu s individuálními dispozicemi a 

stimulující jeho vlastní snahu stát se autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou 

osobností. " (Pelikán, 1995, str.36) 

Výchova má usilovat o to, aby podporovala rozvíjení osobnosti dítěte, rozvoj jeho 

schopností a vloh duševních a tělesných v plné míře jeho možností. Musí připravovat dítě pro 

aktivní život v dospělosti ve svobodné společnosti a zdůrazňovat u něho respekt ke svému 

původu, rodičům, identitě, jazyku a kulturním hodnotám právě tak, jako ke kultuře a 

hodnotám druhých. (Úmluva, čl.29-komentář.) 

Má tedy každé dítě právo na životní úroveň dostačující pro jeho duševní, tělesný, 

mravní a sociální rozvoj. (Úmluva, čl.27.) 

Kpřípravě dítěte na aktivní život v dospělosti má dítě právo být vychováváno a také 

vzděláváno (Úmluva, čl.29), přičemž se mají respektovat jeho práva a důstojnost. 

Hlavním znakem lidské osobnosti a jejího života ve společnosti je schopnost 

sebeaktualizace, seberealizace svého JÁ, sebeurčováním a odpovědností za své chování a 

projevem autonomie. Pokud jsou splněny podmínky prostředí, ve kterém dítě vyrůstá -

psychologické,sociální i pedagogické, každý člověk by se měl vyvinout ve spontánně zdravou, 

15 dle vzdělávacích programů Národní škola, Obecná škola, Základní škola a Rámcového vzdělávacího programu 
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zralou a společensky konstruktivní osobnost. Poté můžeme hovořit o výchově, která přechází 

v sebevýchovu. Sebevýchova je tedy součástí celého pedagogického procesu. 

4.4.2.1.1 Učitel jako zprostředkovatel výchovy 

Učitel je tedy zprostředkovatelem výchovy a pomocí výchovy formuje v žákovi jeho 

osobnost. Právě proto je třeba věnovat se tomuto spojení, které je k nabíledni. Učitel na sebe 

vzal určitý společenský závazek vybavit děti určitými vědomostmi, dovednostmi a návyky, 

postoji a nástroji poznávání, rozhodování a konání, které mu umožní žít spolu s druhými, 

spojovat své životy, poznávat je, stejně tak poznávat pravidla společnosti, ve které žijí, 

vytvářet mezilidské vztahy a to v souladu s přírodou. 

Děti mají tendenci být samostatné, touží po autonomii, nezávislosti na dospělém, ale 

pak jsou také situace, kdy zkušeného dospělého potřebují a jsou ochotny se jím nechat vést, 

pokud si ho váží, má-li přirozenou autoritu. Musí jim ovšem dokázat, že něco umí, dovede, 

potom může být náročný, klást požadavky a diktovat podmínky. Učitel nemůže být 

kamarádem, který dětem dovolí vše, protože by rezignoval na roli být vedoucím dětí, po které, 

jak jsme se na začátku zmínily, děti, ať už vědomě, či nikoliv, touží. Dítě si musí uvědomit, že 

ostatní tady nejsou pro něj a on že tady není pro ně, zde jsou vytvářeny základy respektu a 

tolerance, a proto učitelé pomáhají dětem stát se právě tou kýženou autonomní osobností. 

Nesmíme zapomenout, že mu má pomoci stát se členem společnosti, která klade, 

stejně jako učitel, jisté požadavky, a to stát se nositelem kultury té společnosti. Proto je 

významné, aby děti vyrůstaly v prostředí do kterého se narodily, aby získaly zkušenosti, které 

jim příslušná kultura může zprostředkovat. S těmito zkušenostmi se pak musejí vyrovnávat, 

řešit je a následně překonávat. 

Učitelova profesní kompetence jsou tedy v rozhodování o vedení výuky tak, aby byla 

co nejlepší pro jedince, rozvoj jeho osobnosti, ale také pro společnost. Samozřejmě se také od 

učitele očekává kladný vztah k dětem, stálá pozornost, ale také aby byl schopen otevřeným 

postojem a schopností vést děti k cíli. S postojem, který vede k přijímání a ke zpracovávání 

podnětů, pokud je to potřebné, tak také k jejich hodnocení. Učitel by měl tvořit pro děti 
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příležitosti, odhalovat je i jejich souvislosti, transformovat je, ale také nabízet různé 

uchopování světa, ať už po stránce rozumové, či citové. Provázení dětí osvojováním světa 

znamená ukázat jim vše, co život obsahuje a jakým způsobem jej můžeme vnímat, zažívat a 

zakoušet. Učitel musí mít jasno v tom, co dělá, musí umět vytvářet prostor pro poznávací 

aktivity dětí, prostor pro zažívání poznání, pocitů a hodnot. Důležitá je proto osobnost učitele, 

jeho umění naslouchat dětem, řešit problémy a vytvářet takové prostředí, které rozvíjí, udržuje 

a pozvedává život dítěte. 

4.4.2.2 K o m p e t e n c e komunika t ivn í 

Dítě má právo svobodně vyjadřovat své názory a tyto názory mají být brány v úvahu 

ve všech záležitostech nebo řízeních, které se dítěte dotýkají. ( Úmluva, cl. 12.) 

Dítě má právo vyjadřovat svá mínění a získávat i rozšiřovat informace a myšlenky bez 

ohledu na hranice. ( Úmluva, cl. 13.) Výjimkou jsou situace, v nichž byla porušena práva 

druhých. 

Stát má respektovat právo dítěte na myšlení, svědomí a náboženství za přiměřeného 

usměrňování ze strany rodičů. 

Dítě je subjektem svého rozvoje. Má mít nikoli status majetku,který je nejcennější a 

vyžaduje ochranu, ale status osoby se sebeurčujícími právy. Zvláštní podporu a ochranu 

potřebují vzhledem ke své bezbrannosti, jinak by nebyly schopny užívat svá práva. 

Právo svobodně vyjádřit svůj názor, kterému bude dána váha, odpovídá věku a 

znalosti dítěte. O tom do značné míry rozhodují dospělí, kde se spíše ve vztahu k dítěti 

podtrhuje zodpovědnost než oprávněnost rozhodovat za dítě. 

Základy získání dovedností sociálního styku je učit děti nezávislému chování, které 

zahrnuje komunikaci, asertivitu, empatii a kooperaci. Přitom berme v úvahu, že děti (lidé) 

mají určité zděděné a vrozené způsoby závislého chování pasivního a agresivního. Často 
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slyšíme, že dítě je drzé, když říká, co si myslí. Dítě má právo říci, co si myslí, avšak s určitou 

dávkou slušnosti. Proto pojem asertivita znamená dovednost vyjadřovat a prosazovat upřímně, 

otevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory a postoje, jak pozitivní, tak negativní povahy, 

při respektování práv druhých. Asertivita je určitá cesta ke kooperaci v mezilidských vztazích. 

Rozvíjí zdravé sebevědomí, samostatnost a odpovědnost za své chování. 

Žák by tedy měl vědět o možnosti: 

• odmítnutí 

• požádání o laskavost 

• začít, ukončit či udržovat rozhovor 

• vyjádřit kladné nebo záporné emoce, pocity 

• vznést vlastní požadavky 

• vyrovnat se s kritikou (Musilová, 1996) 

Mnohé děti mají problémy vycházet s druhými, postrádají svému věku přiměřené 

konverzační dovednosti. Mají problémy sdělovat své potřeby druhým a také chápat potíže 

ostatních.S příchodem do školy se tato situace mění. Zejména úloha školního kolektivu a 

učitele je velmi důležitá. Děti na prvním stupni jsou většinou bezprostřední, a proto je nutné 

usilovat o rovnováhu v komunikaci, naučit je respektování práv druhého člověka - dítěte. 

Obzvláště na prvním stupni základní školy se tato cesta jeví jako velmi těžká. Děti jsou zde 

velkými individualitami, či naprostými outsidery. Je tedy vhodné naučit děti respektovat 

následující zásady, položit jim na prvním stupni základní školy základy, které budou používat 

po celou povinnou školní docházku i v následujícím životě, avšak s j iž získanou jistotou a 

automatizací. 

Zásady, které pomáhají respektovat a chápat práva druhého jedince a umění řešit 

spory v mezilidských vztazích: 

1. Učme se kontrolovat své emoce. 

2. Tolerujme práva druhého - co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim. 

3. Stručně a upřímně vyjadřujeme své pocity, je to základna pro spolupráci. 
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4. Snažme se vidět sebe i druhého reálně - pozor na haló efekt. 

5. Pokusme se poznat stanovisko druhého - co bych dělal já na jeho místě. 

6. Naslouchejme druhému a vyslyšme ho. 

7. Važme si názoru druhých, „co ty na to?" 

8. Nemějme navrch za každou cenu. 

9. Učme se nacházet kompromis, má smysl tehdy, vyhovuje-li oběma stranám. 

10. Přiznejme omyl, odložme pocit uražené ješitnosti. 

Pokud si toto děti uvědomí, postupně získají vztah k sebehodnocení a hodnocení 

druhými lidmi. Získají vztah k druhému jedinci, dovedou se prosadit a získají zdravé 

sebevědomí. Úspěšnost či neúspěšnost jednání s druhými má významný emocionální i 

morální náboj. Vztahy mezi lidmi jsou silně citově zabarveny a eticky hodnoceny a 

prostřednictvím hlubších struktur již vytvářející se osobnosti se upevňují rysy jejího 

charakteru. 

4.4.2.3 K o m p e t e n c e sociální a personální 

V předchozí kapitole o kompetencích komunikativních jsme zjistili, že je velmi úzce 

spojena s touto kapitolou o kompetencích sociálních a personálních. Rozlišit tyto dvě oblasti 

jde tedy velmi obtížně Pokusila jsem se zaměřit pouze na vztahy mezi lidmi, navazování 

přátelství a nacházení důvěry druhých lidí. 

Navazovat přátelství, vztahy s jinými lidmi je dovednost, kterou je těžké se naučit. Mít 

přátele je velmi důležitý prvek ve vývoji dítěte, který může ovlivnit jeho vztahy v dospívání i 

v dospělosti. Děti nemůžeme nutit, aby bylo s druhými dětmi, můžeme mu ale ukázat, jakou 

důležitou roli hrají přátelé a vztahy obecně v našem životě. Když už mají přátele, přichází na 

řadu skupina. Vytváří se určitá struktura skupiny, hierarchizuje se a vytváří tak i vztahy mezi 

dětmi. Přináší sebou postavení dítěte ve skupině,interpersonální vztahy, odpovědnost za 

skupinu,ale také povinnosti ke skupině a jejím členům. 
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Na konci primárního vzdělávání žák: 

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, 

v případě potřeby ví, že má právo požádat o pomoc nebo ji poskytne druhému 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj 

• ovládá a řídí svoje chování a jednání tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty, 

ale zároveň aby neublížil svým jednáním druhému 

• uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a 

respektovat je 

• chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přesto, že je každý jiný (jinak 

vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 

odlišnosti jsou přirozené 

• uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat 

svůj názor, přijmout jiný názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt 

dohodou 

• vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 

ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, 

nabídnout mu pomoc apod.) 

• bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 
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• chovat se obezřetně při setkání s neznámými staršími i dospělými jedinci, v případě 

potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)16 

4.4.2.4 K o m p e t e n c e občanské 

Tyto kompetence jsou zřejmě nejsložitější a nejnároěnější vzhledem kvěku a 

zkušenostem dítěte. Dítě sice podle nich jedná, ale zcela podle svého vnitřního jednání a toho, 

co se doposud naučil. Proto kompetence občanské dítě většinou získá až ke konci primárního 

vzdělávání. 

Na konci primárního vzdělávání žák: 

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situacích ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo ni 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně 

• chrání naše kulturní tradice, dědictví 

• chápe základní ekologické souvislosti a problémy, respektuje požadavky na kvalitní 

životní prostředí, podporuje a ochraňuje své zdraví a zdraví celé společnosti 

4.4.2.5 K o m p e t e n c e k řešení p rob lému 

Kompetence řešení problému je spojením zkušeností žáka s jinými kompetencemi, na 

jejichž základě je žák schopen tyto problémy řešit. 

16 Lawrence E.Shapiro. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj.Praha, Portál 2004 



Na konci primárního vzdělávání žák: 

• vnímá základní, ale i složitější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a 

pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, s pomocí dokáže 

navodit strategii k řešení problémů a využívá svých dosavadních zkušeností, úsudku, 

mnohdy ale více intuice 

• vyhledává informace k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné 

znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, 

nenechává se odradit případným nezdarem a je schopen vytrvat v hledání konečného 

řešení problému 

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby, užívá různých postupů při řešení 

problému, dbá na rady ostatních a vyhodnocuje je 

• snaží se o ověření správnosti řešení problémů a osvědčené postupu aplikuje při řešení 

obdobných problémových situací 

• svá rozhodnutí je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a 

výsledky svých činů je schopen zhodnotit 

Po přečtení následujících informací mi jistě dáte za pravdu, že se tvář českého 

školství jistojistě mění.' Ať už stálou inovací vzdělávacích programů, 

systematickému vzdělávání učitelů, stálému zlepšování cílů výuky a také vedením 

žáků k samostatnému, odpovědnému a demokratickému poznávání světa. Pokud my 

- učitelé dovedeme následující kompetence proměnit v dovednosti a návyky žáků, 

můžeme přispět k tomu, že zautomatizujeme jejich jednání a chápání práv se stane 

přirozenou dovedností každého z nás. Nebuďme jen tolerantní společností, ale 

hlavně právně uvědomělou společností. 
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5. ZMAPOVÁNÍ ŽÁKOVSKÝCH KOMPETENCÍ V OBLASTI 

PRÁVNÍHO VĚDOMÍ 

Ke zmapování žákovských kompetencí bylo třeba vytvořit dotazníky, které by 

obsahovaly otázky, jenž určí, jaké znalosti mají žáci na 1.stupni ZŠ v oblasti dětských práv. 

Nutné ovšem bylo nejprve zmapovat schopnost definovat jednoduché a nabízející se základní 

pojmy z této oblasti. K tomuto účelu jsem využila metody Wechslerovy škály inteligence, 

v následujícím výzkumu pak Meltonova interview, které využívá 12 konkrétních situací, které 

vypovídají o úrovni praktického užití právního vědomí V dalším výzkumu jsem se zaměřila 

na chápání odlišností mezi právy a povinnostmi dětí, tedy, co je jejich právem a povinností a 

co právem a povinnostmi dospělých. 

5.1 Základní pojmy práva, jejich percepce a porozumění 

Výzkum jsem provedla ve 2.-5. třídách Základních škol v Havířově, které používají 

program Základní škola. Počet dotazovaných žáků byl 242. Nejprve jsem se zaměřila na 

chápání definice práva, zda-li je dítě schopno definovat tento pojem, dále pak právního 

povědomí dítěti, tedy zda-li si dítě uvědomuje, že má svá práva a pokud ano, zda-li je zná a 

dovede je konkretizovat. Pro výzkum jsem použila metody Wechslerovy škál inteligence 

(WISC). Důvodem bylo, že je jednou z nejpopulárnějších a masově nejvyužívanějších metod 

testování inteligence dětí, tudíž i ověřenou a vhodnou metodou pro testování oblasti právního 

vědomí dětí. Původně byla vytvořena jen pro dospělé, avšak s jejím použitím v praxi se 

ukázalo, že by byla vhodná také pro děti. Mezi její výhody patří možnost znázornění grafem. 

Otázky jsou u WISC děleny na verbální a názorovou část. 

5.1.1 Chápání definice práva 

Hodnocení obecné otázky „co je právo?", která zachycuje pochopení pojmu „právo", 

se opírá o model WISC (Wechslerovy škály inteligence pro děti) a probíhá podle 

následujícího klíče: 
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2 body - správná definice je definice s odkazem na vyšší obecné principy tedy 

oprávněný nárok, či požadavek, který souvisí se základními lidskými 

potřebami, s lidským „uzpůsobením", „přirozenosti" či „bytostným určením" 

1 bod - uvedení příkladu nebo vymezení příkladem - např. „právo na život" 

0 bodů - špatná či žádná odpověď 

Tabulka č.l : Chápání definice „práva" 

TŘÍDA 

2 3 4 5 

Průměr 0.36 0.40 0.52 0.68 

% 1 bod 25% 27% 35% 46% 

% 2 body 5% 8% 9% 11% 

n = 242 

%lbod = procento částečných odpovědí 

%2bod = procento správných odpovědí 

možný rozsah bodů (0-2) 

Z výsledků vyplývá, že chápání pojmu právaje velice složité pro děti na nižším stupni. 

S rostoucím věkem schopnost definovat pojem právo rostla. Žáci z vyšších ročníků se mohou 

opřít a o širší slovní zásobu, ale také o vědomosti, které získali během výuky prvouky, a také 

o zkušenosti ze života, nejen školního. Můžeme tedy říci, že nejvýraznějším faktorem 

v porozumění pojmu „práva" je věk dítěte (ročník). 

4.0.1 Kdo má práva? 

Opět jsem se zaměřila jen na první stupeň, zkoumaný vzorek zůstal stejný. Otázkou 

bylo, kdo všechno má práva. Otázka cíleně nebyla koncipována tak, aby žáci měli možnost 

uvádět určité skupiny lidí, kteří se svými právy nějak odlišují. Možnosti jek odpovědět měli 

pouze dvě: mají všichni či neví. Méně než polovina dětských respondentů uvedla, že práva 

mají všichni lidé. 
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Tabulka č.2 : Kdo má práva?(podievékudítítc)(%) 

TŘÍDA 

Práva 1 2 3 4 5 

Mají všichni 5% 16% 28% 42% 58% 

Neví 95% 84% 72% 58% 42% 

5.1.3 Mají děti práva? 

Výslovná otázka po právech dětí přináší odpovědi, které potvrzují, jak věk dítěte 

ovlivňuje vnímání přináležitosti práv dětmi. Tabulka zachycuje pouze negativní a pozitivní 

odpovědi. Uvádím ale i konkrétní příklady práv dětí, které nejčastěji uváděly. 

Tabulka č.3 Mají děti práva?(Podic vřku dítíte>(%) 

Práva 1 2 3 4 5 

Děti mají 15% 18% 19% 23% 40% 

Nemají 85% 82% 81% 77% 60% 

Mezi právy, která děti uvádějí jako příklady se poměrně nejčastěji vyskytuje právo na 

vzdělání (10%), právo na vlastní názor (7%), právo hrát si (12%), právo mít rodinu a domov 

(5%), právo na rozhodnutí (4%), právo na ochranu před fyzickým násilím (4%). 

Téměř 47% dětí je ale přesvědčeno, že děti by svá práva měly mít, nedokáží je však 

specifikovat. Toho je schopna pouze malá část dětí v l-3.třídě, ale jak jsem již uvedla dříve, 

s rostoucím věkem se tato skutečnost mění. 

Mezi právy, jež by měly mít, děti zařazují velice pestrou škálu možností, a to: mít svá 

přání, přes právo na rodinu, právo na kamarády, na lásku, právo mít nějakého domácího 

mazlíčka, právo nedělat domácí úkoly a právo rozhodovat sám o sobě-dělat věci, které já chci 

a ne rodiče, právo hrát si. Právo o rozhodování o sobě, právo na názor a právo vykonávat 

různé činnosti se objevuje již ve 4. potažmo v 5.třídě nejčastěji. 
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5.2 Meltonovo interview - odpovědi na 12 situací 

To, zda a jaká práva si jedinci, v našem případě děti, přiznávají a jaká práva přiznávají 

druhým v obdobných situacích, vypovídá o úrovni praktického užití právního vědomí. 

Zajímavé je i to, zda nároky dětí se vztahují spíše na práva základní (právo na život, přežití, 

na zdraví, na rodinu, na práva ochranná (ochrana před nebezpečím, ohrožením, úrazem, 

nemocí, hladem) či práva aktivní(možnost podílet se na rozhodnutí, vyjádřit svůj názor a 

přitom být slyšen). 

Pokud jde o hodnocení postojů za pozitivní považujeme ty případy, kdy dítě obhajuje 

práva dítěte v dané situaci, neutrální, kdy dítě obhajuje jak pozitivní, tak negativní pozici, 

nebo nemá žádný názor a jako negativní ty případy, kdy dítě popírá práva dítěte v daném 

příkladu. 

Žáci odpovídali na následující situace: 

1. Honzík ví, že má ve sborovně kartu o svých známkách, jak se chová, a chtěl by vědět 

co je tam napsáno. Paní učitelka mu to ale nechce dovolit, že nemá právo svoji kartu 

vidět. Myslíš, že má paní učitelka pravdu? Měl by existovat nějaký zákon na to, aby ji 

Honzík mohl vidět? Proč? 

2. Katčini rodiče se rozvádějí. Maminka by chtěla, aby Katka žila s ní, ale tatínek chce, 

aby bydlela u něho. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, že se Katka může 

sama rozhodnout, s kým bude žít? Proč? 

3. V jedné škole musejí všichni chodit na hodinu matematiky navíc. Někdo ale 

matematiku třeba nemá rád a přesto na tu hodinu chodit musí. Myslíš si, že ten, koho 

matematika nebaví a kdo tam nechce chodit, tam chodit nemusí? Šlo by to tak i ve 

škole, kdy Tě třeba nebaví nějaký předmět, že se zvedneš a půjdeš pryč? Proč? 

3. Petra šla k doktorovi do nemocnice a ten jí řekl, že by měla dostat injekci. Petra řekla, 

že si injekci dát nenechá. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo na to. že by 

Petra nemusela dostat injekci? Proč? 
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3. David si ublížil, když si kopal s míčem, a odvezli ho do nemocnice. V nemocnici ho 

ale neošetřili, protože mu řekli, že jeho rodiče nemají dost peněz na zaplacení ošetření. 

Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, že mu doktoři musí pomoci? Proč? 

3. Kuba napsal povídku pro školní časopis. Píše se v ní, že se mu nelíbí školní řád. Paní 

ředitelka řekla, že mu to nemůže vytisknout. Myslíš si, že mu to mohla zakázat? Proč? 

3. Dva kluci si hráli na hřišti, když k nim přišli starší děti a řekli, ať odejdou, protože 

malé děti si tam nesmějí hrát. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo na to, že 

tam kluci mohou zůstat? Proč? 

3. Někteří lidé si myslí, že by měl existovat zákon, který by dětem umožnil volit 

prezidenta. Myslíte si, že by takový zákon měl existovat? Proč? 

3. Jana chtěla pracovat v obchodě u Pana Nováka a ten jí řekl, že není dost stará na to, 

aby mohla pracovat. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, který by dětem 

povolil pracovat, pokud chtějí? Proč? 

3. Lucka si psala deník a říkala, že ho nikdo nesmí číst, ani její rodiče. Kluci jí ho ale 

vzali a přečetli si pár řádků. Bylo to správné? Mohou si ho její rodiče přečíst? Proč jim 

ho nechce ukázat? 

3. Adam se ve škole popral a za to mu paní učitelka přidělila trest, že musí zůstat po 

škole. Ale Adam se bránil a chtěl jí povědět, jak to bylo. Měla by ho paní učitelka 

vyslechnout dříve, než udělí trest? Proč? 

3. Pavel chtěl jít k doktorovi, chtěl se s ním poradit o věcech, které ho trápí, ale rodiče 

mu to nedovolili. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, že Pavel k doktorovi 

smí jít sám, i když si to rodiče nepřejí? Proč? 
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Tabulka č.4 Postoje dětí k právům: odpovědnosti na jednotlivé situace 

n=242 

Situace Nemá právo 

% 

Neutrální 

% 

Má právo 

% 

1 .školní záznamy 27 4 69 

2.svěření do péče 10 2 88 

3.výběr předmětů 73 2 15 

4.odmítnutí injekce 74 5 21 

5.lékařská péče 4 2 94 

6.svoboda tisku 41 1 58 

7.hraní v parku 5 2 93 

8.volba prezidenta 77 3 2 0 

9.práce 56 6 38 

10.soukromí deník 2 0 8 72 

11 .spravedlivý proces 9 4 87 

12.návštěva lékaře 19 5 76 

Hodnocení naznačuje, že právo „hrát si" je pro děti výsostným a samozřejmým 

právem. Ostatní příklady jsou spíše založeny na zkušenostech dětí s konkrétními situacemi. 

Důležité ale je, že děti chápou postavení rodiny ve společnosti jako zásadní. Každé dítě má 

podle nich právo na rodinu, a tudíž by dítě bez rodiny mělo být přiděleno ke své vlastní rodině. 

Váha rodiny je tedy u dětí silná, představuje ochranu, pocit bezpečí. Zajímavým výsledkem se 

ale pro mne jeví posuzování práv dětí v souvislosti se školou. Jsou si vědomi, že mohou 

nahlédnout do svých školních zápisů, ale už tomu tak není v případě volby předmětů. 

Důvodem je možná to, že rozvrh je vždy dán a je jim předkládán již ve vyhotovené a konečné 

formě. Bylo by zajímavé nechat žáky rozhodovat o předmětové skladbě rozvrhu. Politická 

rozhodnutí ponechávají na dospělých. Ovšem proti křivdě se tvrdě brání, tak vysoké procento 

kladných odpovědí přisuzuji tomu, že každé dítě čerpá ze svých vlastních zkušeností, že se do 

podobné situace dostalo a že tudíž ví, že bránit se je jeho právem. 

37 



5.3 Práva a povinnosti dětí a dospělých, právní podvědomí 

Tento výzkum jsem provedla cíleně na základní škole, která se řídí programem 

Obecná škola. Tato škola má svůj školní parlament, který je tvořen z velké části studenty 

z jednotlivých ročníku, a to i ze dvou ročníků nižšího stupně, dvěmi učiteli, ředitelem školy 

třemi zástupci ze strany rodičů. Žáci na této škole jsou vedeni k diskusi o právech dítěte, a 

tudíž by také měli mít vytvořené velmi silné právní vědomí. Zkoumaný vzorek se snížil na 

100 žáků čtvrtých a pátých tříd. Srovnávali jsme, jestli se podle dětí liší práva dětí a 

dospělých. 

5.3.1 Práva dětí ve srovnání s právy dospělých z pohledu dětí 

Do jaké míry se liší pohled dětí na práva dospělých a na práva dětí jsem v rozšířeném 

šetření zjišťovala na příkladu dvanácti situací, které se různým způsobem vztahují ke 

každodennímu životu dětí a dospělých. Situace jsem si upravila, avšak námět jsem čerpala 

z níže uvedené literatury. Mezi situacemi lze nalézt takové, u nichž lze předpokládat, že: 

) práva dětí a dospělých se příliš lišit nebudou ( říci nahlas, co si myslí, 

žít se svou vlastní rodinou, bezplatné lékařské ošetření, hra ve volném 

čase) 

) práva dětí a dospělých budou odlišná (pít alkoholické nápoje, dívat se 

na televizi, kdy se mu zachce, jezdit samo ve výtahu) 

) nepůjde o práva, ale o neetické jednání (lhaní, opisování, podvádění, 

krádež...) 

Výsledky zachycuje tabulka č. 5 

Tabulka ě.5 : Práva dětí a dospělých (% kladných odpovědí) n=100 

Právo: Desetileté dítě Dospělý 

1. říci nahlas, co si myslí 78% 99% 

2. lhát,avšak pouze tehdy, kdy je to výhodné 12% 12% 

3. pít alkoholické nápoje 6% 89% 

4. používat výtah 78% 96% 

5. opisovat a podvádět, když si neví rady 11% 16% 

6. žít se svou vlastní rodinou 96% 95% 
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7. ukrást něco, když to někdo nevidí 5% 4% 
8. hrát si, když má volný čas 97% 84% 
9. uhodit toho, koho nemá rád 18% 32% 
10. dívat se na televizi, kdy chci 24% 77% 
11. na bezplatné lékařské ošetření 73% 75% 
12. vždy prosadit to, co se mu zachce 17% 40% 

Privilegia dospělých tedy děti spatřují především v tom, že mohou pít alkoholické 

nápoje, mohou se dívat na televizi, kdy se jim zachce a zčásti také v tom, že se mohou 

prosadit v tom, co se jim zachce. 

Výsadou dětí je hra, ale i dospělým tuto hru přiznávají. Lež je netolerována stejnou 

měrou dospělým i dětem, stejně tak i podvádění a krádeže. Avšak rozdíly jsou mezi 

vyřizováním účtů mezi druhými, dospělý také mohou říci nahlas, co si myslí. 

Tolerance vůči nesprávnému, neetickému jednání v rozmezí 1% - 5%. Zdá se tedy že 

děti měří své chování a chování dospělých stejnou měrou. 

5.3.2 Povinnosti dětí ve srovnání s povinnostmi dospělých 

Zda je tomu tak i v případě povinností jsem zjišťovala o týden později ve vztahu 

k dalším dvanácti situacím, z nichž některé jsou více, některé méně jednoznačné a tudíž jsou 

závislé na situačním kontextu. Předpokládala jsem, že rozdíly mezi „patřičným" jednáním dětí 

a dospělých budou výraznější. Avšak i zde je stejná míra přikládána k chování dětí, tak i 

dospělých. 

Tabulka ě.6 : Povinnosti dětí a dospělých (% kladných odpovědí) n=100 

Povinnost: Desetileté dítě Dospělý 

1. poslouchat své rodiče 95% 45% 

2. udělat cokoliv, co mu řekne někdo starší 40% 26% 

3. pomoci tomu, kdo to potřebuje 92% 92% 

4. poslechnout pokyny policie 93% 93% 

5. oznámit, když někdo ubližuje dítěti 93% 92% 

6. mlčet, když ho někdo trestá 20% 19% 

39 



7. ošetřit člověka, kterého porazí na kole 89% 91% 
8. říci nahlas, že se mu něco nelíbí 60% 70% 
9. nemluvit o tom, co se děje doma 36% 31% 
10. dát každému to, co si zaslouží 8% 10% 
11. vždycky sníst vše, co je na talíři 34% 26% 

12. vždycky si prosadit svou 24% 34% 

Patrný rozdíl nacházíme u „poslušnosti ve vztahu k starším - je považována za 

závaznou častěji u dětí než u dospělých, podobně, avšak s menším rozdílem je tomu u „říci 

nahlas, když se mi něco nelíbí" a u „vždycky si prosadit svou", která je více přisuzována 

dospělým. 

5.4 Práva učitele a práva dětí ve vyučovací hodině 

Jaké práva by daly děti učiteli a jaká sobě jsem zjišťovala v následující anketě. Většina 

uvedených možností ukazuje, pokud jsou kladné, že žák se aktivně účastní života. Jde tedy o 

nalezení hranice, středu, kde se umožní svoboda žákům a přitom se nenaruší disciplína. Tuto 

anketu jsem provedla ústně ve 3.ročníku, volila jsem střední cestu proto, že žáci v tomto 

ročníku jsou, co se týče chování, disciplíny a autoritě učitele, na poloviční cestě k tomu, aby 

si uvědomovali svá práva a dokázali ši je i obhájit. 

Tabulka č.7: Zvažte, jaká práva byste dali učiteli a žákovi ve vyučovací hodině? 

Ve vyučovací hodině je dovoleno učiteli žákovi 

Jíst nebo pít A A 

Být nepřipraven N N 

Být unavený N A 

Být výstředně oblečen N N 

Být zapomnětlivý A A 

Nepřczouvat se A N 

Rozhodovat za jiné A N 

Mít vždy pravdu N N 

Nerozumět něčemu, něco nevědět N A 

Smát se A A 

40 



Mluvit A N 

Tázat se, klást otázky A A 

Nesouhlasit s hodnocením, se známkou A N 

Projevovat vlastní názor A A 

Hodnotit jiné A A 

Používat vlastní poznámky A N 

A-ano N-ne 

Anketa proběhla formou diskuse. Často jsem se musela dotazovat, abych získala 

jednoznačnou odpověď, např. má se to? Záci hodnotili dle svých vlastních zkušeností a často 

je přirovnávali na konkrétní situace ve své třídě. Bylo zajímavé vidět, že se navzájem 

přesvědčují a argumentují, dokud racionálně nevysvětlí proč se tak rozhodli a názorově spolu 

souhlasí jako třída. 

Po týdnu jsem jim však zadala stejnou anketu s tím rozdílem, že se ve znění objevilo : 

ve vyučovací hodině by mělo být dovoleno. 

Tabulka č.8 : Zvažte, jaká práva byste dali učiteli a žákovi ve vyučovací hodině? 

Ve vyučovací hodině by mělo být dovoleno Učiteli žákovi 

Jíst nebo pít A A 

Být nepřipraven N A 

Být unavený N A 

Být výstředně oblečen N N 

Být zapomnětlivý A A 

Nepřezouvat se A N 

Rozhodovat za jiné N N 

Mít vždy pravdu N N 

Nerozumět něčemu, něco nevědět N A 

Smát se A A 

Mluvit A A 

Tázat se, klást otázky A A 

Nesouhlasit s hodnocením, se známkou A A 

Projevovat vlastní názor A A 

Hodnotit jiné A A 

Používat vlastní poznámky A A 

A-ano N-ne 
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V pravomocích učitele, tedy co by jemu mělo být povoleno/ nepovoleno se změnila 

pouze jedna položka: neměl by rozhodovat za jiné. Žáci to zdůvodnili tím, že i když má být 

učitel tím, kdo věc rozhřeší, měl by se řídit většinou a menšině by měl vysvětlit, proč se 

nerozhodl jinak. Vždy ale učitel rozhodnutím ublíží tomu, kdo chce pravý opak, a tak by měl 

zmírnit jeho „bolest". Žáci by si naopak přisoudili tyto pravomoce, používat své vlastní 

poznámky (když nevím, mohu se podívat, vím kde to najdu a také tomu rozumím), nesouhlasit 

s hodnocením (myslím si, že jsem byl lepší, učil jsem se, a tudíž bych zasloužil alespoň 

pochvalu za snahu, povede to k motivaci), žáci by chtěli ve vyučování mluvit (ví, že se to 

nemá, ale stejně to dělají, baví se s sousedem, tak ať se to povolí), být nepřipraven (zdůvodnili 

tím, že pokud se někdy stane, že se žák nemohl připravit, měl by být omluven, ale nezneužívat 

toho). 

Ukázalo se, že žáci mají podvčdomí o tom, co by mohli, ale v praxi se s tím příliš 

nesetkali, či se to u nich ve třídě příliš nepoužívá. Zajímavá byla diskuse o tom, že žákovi by 

mělo být povoleno být nepřipraven. Uvědomují si, že být připraven je jejich povinností a jsou 
za tuto přípravu odpovědni, avšak ví, ěi se někdy ocitli v situaci, kdy tomu tak být nemohlo a 

cítili křivdu z e strany učitele . 

6. Realizace vyučovací jednotky na téma „právo na svobodu a rovnost" a „ 

právo na jméno" 

Téma hodiny : Právo na svobodu a rovnost. Právo na jméno 

„Každé dítě je zaregistrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, 

státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. " 

(Úmluva o právech dítěte, čl. 7) 

„ Státy se zavazují respektovat právo dítěte na zachování jeho totožnosti, včetně jména, 

státní příslušnosti, rodinných svazků v souladu se zákonem. " 

(Úmluva o pávech dítěte, čl.8) 

Dítě má právo na svobodu projevu, toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat 

a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice jakýmikoli prostředky 

podle volby dítěte. Výkon tohoto práva může podléhat omezením, která jsou nutná 
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6. Realizace vyučovací jednotky na téma „právo na svobodu a rovnost" a „ 
17 právo na jméno" 

Téma hodiny : Právo na svobodu a rovnost. Právo na jméno 

„Každé dítě je zaregistrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, 

státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. " 

(Úmluva o právech dítěte, čl. 7) 

„Státy se zavazují respektovat právo dítěte na zachování jeho totožnosti, včetně jména, 
státní příslušnosti, rodinných svazků v souladu se zákonem. " 

(Úmluva o pávech dítěte, čl.8) 

„ Dítě má právo na svobodu projevu, toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat 

a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice jakýmikoli prostředky 

podle volby dítěte. Výkon tohoto práva může podléhat omezením, která jsou nutná 

k respektování práv nebo pověsti jiných a k ochraně a bezpečnosti veřejného pořádku, zdraví, 

nebo morálky. " (Úmluva o právech dítěte, čl. 13) 

V rámci praxe na základní škole jsem se pokusila o realizaci vyučovací jednotky 

zaměřené na konkrétní práva dítěte resp.práva na jméno, na svobodu a rovnost. Hodinu jsem 

odučila ve druhém ročníku. Celkový počet hodin byl nakonec 3 hodiny v rámci jednoho 

týdne. 

Třída 2. A ZŠ Horní Suchá 3 vyučovací jednotky 

Cíl hodiny: 

seznámit děti s vybranými právy a navodit situace, že ač jsme různí, máme mnoho 

společného, respektování práv druhého, tolerance mezi sebou - to, co se líbí mě se nemusí 

líbit Tobě, společná práce na společném úkolu, schopnost vcítění se do problému jinak 

odlišných lidí, vytvoření modelu žádoucího chování, správného chování a ideálního spolužáka 

17 Hradečná, M., Hejlová, H., Novotná-Dědečková, J. Práce učitele s právy dítěte. Praha, SVI PedF UK 1996 



k respektování práv nebo pověsti jiných a k ochraně a bezpečnosti veřejného pořádku, zdraví, 

nebo morálky. " (Úmluva o právech dítěte, cl. 13) 

V rámci praxe na základní škole jsem se pokusila o realizaci vyučovací jednotky 

zaměřené na konkrétní práva dítěte resp.práva na jméno, na svobodu a rovnost. Hodinu jsem 

odučila ve druhém ročníku. Celkový počet hodin byl nakonec 3 hodiny v rámci jednoho týdne. 

Třída 2. A ZŠ Horní Suchá 3 vyučovací jednotky 

Cíl hodiny: 

seznámit děti s vybranými právy a navodit situace, že ač jsme různí, máme mnoho 

společného, respektování práv druhého, tolerance mezi sebou - to, co se líbí mě se nemusí 

líbit Tobě, společná práce na společném úkolu, schopnost vcítění se do problému jinak 

odlišných lidí, vytvoření modelu žádoucího chování, správného chování a ideálního spolužáka 

Postup práce: 

Rozhovor o právech dítěte a rozbor jednotlivých článků úmluvy 

1. Základní opěrné body: 

• fotografie rodiny, obrázky dětí různých ras 

• každý člověk je jiný, má své přednosti a nedostatky(píseň na kazetě) 

• jaký jsi domácí úkol"Má dobrá a špatná vlastnost 

• rozhovor o tom, co děti smějí a co ne 

• vyzdvižení práva na jméno - jak jsi ke svému jménu přišel 

• kartičky se jmény 

• co je identita 

• jména, co znamenají, články o jménech 

• jak Ti doma říká máma, táta, bratr, sestra - babičky, dědečkové, kamarádi 

co se Ti líbí, co ne 

• oznámení příchodu spolužáků 

2. Vlastní práce dětí: „Noví spolužáci" 
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• rozdělení do skupin po třech 

• výběr malířských potřeb 

• vlastní výtvarné práce 

• výběr jména a vlastností 

3. Závěr: Představení nových spolužáků 

• představení nových spolužáků dětmi 

• výběr nejlepšího kamaráda 

Pomůcky: 

• Úmluva o právech dítěte, ěl.7,8,13 

• Fotografie dětí ze třídy a jejich rodiny 

• Fotografie a obrázky dětí odlišných ras 

• Potřeby pro vytvoření kartiček, čtvrtka, pastely, fixy, tempery, nůžky, lepící páska, balicí 

papír 

• Čítanka pro 2. ročník ZŠ: Toman, J.-Maršíková, J.: Čtení pro radost. Praha, Fortuna 1995. 

str.99-100 Neznám hezčí jméno, str. 100-101 Rozhovor o jménech 

• Slovník českých jmen: kol.autorů Praha, Academia 1988 

• Audionahrávka D.Patrasová: Pasu, pasu písničky - píseň o velkých uších, CD přehrávač 

• Domácí cvičení - zamyšlení nad svou dobrou a špatnou vlastností 

Průběh hodin: 

Rozhovory probíhaly v zadní části třídy na koberci. Každý si našel své místo, kde si 

rozprostřel fotografie. Nejprve jsme si však v hodině čtení přečetli složitý text Úmluvy o 

právech dítěte, a to články č. 7, 8, 13. Tyto články jsem pro děti zjednodušila, abychom si o 

jejich obsahu mohli popovídat. Následovala prohlídka fotografií z rodinného prostředí. 

Povídali jsme si o příbuzenských vztazích, o situaci v rodině. Zmínili jsme pojem identita, co 

to je, co je jejím obsahem, vysvětlení pojmů totožnost, národnost, a jestli má pro nás význam. 

Potom jsme si prohlédli obrázky dětí jiných ras, hledali jejich odlišnosti v barvě pleti, místa, 

odkud pocházejí, způsobu života. Na obrázcích děti viděli, že lidé jsou odlišní v mnoha 
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věcech (barva vlasů, očí, pleti, výšky, kultury), ale také že mohou mít od narození různé 

viditelné vady nebo jiná vážná onemocnění. 

Poslechli jsme si píseň D.Patrasové o různých vadách, které děti mají (velké uši, křivé 

nohy, zuby, šilhání...). Na každém bychom něco našli, a tak jsme se dohodli, že se raději 

zaměříme na to, abychom na každém z nás našli právě to pěkné, co se nám líbí. A to se týče i 

vlastností. 

Děti měli za úkol najít na sobě vždy jednu dobrou a jednu špatnou vlastnost a napsat o 

ní. Přečetli jsme si jejich domácí úkoly a ostatní děti pak vždy posoudily, zda se dotyčný trefil 

do černého. Tyto vlastnosti jsme pak společně sepsali na tabuli. 

Dále jsme si pak povídali o různých zkušenostech v souvislosti s tím, co se smí a co ne, 

tedy na co máme a nemáme právo. 

Vyzdvihli jsme právo na jméno, poněvadž každý si doma zjistil, jak ke svému jménu 

přišel, proč mu bylo takové jméno vybráno, pokračovali jsme v přečtení článků z čítanky a v 

rozhovoru na téma: „Jak mi doma říkají?" a jestli se jim to líbí. a také jsme se zeptali, jestli se 

mu jeho jméno líbí, je s ním spokojený, nebo by si ho chtěl vyměnit za jiné. Pokud ano, děti 

pak posoudily, zda-li by se k dotyčnému to nové jméno hodilo, či nikoli.Společně jsme se 

domluvili, že tak, jak se dětem nelíbí být oslovován, je oslovovat nebudeme. 

Na kartičku ze čtvrtky jsme si pak svá jména děti napsaly barvou, která se jim líbí a 

mohly si také namalovat nějaký symbol, který by je co nejvíce vystihoval. 

Příprava na příchod nových spolužáků. Přijde jich šest a úkolem je, vybrat z těch šesti 

toho nejlepšího. Poznáme ho podle jeho vlastností a způsoby vystupování. Spolužáka si totiž 

vytvoříme. Děti se domluvily, že každý mu dá kousek sebe - tvar hlavy, rukou, velikost, 

barvu očí, vlasů, jméno, svou vlastnost atd. Hotovou postavu děti podle vlastního uvážení 

vybarvily a vystřihly. Určily jméno a jeho vlastnosti. Tak vzniklo celkem šest postav, 3 holky 

a 3 kluci. Každá skupinka svoji postavu představila a přečetla její vlastnosti. Po skončení 

představení si každé dítě vybralo tu postavičku, kterou by chtělo za svého kamaráda. Vyhrála 

postavička Daniely, která je hezká, pracovitá, chytrá, milá, kamarádská, ale nerada si uklízí 

pokojíček, protože jí to nebaví. Za to ráda pomáhá mamince. 
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Hodnocení: 

Dětem se hodiny velmi líbily. Dočkala jsem se takového efektu, že si od té doby děti říkají 

takovými jmény, která se jim líbí a která si napsaly na své kartičky. Nejoblíbenější spolužačka 

je přišpendlena na nástěnce u skříněk a bedlivě sleduje, zda.li to, o čem jsme si tři hodiny 

povídali, žáci dodržují, navzájem se respektují, tolerují a berou ostatní tak, jací jsou. Dokonce 

i „nepřátelé ve třídě" si vyříkali, že se budou respektovat, i když nejlepšími kamarády zřejmě 

nebudou. Ve třídě se upevnily sociální vazby, zlepšila se komunikace a verbální projev žáků, 

jsou schopni pronést své názory nahlas,dokáží si uvědomit, zda.li mají pravdu, či ne a také si 

vytvořily si postoje k těm, kteří nedodržují pravidla, na kterých se domluvily. 

7. VÝZKUMNÉ NÁSTROJE PRO SLEDOVÁNÍ OBLASTI 

PRÁVNÍHO VĚDOMÍ DÍTĚTE18 

7.1 Anketa (dotazník) 

Anketa či dotazník jsou základní výzkumné nástroje, které se používají v různých 

oborech. Mohlo by se zdát, že jsou nejjednodušší, ať už na přípravu či praktické provedení, 

avšak musí být formulovány zcela jasně a srozumitelně. Anketa často předchází debatám, či 

besedám, pokládá tedy reálný základ, na kterém se již „dá stavět". Anketě může předcházet 

výklad, může ale také být závěrečnou syntézou. Důležité ovšem je stanovit si cíle ankety, 

podle nichž pak dotváříme návrh ankety. Vyhodnocení výsledků nemusí být příliš složité, 

poněvadž nejde o výzkumné šetření. 

7.1.1 Anketa ano/ne 

Použití ankety ano/ne je použitelné pouze pro otázky, na které jsme schopni odpovědět 

ano/ne popř.nevím. Otázky musí být jasně formulované a nesmí být o jejich významu pochyb. 

18 Hradečná, M., Hejlová, H., Novotná-Dčdečková, J. Práce učitele s právy dítěte. Praha, SVI PedF UK 1996 



Hodnocení: 

Dětem se hodiny velmi líbily. Dočkala jsem se takového efektu, že si od té doby děti říkají 

takovými jmény, která se jim líbí a která si napsaly na své kartičky. Nejoblíbenější spolužačka 

je přišpendlena na nástěnce u skříněk a bedlivě sleduje, zda.li to, o čem jsme si tři hodiny 

povídali, žáci dodržují, navzájem se respektují, tolerují a berou ostatní tak, jací jsou. Dokonce 

i „nepřátelé ve třídě" si vyříkali, že se budou respektovat, i když nejlepšími kamarády zřejmě 

nebudou. Ve třídě se upevnily sociální vazby, zlepšila se komunikace a verbální projev žáků, 

jsou schopni pronést své názory nahlas,dokáží si uvědomit, zda.li mají pravdu, či ne a také si 

vytvořily si postoje k těm, kteří nedodržují pravidla, na kterých se domluvily. 

7. VÝZKUMNÉ NÁSTROJE PRO SLEDOVÁNÍ OBLASTI 

PRÁVNÍHO VĚDOMÍ DÍTĚTE 

7.1 Anketa (dotazník) 

Anketa či dotazník jsou základní výzkumné nástroje, které se používají v různých 

oborech. Mohlo by se zdát, že jsou nejjednodušší, ať už na přípravu či praktické provedení, 

avšak musí být formulovány zcela jasně a srozumitelně. Anketa často předchází debatám, či 

besedám, pokládá tedy reálný základ, na kterém se již „dá stavět". Anketě může předcházet 

výklad, může ale také být závěrečnou syntézou. Důležité ovšem je stanovit si cíle ankety, 

podle nichž pak dotváříme návrh ankety. Vyhodnocení výsledků nemusí být příliš složité, 

poněvadž nejde o výzkumné šetření. 

7.1.1 Anketa ano/ne 

Použití ankety ano/ne je použitelné pouze pro otázky, na které jsme schopni odpovědět 

ano/ne popř.nevím. Otázky musí být jasně formulované a nesmí být o jejich významu pochyb. 
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Příklad: 

1. Myslíš si, že děti mají svá práva? ano ne nevím 

2. Znají podle Tebe děti svá práva? ano ne nevím 

3. Dodržují děti svá práva? ano ne nevím 

4. Mají mít děti vedle práv i své povinnosti? ano ne nevím 

5. Porušují dospělí dětská práva? ano ne nevím 

6. Znáš někoho kdo dětská práva porušuje? ano ne nevím 

7.1.2 Anketa vyžadující odpověď 

Odpovědět na konkrétní otázky konkrétní odpovědí se mnohdy zdá velmi složité. 

Otázka musí být opět srozumitelná, a tudíž i přiměřená věku dítěte. Nemůžeme po dítě na 

1.stupni ZŠ nějaké filozofické báje, avšak odpověď zcela konkrétní. Měli bychom se tedy 

stylizovat do role dítěte a klást mu otázky, na které bychom byli schopni odpovědět a to v co 

nejkratším intervalu bez jakýchkoliv filozofických debat či hloubání. 

Příklad: 

1. Znáš nějaká dětská práva? 

2. Která dětská práva podle tebe nejčastěji porušována? 

3. Která dětská práva jsou pro děti nejdůležitější? 

4. Naopak bez kterého práva by ses obešel? 

5. Proč myslíš, že jsou dětská práva porušována? 

7.1.3 Anketa bodovaná 

U této ankety žáci odpovídají na otázky bodovým ohodnocením, tedy otázku podle její 

důležitosti ohodnotí příslušným počtem bodů. Podle druhu otázky a jejího počtu odpovědí 

rozdělíme body. Mohou se také objevit otázky, které nejsou závislé na počtu bodů, ale jejich 

hodnocení můžeme libovolně měnit, např. oznámkujete práva dětí jako ve škole 1 - výborné, 

2 - velmi dobré, 3 - dobré atd. Vždy ale musíme faktory hodnocení uvést na začátku ankety. 
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Příklad: 

Oboduj práva dítěte podle toho, jak jsou pro tebe důležitá. Použij bodové ohodnocení od 1 do 

10, přičemž 1 je pro tebe právo nejdůležitější a 10 nejméně důležité právo. 

právo na vzdělání právo hrát si právo na jméno právo mít svůj názor 

právo na odpočinek právo na zdraví právo rozhodovat sám za sebe 

právo být chráněn před škodlivými vlivy právo na rovnost dětí právo na rodinu 

7.1.4 Anketa vyjadřující míru 

Tato anketa vyžaduje doplnění vhodných frází, které by charakterizovali situaci, 

kterou sledujeme. Musí být ve shodě s otázkou a nesmí být v rozporu. 

Příklad: 

U každého práva zakroužkuj číslo odpovědi, které vyjadřuje míru respektování lidských práv 

v Tvém okolí. 

Právo 

(1) není vůbec respektováno 

(2) je málo respektováno 

(3) je respektováno dostatečně 

1. právo mít jídlo, oblečení a bydlení 1 2 3 

2. Právo na zdraví a odbornou pomoc 1 2 3 

3. Právo na výchovu a vzdělání 1 2 3 

4. Právo hrát si a odpočívat 1 2 3 

5. Právo na jméno 1 2 3 

6. Právo mít svůj názor a přesvědčení 1 2 3 

7. Právo na rovnost handicapovaných dětí 1 2 3 

8. Právo být chráněn před škodlivými vlivy 1 2 3 

9. Právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s tebou stane 1 2 3 
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7.1.5 Anketa vyžadující konkrétní zkušenosti 

Tato anketa může doplňovat předchozí ankety a často tomu tak i je. Čerpáme 

z předchozích zkušeností žáků, z jejich poznatků a vědomostí z oblasti práv dítěte.Tato anketa 

může být použita samostatně, ale i jako doplňující anketa k anketě předchozí. 

Příklad: 

1. Znovu si přečti otázky a vyber tři práva, která se v tvém okolí dostatečně nedodržují a která 

Ti připadají velmi důležitá. Uveď příklad ze své zkušenosti 

2. Zamysli se nad dětskými právy a uveď příklady ze svého okolí, kdy se tato 

dostatečně nedodržují 

3. Vyjmenuj práva, která jsou dodržována 

Vyjmenuj svá práva, která jsou obvykle respektována 

Všechny ankety mohou být používány samostatně, či jako doplňující předchozí ankety. Je 

důležité zmínit, že se nejedná o výzkum, tedy jejich hodnocení se řídí jinými a ne tak 

striktními pravidly. Děti mohou při zpracování anket pracovat ve skupinách či samostatně. 

Učitel může zhotovit soupis na tabuli. Při práci ve skupinách si vždy skupina volí svého 

zástupce, mluvčího, zveřejňují společné vyhodnocení a seznam. Ankety bývají většinou ústně 

korigovány a mohou se rozvinout v diskuse. 

7.2 Beseda 

Jaké znalosti mají děti v oblasti práv dítěte jsme již z anket zjistili. Nyní následuje 

korigovaní znalostí a následující debata .Zjistíme tím, jaké konkrétní zkušenosti mají děti 

v oblasti práv dítěte, jak je chápou, dodržují, respektují a užívají jich. Musíme zvolit takový 

způsob výkladu, aby byl srozumitelný a samozřejmě se určitým způsobem připravit na nově 

vzniklé situace. Učitelé jsou pomocníky v pochopení práv dětí, jejich vedoucími, proto by 

neměli být ničím zaskočeni. Nesmíme také zapomenout na vhodné zhodnocení a ukončení 
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3. Vyjmenuj práva, která jsou dodržována 

4. Vyjmenuj svá práva, která jsou obvykle respektována 

Všechny ankety mohou být používány samostatně, či jako doplňující předchozí ankety. Je 

důležité zmínit, že se nejedná o výzkum, tedy jejich hodnocení se řídí jinými a ne tak 

striktními pravidly. Děti mohou při zpracování anket pracovat ve skupinách či samostatně. 

Učitel může zhotovit soupis na tabuli. Při práci ve skupinách si vždy skupina volí svého 

zástupce, mluvčího, zveřejňují společné vyhodnocení a seznam. Ankety bývají většinou ústně 

korigovány a mohou se rozvinout v diskuse. 

7.2 Beseda 

Jaké znalosti mají děti v oblasti práv dítěte jsme již z anket zjistili. Nyní následuje 

korigovaní znalostí a následující debata .Zjistíme tím, jaké konkrétní zkušenosti mají děti 

v oblasti práv dítěte, jak je chápou, dodržují, respektují a užívají jich. Musíme zvolit takový 

způsob výkladu, aby byl srozumitelný a samozřejmě se určitým způsobem připravit na nově 

vzniklé situace. Učitelé jsou pomocníky v pochopení práv dětí, jejich vedoucími, proto by 

neměli být ničím zaskočeni. Nesmíme také zapomenout na vhodné zhodnocení a ukončení 

debaty, záleží jen na učiteli, jakým způsobem to udělá. Nejhorší je ale jak debatu začít, 

„pojďme debatovat?" se asi tak zcela nehodí, proto bych se ráda zmínila o dvou možných 

úvodech, které by mohly debatě předcházet. 

7.2.1 Brainstorming19 

První vhodnou variantou je brainstorming. Brainstorming neboli spontánní přinášení 

nápadů je dnes hojně využívanou metodou. Tématy brainstormingu jsou různá témata, která 

se váží k danému problému. Smyslem je poznamenávání pojmů, která souvisí s klíčovým 

slovem. Pojmy, které můžeme použít jsou ať už abstraktní - právo, právní vědomí, dětská 

19 Pasch, M, Gardner,G. Langerová, M., Stárková J., Moodyová, Ch. Od vzdělávacího procesu k vyučovací 

hodině. Praha: Portál, 1998 



debaty, záleží jen na učiteli, jakým způsobem to udělá. Nejhorší je ale jak debatu začít, 

„pojďme debatovat?" se asi tak zcela nehodí, proto bych se ráda zmínila o dvou možných 

úvodech, které by mohly debatě předcházet. 

7.2.1 Brainstorming 

První vhodnou variantou je brainstorming. Brainstorming neboli spontánní přinášení 

nápadů je dnes hojně využívanou metodou. Tématy brainstormingu jsou různá témata, která 

se váží k danému problému. Smyslem je poznamenávání pojmů, která souvisí s klíčovým 

slovem. Pojmy, které můžeme použít jsou ať už abstraktní - právo, právní vědomí, dětská 

práva atd., ale i konkrétní práva dětí . právo hrát si, právo na rodinu atd. Na základě 

brainstormingu se pak rozbíjí klíčová diskuse, kdy žáci jednotlivé spontánní nápady hodnotí a 

nad kterými dál debatují. Je to velice inspirující činnost, kdy se naše mozky bouří a přinášejí 

neustále nápady. 

7.2.2 Pojmová mapa 

Podobným příkladem je vytvoření pojmové mapy z klíčových slov, či slov, které 

odpovídají na učitelem kladené otázky. Tvorba pojmové mapy je myšlenkový proces, který 

vrcholí vizuálním zobrazením souvislostí mezi poznatky dané oblasti učiva. Každý pojem, 

vlastnost pojmu nebo příklad je v jednom kruhu. Vztahy mezi pojmy, vlastnostmi pojmů nebo 

příklady pojmů jsou znázorněny spojnicemi a šipkami, které popisují povahu jednotlivých 

vztahů. Např. pojem právo v sobě zahrnuje lidská práva, ale i práva dětí atd. Výsledný 

diagram reprezentuje mapu, vyjadřující to, jak daný člověk chápe důležité prvky a vztahy 

v daném tématu. 

7.3 Práce s příběhem 

Vyprávění o něčem, co se stalo, co se mohlo stát, či co bychom si přáli, aby se stalo je 

pro děti velmi působivou debatou. Vyprávění může být ústní či písemnou formou, obsahuje 

charakteristiku, hodnocení postav, motivaci, zápletku, krizi a katarzi - uvolnění , odměnu či 

trest a následující odpuštění, děti vyprávění velmi emocionálně prožívají a zapojují zde svou 

fantazii.Pro děti příběh přibližuje učivo, vtahuje je do děje, rozvíjí jejich znalosti, myšlení, 

citlivost pro posuzování problémů, tvořivost, postoje a dovednosti. 
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Jaké příběhy můžeme použít? Určitě čerpáme ze svých zkušeností, zkušeností žáků, 

jejich kamarádů, rodičů. Můžeme použít také příběhy, které jsou již zpracované, tudíž 

různých literárních materiálů, novinářských článků, reflexí, videopříběhů, televizních 

pohádek, inscenací.tyto příběhy jsou velmi dobře zpracovány, avšak často bývají velmi 

obtížné. Můžeme si ovšem vytvořit svůj vlastní příběh, příběh na pokračování, záleží na 

tématu příběhu a na tom, kdy nám dojdou nápady. 

Těžiště práce s příběhem není v následné diskusi a racionálním zdůvodněním řešení 

problému, jako je tomu u práce se situacemi, ale i v prožívání, zhodnocení vlastní zkušenosti i 

zkušenosti jiných, vcítění se do „cizí kůže", zvažování řešení. Důležitým faktorem při řešení 

problému je nesení a učení se odpovědnosti za volbu. 

Při práce s příběhem začínáme osnovou, nejprve vybereme problém, který je v daném 

příběhu obsažen, jakým způsobem ho dítěti předložíme, tedy způsob četby, motivace 

k dokončení příběhu, výběr nejhezčího konce příběhu, práce ve skupinách, individuálně a 

způsob diskuse na závěr příběhu. Výchovný cíl nespočívá pouze v obsahu, ale především ve 

vytvořené atmosféře, společného zážitku, důvěře, kterou ve třídě máme. 

7.4 Písemné práce dětí 

Písemné práce mohou být různé, ale především by měly směřovat ke konkrétnímu 

vyjádření vlastního názoru dítěte. Nejschůdnější cestou se jeví technika volného psaní, ale 

také psaní, vyprávění vlastních příběhů, popis zážitků, zkušeností. Písemná práce obvykle 

navazuje na besedu, či vyprávění příběhu nebo situace. Důležitá je také volba tématu, na které 

děti práci vytvářejí např.právo na jméno 

právo na soukromí 

právo na hraní a odpočinek 

právo na vzdělání 

právo na vlastní názor 
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7.5 Řešení situací 

Stejně jako u příběhu je důležité téma, jeho uplatnění, porušení nebo nenaplnění 

konkrétního práva. Často jej můžeme zobrazit jako konflikt.V rozhovoru rozebíráme situace, 

motivace činů, okolnosti. Otázky klade učitel, měl by je směřovat k cíli, k vysvětlení, že 

určité jednání cítěné jako nesprávné, je nejen morálně odsouzeníhodné, ale že je i bezprávím 

na někom. Sledujeme tedy pochopení práva jakožto pojmu vyjadřujícího normu mezilidských 

vztahů, pochopení, že práva není bez povinnosti a že jsem také odpovědni za dodržování práv 

a povinností. 

Příklad: 

Petr z 1.třídy má malého brášku., který má narozeniny. Bráška má rád autíčka a moc se mu 

líbí autíčko, které má Petrův kamarád Honza. Petr mu tajně to auto vezme z tašky, když se 

nedívá a doma jej zabalí jako dárek pro malého brášku. Bráška má z dárku ohromnou radost. 

Popis: Situace ukazuje v etické rovině konflikt dobrého úmyslu a špatné volby prostředků. Na 

pozadí prohřešku - krádeže - je možno vysvětlit i porušení práva na soukromí a soukromý 

majetek. 

v 

Řešení: 

Co bylo špatně? „Petr musí autíčko vrátit, když by ho nevrátil, bude se Honzova maminka 

zlobit. A omluvit se Honzovi. Bráškovi musí říct, že mu dá jiné, podobné nebo stejné autíčko, 

které koupíš mámou nebo s tátou. " Děti vedeme k pochopení nejen toho, že krást je špatné, i 

když pro dobrý úmysl, ale že je to i porušení práva, které chrání majetky všech dětí, ale i 

ostatních. 

7.6 Hraní rolí 

Hlavním principem hraní rolí je kooperace a komunikace mezi dětmi, která se 

v průběhu hraní rolí dál rozvíjí. Dále také rozvíjí sociální dovednosti, empatii, schopnost 

spolupracovat s jinými na společném úkolu. 

Dítě při hraní rolí hraje samo sebe v příběhu, který se skutečně stal, snaží se přijít na to, 

jak situaci řešit, jakými způsoby, může také hrát samo sebe v situaci, jak by se sám zachoval, 

kdyby, jde tedy o snahu vcítit se do role druhého, hraje sebe v určité sociální roli nebo někoho 

iiného a poslouchá jeho rad. Situace děti mohou měnit, mohou hrát skutečné příběhy, které 
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mají různá řešení, stejný příběh s mnoha řešeními, používají spádu a logiky příběhu a nebo na 

konkrétním výsledku příběhu sehrávají situaci, která měla předcházet zadanému řešení. 

Příklad: 

Moje právo - tvoje právo 

Každý z nás má sice právo na svobodu, avšak jeho svoboda končí tam, kde začíná 

svoboda někoho jiného. 

Situace: Je večer, všichni jsou doma a chtějí se koukat na televizi. Ovšem Kuba se chce 

koukat na film, Lucie na dokument a Kryštof na záznam hudebního koncertu. Mají ale jen 

jednu televizi. Lucii to nevadí a ráda se s Jakubem na film koukne. Kryštof se ovšem zavře do 

pokoje a nahlas si pustí hudbu své oblíbené kapely, na kterou se chtěl v televizi koukat. Jak na 

to Kuba s Lucií zareagují a jak to skončí? 

Řešení: Děti se rozdělí do skupinek a každá si nacvičí své řešení situace. Následuje rozhovor 

a zdůvodnění, proč takovým způsobem situaci sehráli. 
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8. Závěr 

„Maxima de6etupuero reverentia.- (DítěsizasCoužínejvétšíohCedupCnost." 

Právo přiznává dítěti postavení plnoprávného člena lidského společenství, ovšem 

vzhledem k tomu, že jej chápe jako „nejzranitelnějšího člena lidské rodiny" považuje za 

potřebné poskytnout mu v řadě případů jistý ochranný status. 

Právě ochranný pláštík, který je utkán z řady právních norem nejrůznějších právních 

odvětví, vede někdy dospělé k mylným interpretacím skutečného postavení dítěte v právním 

řádu. Z prostého faktu zvýšené ochrany dítěte v mnoha právních vztazích nelze vyvozovat ani 

náznak popření nezcizitelných, nezadatelných a nepromlčitelných dětských práv. 

Výhody, jež nám dospělým, přináší naše faktická i zdánlivá životní zralost, nám nesmí 

dovolit vidět v dítěti „nedokonalého dospělého", jakýsi předstupeň plnoprávného občana. Dítě 

je a má být náležitě vychováváno, což je jeho právo. Přirozené právo dítěte být vychováván 

naplňují dospělí lidé. Tito však nejsou dostatečnou jistotou, o níž se dítě může opírat a kterou 

potřebuje pro svůj harmonický vývoj. Obecný problém je tedy v tom, že děti jsou považovány 

za „nesvéprávné", jak většinou rodičů a učitelů, tak i ostatními dospělými. Z této pozice dítěte 

vyplývá, že se mu často odpírá možnost vyslovit svůj názor, zkušenost, přání, potřebu. Dnešní 

generace rodičů a učitelů zřejmě nejsou připraveny a dostatečně motivovány a zároveň 

schopny komunikovat s dětmi a vést je k jejich plnému rozvoji. Obecně je podceňován dialog 

mezi dětmi a dospělými. Odpovědnost tedy leží na lidské společnosti a podmínkách 

společenského života. 

Ve výzkumu mé diplomové práce jsem zjistila, že i tato situace se mění k lepšímu. 

Avšak děti jsou velmi překvapeni, že na téma jejich práv je ochoten s nimi někdo diskutovat. 

Děti mají zájem o to, aby znaly svá práva, ale i o to, aby je znali i dospělí. Avšak tato práva 

mají tendenci chápat bez jejich vazby na povinnosti a odpovědnosti, které z nich plynou. Byla 

jsem překvapena, že i děti na nižším stupni tato problematika zajímá a že dětská práva nejsou 

jen „učivem" občanské nauky v sedmých a devátých ročnících základní školy. Zda-li tomu 

napomáhají programy, které vytváří organizace věnující se dětským právům je námětem na 

vytvoření další diplomové práce na téma práva dítěte. 
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Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat a analyzovat utváření právního 

vědomí dítěte na primární škole, tedy dětí, jejichž zkušenosti s právy dítěte by neměly být 

příliš velké, a zmapovat jejich kompetence k získávání vzdělávání v této oblasti. Zaměřila 

jsem se na jednotlivé charakteristiky vzdělávacích programů, jakým způsobem se začleňují 

v této oblasti, a následovně jsem pak zkombinovala jednotlivé kompetence dle Rámcového 

vzdělávacího programu, které by měly pomáhat dítěti na cestě jeho rozvoje a vzdělávat ho 

nejenom k sociální komunikaci, pochopení mezilidských vztahů, zodpovědnosti, správnému a 

mravnému jednání, ale také ho vést k pochopení svých práv a práv druhého. 

Ve výzkumné části jsem se snažila o posílení právního vědomí dětí, posílení osobnosti, 

jejího rozvoje na modelových, zcela konkrétních situacích, poukázat na jejich práva, znát 

jejich myšlenky a postoje, tedy chování a postup, jak by se zachovaly ony samy. Dle výsledků 

jsem zjistila, že čeští školáci se spíše orientují v oblasti ochranných, pasivních práv než 

v oblasti práv participačních, aktivních. Potvrdila se také hypotéza, že vnímání a pojetí práv , 

stejně jako jejich přináležitost, závisí významnou měrou na věku dítěte. Ukázalo se také, že 

nejvhodnějším způsobem seznamování dětí s problematikou dětských práv jsou metody 

aktivního sociálního učení či metody sociálně psychologického charakteru. 

Mým přáním je, aby se zmenšila propast mezi myšlenkami dospělých v oblasti práv 

dětí, jejich vyjádřením a zprostředkováním, poněvadž Ti, co se zajímají o práva dětí, nebudou 

moci uspokojit svoji duši, pokud představy, ať už na papírech či v knihách, nebudou 

přeneseny do reálného života a jejich praktického použití dětmi. 
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ZVAŽTE, JAKÁ PRÁVA BYSTE DALI UČITELI A ŽÁKOVI VE VYUČOVACÍ HODINĚ 

Odpovídejte A - ano, N -ne 

Ve vyučovací hodině je dovoleno učiteli žákovi 

Jíst nebo pít 

Být nepřipraven 

Být unavený 

Být výstředně oblečen 

Být zapomnětlivý 

Nepřezouvat se 

Rozhodovat za jiné 

Mít vždy pravdu 

Nerozumět něčemu, něco nevědět 

Smát se 

Mluvit 

Tázat se, klást otázky 

Nesouhlasit s hodnocením, se známkou 

Projevovat vlastní názor 

Hodnotit jiné 

Používat vlastní poznámky 



ZVAŽTE, JAKÁ PRÁVA BYSTE DALI UČITELI A ŽÁKOVI VE VYUČOVACÍ HODINĚ 

Odpovídejte A - ano, N -ne 

Ve vyučovací hodině by mělo být dovoleno učiteli žákovi 

Jíst nebo pít 

Být nepřipraven 

Být unavený 

Být výstředně oblečen 

Být zapomnětlivý 

Nepřezouvat se 

Rozhodovat za jiné 

Mít vždy pravdu 

Nerozumět něčemu, něco nevědět 

Smát se 

Mluvit 

Tázat se, klást otázky 

Nesouhlasit s hodnocením, se známkou 

Projevovat vlastní názor 

Hodnotit jiné 

Používat vlastní poznámky 



Dotazník pro děti I. 

Datum: 

Jméno a příjmení: 

Obecné otázky: 

1. Co je to právo? 

2. Kdo má práva? 

3. Mají děti práva? 

4. Jaká práva? 

5. Měly by mít děti práva? 6. Jaká práva? 

Situace: 

1. Honzík ví, že má ve sborovně kartu o svých známkách, jak se chová, a chtěl by vědět 

co je tam napsáno. Paní učitelka mu to ale nechce dovolit, že nemá právo svoji kartu 

vidět. Myslíš, že má paní učitelka pravdu? Měl by existovat nějaký zákon na to, aby ji 

Honzík mohl vidět? Proč? 

2. Katčini rodiče se rozvádějí. Maminka by chtěla, aby Katka žila s ní, ale tatínek chce, 

aby bydlela u něho. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, že se Katka může 

sama rozhodnout, s kým bude žít? Proč? 

3. V jedné škole musejí všichni chodit na hodinu matematiky navíc. Někdo ale 

matematiku třeba nemá rád a přesto na tu hodinu chodit musí. Myslíš si, že ten, koho 

matematika nebaví a kdo tam nechce chodit, tam chodit nemusí? Šlo by to tak i ve 

škole, kdy Tě třeba nebaví nějaký předmět, že se zvedneš a půjdeš pryč? Proč? 

4. Petra šla k doktorovi do nemocnice a ten jí řekl, že by měla dostat injekci. Petra řekla, 

že si injekci dát nenechá. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo na to, že by 

Petra nemusela dostat injekci? Proč? 



5. David si ublížil, když si kopal s míčem, a odvezli ho do nemocnice. V nemocnici ho 

ale neošetřili, protože mu řekli, že jeho rodiče nemají dost peněz na zaplacení ošetření. 

Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, že mu doktoři musí pomoci? Proč? 

6. Kuba napsal povídku pro školní časopis. Píše se v ní, že se mu nelíbí školní řád. Paní 

ředitelka řekla, že mu to nemůže vytisknout. Myslíš si, že mu to mohla zakázat? Proč? 

7. Dva kluci si hráli na hřišti, když k nim přišli starší děti a řekli, ať odejdou, protože 

malé děti si tam nesmějí hrát. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo na to, že 

tam kluci mohou zůstat? Proč? 

8. Někteří lidé si myslí, že by měl existovat zákon, který by dětem umožnil volit 

prezidenta. Myslíte si, že by takový zákon měl existovat? Proč? 

9. Jana chtěla pracovat v obchodě u Pana Nováka a ten jí řekl, že není dost stará na to, 

aby mohla pracovat. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, který by dětem 

povolil pracovat, pokud chtějí? Proč? 

10. Lucka si psala deník a říkala, že ho nikdo nesmí číst, ani její rodiče. Kluci jí ho ale 

vzali a přečetli si pár řádků. Bylo to správné? Mohou si ho její rodiče přečíst? Proč jim 

ho nechce ukázat? 

11. Adam se ve škole popral a za to mu paní učitelka přidělila trest, že musí zůstat po 

škole. Ale Adam se bránil a chtěl jí povědět, jak to bylo. Měla by ho paní učitelka 

vyslechnout dříve, než udělí trest? Proč? 

12. Pavel chtěl jít k doktorovi, chtěl se s ním poradit o věcech, které ho trápí, ale rodiče 

mu to nedovolili. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, že Pavel k doktorovi 

smí jít sám, i když si to rodiče nepřejí? Proč? 



Dotazník pro děti II. 

Jméno a příjmení: 

Zakroužku j u každé věty, jestli s ní souhlasíš , či nikoli 

Desetileté dítě má právo: 

1. říci nahlas, co si myslí ano ne 

2. lhát, avšak pouze tehdy, kdy je to výhodné ano ne 

3. pít alkoholické nápoje ano ne 

4. používat výtah a n o n e 

5. opisovat a podvádět, když si neví rady ano ne 

6. žít se svou vlastní rodinou ano ne 

7. ukrást něco, když to někdo nevidí ano ne 

8. hrát si, když má volný čas ano ne 

9. uhodit toho, koho nemá rád ano ne 

10. dívat se na televizi, kdy chci ano ne 

11. na bezplatné lékařské ošetření ano ne 

12. vždy prosadit to, co se mu zachce ano ne 

Dospělý člověk má právo: 

1. říci nahlas, co si myslí ano ne 

2. lhát, avšak pouze tehdy, je-li to výhodné ano ne 

3. pít alkoholické nápoje ano ne 

4. používat výtahu ano ne 

5. opisovat a podvádět, když si neví rady ano ne 

6. žít se svou vlastní rodinou ano ne 

7. ukrást něco, když to někdo nevidí ano ne 

8. hrát si, když má volný čas ano ne 

9. uhodit toho, koho nemá rád ano ne 

10. dívat se na televizi, kdy chci ano ne 

11. na bezplatné lékařské ošetření ano ne 

12. vždy prosadit to, co se mu zachce ano ne 



Zakroužku j u každé věty, jestli s ní souhlasíš, či nikoliv: 

Desetileté dítě má povinnosti: 

1. poslouchat své rodiče ano ne 

2. udělat cokoliv, co mu řekne někdo starší ano ne 

3. pomoci tomu, kdo to potřebuje ano ne 
4. poslechnout pokyny policie ano ne 

5. oznámit, když někdo ubližuje dítěti ano ne 

6. mlčet, když ho někdo trestá ano ne 

7. ošetřit člověka, kterého porazí na kole ano ne 

8. říci nahlas, že se mu něco nelíbí ano ne 

9. nemluvit o tom, co se děje doma ano ne 

10. dát každému to, co si zaslouží ano ne 

11. vždycky sníst vše, co j e na talíři ano ne 

12. vždycky si prosadit svou ano ne 

Dospělý člověk má povinnosti: 

1. poslouchat své rodiče ano ne 

2. udělat cokoliv, co mu řekne někdo starší ano ne 

3. pomoci tomu, kdo to potřebuje ano ne 

4. poslechnout pokyny policie ano ne 

5. oznámit, když někdo ubližuje dítěti ano ne 

6. mlčet, když ho někdo trestá ano ne 

7. ošetřit člověka, kterého porazí na kole ano ne 

8. říci nahlas, že se mu něco nelíbí ano ne 

9. nemluvit o tom, co se děje doma ano ne 

10. dát každému to, co si zaslouží ano ne 

11. vždycky sníst vše, co j e na talíři ano ne 

12. vždycky si prosadit svou ano ne 



ZVAŽTE, JAKÁ PRÁVA BYSTE DALI UČITELI A ŽÁKOVI VE VYUČOVACÍ HODINĚ 

Odpovídejte A — ano, N -ne 

Ve vyučovací hodině je dovoleno učiteli žákovi 

Jísl nebo pít 
V ^ / J h/í4ptfí) 

Hýl nepřipraven A 
Hýl unavený A A 
Být výstředně oblečen y MVtís o m A ) 
Být zapomnětlivý № / i 
Nepřezouvat se 

- M N 
Rozhodovat za jiné á/ IV 
Mít vždy pravdu _ A u 
Nerozumět něčemu, něco nevědět -JL 4 
Smát se 

. _ A A 
Mluvit 

_ A Iv 
Tázat se, klást otázky Á Á 
Nesouhlasit s hodnocením, se známkou 

_ L k 
Projevovat vlastní názor A 
1 lodnotit jiné h/ 
Používat vlastní poznámky 



ZVAŽTE, JAKÁ PRÁVA BYSTE DALI UČITELI A ŽÁKOVI VE VYUČOVACÍ HODINĚ 

()dpovídcjle A ano, N -ne 

Ve vyučovací hodině je dovoleno učiteli žákovi 
Jíst nebo pít A/ (A-fU) N (A-au'1) 
Být nepřipraven A 

1 —f— / 

N 
Být unavený 

A/ /\ 
Být výstředně oblečen 

A/ N 
Být zapomnětlivý N N 
Nepřezouvat se A N 
Rozhodovat za jiné 

N N 
Mít vždy pravdu A 
Nerozumět něčemu, něco nevědět 

JV A 
Smát se A A 
Mluvit A A ^oó^Mvu 
Tázat se, klást otázky 

A A 
Nesouhlasit s hodnocením, se známkou 

N N 
Projevovat vlastní názor A k 
Hodnotit jiné 

A N 
Používat vlastní poznámky A M 



ZVAŽTE, JAKÁ PRÁVA BYSTE DALI UČITELI A ŽÁKOVI VE VYUČOVACÍ HODINĚ 

(Odpovídajíc A - ano, N -ne 

Ve vyučovac í hod ině je dovo leno učiteli žákovi 

Jíst nebo pít /V M ^ - A ) 
Být nepřipraven 

A /\ 
Být unavený A A 
Být výstředně oblečen 

K/ / / 
Být zapomnětlivý IV A 
Nepřezouvat se 

IV N 
Rozhodovat za jiné A (V 
Mít vždy pravdu IV A/ 
Nerozumět něčemu, něco nevědět 

A A 
Smát se /3, A 
Mluvit A N 
Tázat se. klást otázky A A 
Nesouhlasit s hodnocením, se známkou •V A 
Projevovat vlastní názor 

A A 
1 Iodnotit jiné A IV 

Používat vlastní poznámky A A 



Dotazník pro děti I. 

Datum: J^.ii.. r... 

.hučno a příjmení: c i k 

Obecné otázky: 

I. Co je to právo? 

2. Kdo má práva? 

3. Mají děti práva? ^ . ^ ^ ( ^ U 

4. Jaká práva? A i / W A a a ^ \ 

5. Měly by mít děti práva? 

6. .1 

Situace: 

/leiy oy mít ueti pravaV ^ , , 

aká práva? f j Á J l <**- M J L - l c l U U h y 

lonzil 

.1. 

izík ví, že má ve sborovně kartu o svých známkách, jak se chová, a chtěl by vědět 

co je tam napsáno. Paní učitelka mu to ale nechce dovolit, Že nemá právo svoji kartu 

vidět. Myslíš, že má paní učitelka pravdu? Měl by existovat nějaký zákona na to, aby ji 

Honzík mohl vidět? Proč? / w e ^ w ^ - O y ^ x r 

c J b y m z A j l L ArC&TA/ l n y ASL. / i h y ^ A / Á . 

Katčiny rodiče se rozvádějí. Maminka by chtěla, aby Katka žila s ní, ale tatínek chce, 

aby bydlela u něho. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, že se Katka může 

sama rozhodnout, s kým bude žít? Proč? ^ v ^ ^ r J ó ^ r v ^ v ^ A . 

V jedné škole musejí všichni chodit na hodinu matematiky navíc. Někdo ale matematiku 

třeba nemá rád a přesto na tu hodinu chodit musí. Myslíš si, že ten, koho matematika 

nebaví a kdo tam nechce chodit, tam chodit nemusí? Šlo by to tak i ve škole, kdy Tě 

třeba nebaví nějaký předmět, že se zvedneš a půjdeš pryč? Proč? . i 

n f ^ j J ^ c J U r o ^ LóxÁX^A^ o t y f ^ ^ O - • 'Af t /yyvuyuu^ ^ 
/ w ^ U u ^ u i CKS ýÁ 

Pera šla k doktorovi do nemocnice a ten jí řekl, že by měla dostat injekci. Petra řekla, že 

si injekci dát nenechá. Měl by existc 

nemusela dostat injekci? Proč prJL' 

si injekci dát nenechá. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo na to, že by Petra 

;ela dostat injekci? Proč r ^ U T í l M / W fajj^ * 



4. David si ublížil, když si kopal s míčem, a odvezli ho do nemocnice. V nemocnici ho ale 

neošetřili, protože mu řekli, že jeho rodiče nemají dost peněz na zaplacení ošetření. Měl 

by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, že mu doktoři musí pomoci? Proč? CvA-O" 
'yyXMAA^ , 

5. Kuba napsal povídku pro školní časopis. Píše se v ní, že se mu nelíbí školní řád. Paní 

ředitelka řekla, že mu to nemůže vytisknout. Myslíš si, že mu to mohla zakázat? Proč? rf\^Ly 

6. Dva kluci si hráli na hřišti, když k nim přišli starší děti a řekli, ať odejdou, protože malé 

děti si tam nesmějí hrát. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo na to. že tam kluci 

mohou zůstat? Proč? O/WO- ^ ^ % . 

7. Někteří lidé si myslí, že by měl existovat zákon, který by dětem umožnil volit rezidenta. 

Myslíte si, že by takový zákon měl existovat? Proč? rcJ^ 'Xln/^s^ /yOAAy /v^Cks A /b* 

m^oJj—. 

8. .lana chtěla pracovat v obchodě u Pana Nováka a ten jí řekl. že není dost stará na to. aby 

mohla pracovat. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, který by dětem povolil 

pracovat, pokud chtějí? Proč? fťvL' y y ^ J L ÍUy 

Lucka si psala deník a říkala, že ho nikdo nesmí číst, ani její rodiče. Kluci jí ho ale vzali 

a přečetli si pár řádků.Bylo to správné? Mohou si ho její rodiče přečíst? P109 jim ho 

nechce ukázat? r y ^ , ^ ^ j A o ^ S U A ^ J ^ , 

10. Adam se ve škole popral a za to mu paní učitelka přidělila trest, že musí zůstat po škole. 

Ale Adam se bránil a chtěl jí povědět, jak to bylo. Měla by ho paní učitelka vyslechnout -

dříve, než udělí trest? Proč? 0 № TYUX^ / ^ r f ^ / ^ j l ^ L 

1 1. Pavel chtěl jít k doktorovi, chtěl se s ním poradit o věcech, které ho trápí, ale rodiče mu 

to nedovolili. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, že Pavel k doktorovi smí jít 

sám, i když si to rodiče nepřejí? Proč? CKf^jy Q Í M / j U r /VU^-



Dotazník pro děti I. 

Datum6. l.Q.Oh. 

Jméno a příjmení: cÁÁ^Á^O. 

Obecné otázky: 

1. Co je to právo? 

2. Kdo má práva? 
/ 

3. Mají děti práva? fl/Yl ^ 

4. Jaká práva? 

5. Měly by mít děti práva? tfsýltr' 

6. Jaká práva? y l ^ ů y 

Situace: 

Honzík ví, žc má ve sborovně kartu o svých známkách, jak se chová, a chtěl by vědět 

co je tam napsáno. Paní učitelka mu to ale nechce dovolit, že nemá právo svoji kartu 

vidět. Myslíš, že má paní učitelka pravdu? Měl by^existovat nějaký zákona na to, aby ji 

Honzík mohl vidět? Proč? M ^ i d Á ^ / M ^ W ^ w ^ ^ L a / , 

Katčiny rodiče se rozvádějí. Maminka by chtěla, aby Katka žila s ní, ale tatínek chce, 

aby bydlela u něho. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, že se Katka může / 

sama rozhodnout, s kým bude žít? Proč? í ^ ^ t T i i ^ 

V jedné škole musejí všichni chodit na hodinu matematiky navíc. Někdo ale matematiku 

třeba nemá rád a přesto na tu hodinu chodit musí. Myslíš si, že ten, koho matematika 

nebaví a kdo tam nechce chodit, tam chodit nemusí? Šlo by to tak i ve škole, kdy Tě 

třeba nebaví nějaký předmět, že se zvedneš a půjdeš pryč? Proč? 

Z ? „ „ „ 
Pera šla k doktorovi do nemocnice a ten jí řekl, že by měla dostat injekci. Petra řekla, že 

si injekci dát nenechá. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo na to, že by Petra 

nemusela dostat injekci? Proč 



4. David si ublížil, když si kopal s míčem, a odvezli ho do nemocnice. V nemocnici ho ale 

neošetřili, protože mu řekli, že jeho rodiče nemají dost peněz na zaplacení ošetření. Měl 

by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, že mu doktoři musí pomoci? Proč? 

5. Kuba napsal povídku pro školní časopis. Píše se v ní. že se mu nelíbí školní řád. Paní 

ředitelka řekla, že mu to nemůže vytisknout. Myslíš si, že mu to mohla zakázat? Proč? 

(). Dva kluci si hráli na hřišti, když k nim přišli starší děti a řekli, ať odejdou, protože malé 

děti si tam nesmějí hrát. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo na to, že tam kluci 

mohou zůstat? Proč? . / / * 0 , ^ ^ / 

<rU 
7. Někteří lide si myslí, že by měl existovat zákon, který by dětem umožnil volit rezidenta. 

Myslíte si, že by takový zákon měl existovat? Proč? 

8. Jana chtěla pracovat v obchodě u Pana Nováka a ten jí řekl, že není dost stará na to, aby 

mohla pracovat. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, který by dětem povolil 

pracovat, pokud chtějí? Proč? 

9. I Aicka si psala deník a říkala, že ho nikdo nesmí číst, ani její rodiče. Kluci jí ho ale vzali 

a přečetli si pár řádků.Bylo to správné? Mohou si ho její rodiče přečíst? Proč jim ho 

nechce ukázat? 

MU. 
10. Adam se ve škole popral a za to mu paní učitelka přidělila trest, že musí zůstat po škole. 

Ale Adam se bránil a chtěl jí povědět, jak to bylo. Měla by ho paní učitelka vyslechnout 

dříve, než udělí trest? Proč? 

11. Pavel chtěl jít k doktorovi, chtěl se s ním poradit o věcech, které ho trápí, ale rodiče mu 

to nedovolili. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, že Pavel k doktorovi smí jít 

sám. i když si to rodiče nepřejí? Proč? 
f 



D o t a z n í k pro děti I. 

Datum: 

Jméno a příjmení:. C^W] 

Obecné otázky: 

1. Co je to právo? 

2. Kdo má práva? /VJtVO-cAvv-C 

3. Mají děti práva? Ow 

4 Jaká práva? A w ý n r j U ^ / ^ A j r t ^ A ^ y ^ » ^ O V 

5. Měly by mít děti práva? 

6. Jaká práva? / Y W & v O U s / v L é í f f í ^ A y ^ M T ^ y ^ r L < c d J i i 

Situace: 

1. Honzík ví, že má ve sborovně kartu o svých známkách, jak se chová, a chtěl by vědět 

co je tam napsáno. Paní učitelka mu to ale nechce dovolit, že nemá právo svoji kartu 

vidět. Myslíš, že má paní učitelka pravdu? Měl by existovat nějaký zákona na to, aby ji 

Honzík mohl vidět? Proč? /WeA*vK> JbyjtAAWsXAS. (KwCT 
o j y / ^Sýdjil' t ^ rt^J C t t ý noks MSAJUAL. 

1. Katčiny rodiče se rozvádějí. Maminka by chtěla, aby Katka žila sní, ale tatínek chce, 

aby bydlela u něho. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, že se Katka může 

sama rpzhodnout, s kým bude žít? PročT^^R^vt^, r íOTíl^UuyuJ^, 

2. V jedné škole musejí všichni chodit na hodinu matematiky navíc. Někdo ale matematiku 

třeba nemá rád a přesto na tu hodinu chodit musí. Myslíš si, že ten, koho matematika 

nebaví a kdo tam nechce chodit, tam chodit nemusí? Šlo by to tak i ve škole, kdy Tě 

třeba nebaví nějaký předmět, že se zvedneš a půjdeš pryč? Proč? & J K W /\AJts • 

J . Pera šla k doktorovi do nemocnice a ten jí řekl, že by měla dostat injekci. Petra řekla, že 

si injekci dát nenechá. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo na to, že by Petra 

nemusela dostat injekci? Proč /y \SW , L j V d J l b ť f / l e ť 



4. David si ublížil, když si kopal s míčem, a odvezli ho do nemocnice. V nemocnici ho ale 

neošetřili, protože mu řekli, že jeho rodiče nemají dost peněz na zaplacení ošetření. Měl 

by existovatnějaký zákon nebo pravidla že mu doktoři musí pomoci? Proč? Ct^VCf^ 

5. Kuba napsal povídku pro školní časopis. Píše se v ní, že se mu nelíbí školní řád. Paní 

ředitelka řekla, mu to nemůže vyti^knou^ Myslíš si, že mu to mohla zakázat? Proč? 

6. Dva kluci si hráli na hřišti, když k nim přišli starší děti a řekli, ať odejdou, protože malé 

děti si tam nesmějí hrát. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo na to, že tam kluci 

mohou zůstat? A y ^ j ^ u C ^ - X c L ^ Á * ^ * ^ ^ 
c k i y Z AyA* J M í 

7. Někteří lidé si myslí, že by měl existovat zákon, který by dětem umožnil volit rezidenta. 

Myslíte si,, že by takový zákon měl existovat? Proč? T ^ U s n ^ r t u ^ L 

8. Jana chtěla pracovat v obchodě u Pana Nováka a ten jí řekl, že není dost stará na to, aby 

mohla pracovat. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, který by dětem povolil 

pracovat, pokud chtějí? P r o ě ? / n 4 x . / Ýy i y Q J u / i ^ / Z ^ A x í a ^ / U x Á ^ fa*^ 

9. Lucka si psala deník a říkala, že ho nikdo nesmí číst, ani její rodiče. Kluci jí ho ale vzali 

a přečetli si pár řádků.Bylo to správné? Mohou si ho její rodiče přečíst? Proč jim ho 

nechce ukázat? y p p ^ ^ f r t f / r i K A^jL-, 

10. Adam se ve škole popral a za to mu paní učitelka přidělila trest, že musí zůstat po škole. 

Ale Adam se bránil a chtěl jí povědět, jak to bylo. Měla by ho paní učitelka vyslechnout 

dříve, než udělí trest? Proč? Q ^ í ď ^ s w J u i c r ' /KL+V*' J S t O s a r r ' 

11. Pavel chtěl jít k doktorovi, chtěl se s ním poradit o věcech, které ho trápí, ale rodiče mu 

to nedovolili. Měl by existovat nějaký zákon nebo pravidlo, že Pavel k doktorovi smí jít 

sárrL ijkdyž si to rodiče nepřejí? Proč? 



Dotazník pro děti II. 

Jméno a příjmení:.. cLúv. 

Zakroužku j u každé věty, jestli s ní souhlasíš, či nikoli 

Desetileté dítě má právo: 

1. říci nahlas, co si myslí ^ a r u p ne 

2. lhát, když je to pro něj výhodné ano (n^) 

3. pít alkoholické nápoje ano ^n^ 

4. jezdit samo ve výtahu .(rffío) ne 

5. opisovat a podvádět, když si neví rady ano (jie) 

6. žít se svou vlastní rodinou ^ano) ne 

7. ukrást něco, když to někdo nevidí ano ^ 

8. hrát si, když má volný čas ne 

9. uhodit toho, koho nemá rád ano ^ e ^ 

10. dívat se na televizi, kdykoliv se mu zachce (cínc^ ne 

I 1. na bezplatné lékařské ošetření ano ^ t p 

12. vždy prosadit to, co se mu zachce ano (n t^ 

Dospělý člověk má právo: 

1. říci nahlas, co si myslí (ano) ne 

2. lhát, když j e to pro něj výhodné ano (n^ 

3. pít alkoholické nápoje ne 

4. jezdit samo ve výtahu ^ n o ) ne 

5. opisovat a podvádět, když si neví rady ano (T^ 

6. žít se svou vlastní rodinou ffiTft) ne 

7. ukrást něco, když to někdo nevidí ano 

8. hrát si, když má volný čas (tmy) ne 

9. uhodit toho, koho nemá rád ano ^ e ) 

10. dívat se na televizi, kdykoliv se mu zachce £ano} ne 

1 1. na bezplatné lékařské ošetření ano (Jk^ 

12. vždy prosadit to, co se mu zachce / a n o ) ne 



Z a k r o u ž k u j u každé věty, jestli s ní souhlasíš , či nikoliv: 

Desetileté dítě má povinnosti: 

1. poslouchat své rodiče (ano) 

2. udělat cokoliv, co mu řekne někdo starší ano 

3. pomoci tomu, kdo to potřebuje ano 

4. poslechnout pokyny policie (ano) 

5. oznámit, když někdo ubližuje dítěti (ano) 

6. mlčet, když ho někdo trestá ano 

7. ošetřit člověka, kterého porazí na kole (ano) 

8. říci nahlas, že se mu něco nelíbí (ano~) 

9. nemluvit o tom, co se děje doma ( a n o ) 

10. dát každému to, co si zaslouží ano 

I I. vždycky sníst vše, co je na talíři ano 

12. vždycky si prosadit svou ano 

Dospělý člověk má povinnosti: 

1. poslouchat své rodiče ano 

2. udělat cokoliv, co mu řekne někdo starší ano 

3. pomoci tomu, kdo to potřebuje ano 

4. poslechnout pokyny policie ^ano) 

5. oznámit, když někdo ubližuje dítěti ^ m o 

6. mlčet, když ho někdo trestá ano 

7. ošetřit člověka, kterého porazí na kole 

8. říci nahlas, že se mu něco nelíbí ano 

9. nemluvit o tom, co se děje doma (án^) 

10. dát každému to, co si zaslouží ano 

I I. vždycky sníst vše, co je na talíři ano 

12. vždycky si prosadit svou ano 



Dotazník pro děti II. 

Jméno o příjmení: 

Z a k r o u ž k u j u každé věty, jestli s ní souhlasíš , či nikoli 

Desetileté dítě má právo: 

1. říci nahlas, co si myslí ^mčT) ne 

2. lhát, když je to pro něj výhodné ano ( n e ) 

3. pít alkoholické nápoje ano ^ e ) 

4. jezdit samo ve výtahu (anp) ne 

5. opisovat a podvádět, když si neví rady ano (ne) 

6. žít se svou vlastní rodinou ^ a n ^ ) ne 

7. ukrást něco, když to někdo nevidí ano (no ) 

8. hrát si, když má volný čas £ančT) ne 

uhodit toho, koho nemá rád ano ( n t p 

10. dívat se na televizi, kdykoliv se mu zachce ano (fíe) 

1 I. na bezplatné lékařské ošetření (ancf> ne 

12. vždy prosadit to, co se mu zachce ano (^e ) 

Dospělý člověk má právo: 

1. říci nahlas, co si myslí (ančT) ne 

2. lhát, když j e to pro něj výhodné ano (ruT) 

3. pít alkoholické nápoje (£mo) ne 

4. jezdit samo ve výtahu ( a ™ ^ n e 

5. opisovat a podvádět, když si neví rady ano ( á e ) 

6. žít se svou vlastní rodinou ^ano) ne 

7. ukrást něco, když to někdo nevidí ano (ne) 

8. hrát si. když má volný čas ^ a n o ) ne 

9. uhodit toho, koho nemá rád ano (ne) 

10. dívat se na televizi, kdykoliv se mu zachce ano (ňe) 

I I. na bezplatné lékařské ošetření ano (ne) 

12. vždy prosadit to, co se mu zachce ano m e ) 



Z a k r o u ž k u j u k a ž d é vě ty , jestli s ní souhlas í š , či n ikol iv : 

Desetileté dítě má povinnosti: 

1. 

2. 

poslouchat své rodiče 

udělat cokoliv, co mu řekne někdo starší ano 

3. pomoci tomu, kdo to potřebuje / c í i í o / 

4. poslechnout pokyny policie 
(—— 

5. oznámit, když někdo ubližuje dítěti ( J ^ 
6. mlčet, když ho někdo trestá ( 3 

7. ošetřit člověka, kterého porazí na kole 

( 3 

8. říci nahlas, že se mu něco nelíbí ^ j m e j ) 

9. nemluvit o tom, co se děje doma ano 

10. dát každému to, co si zaslouží ano 

1 1. vždycky sníst vše, co je na talíři ano 

12. vždycky si prosadit svou ano 

Dospělý člověk má povinnosti: 

1. poslouchat své rodiče 

2. udělat cokoliv, co mu řekne někdo starší 

3. pomoci tomu, kdo to potřebuje 

4. poslechnout pokyny policie 

5. oznámit , když někdo ubližuje dítěti 

6. mlčet, když ho někdo trestá 

7. ošetřit člověka, kterého porazí na kole 

8. říci nahlas, že se mu něco nelíbí 

9. nemluvit o tom, co se děje doma 

10. dát každému to, co sí zaslouží 

I 1. vždycky sníst vše, co j e na talíři 

12. vždycky si prosadit svou 

ano 

ano 

ano 

(^arfo} 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

<3 
(3> 

ne 

ne 

ne 

ne 

<3> 
O 

& 

( 3 



Dotazník pro děti II. 

.Jméno a příjmení: .C^ÁrA^rr^l^.. 

Z a k r o u ž k u j u každé věty, jestli s ní souhlasíš , či nikoli 

Desetileté dítě má právo: 

1. říci nahlas, co si myslí 

2. lhát, když je to pro něj výhodné 

3. pít alkoholické nápoje 

4. jezdit samo ve výtahu 

5. opisovat a podvádět, když si neví rady 

6. žít se svou vlastní rodinou 

7. ukrást něco. když to někdo nevidí 

<S. hrát si, když má volný čas (an 

9. uhodit toho, koho nemá rád fTmčT) 

10. dívat se na televizi, kdykoliv se mu zachce (flno. 

1 1. na bezplatné lékařské ošetření (^no) 

12. vždy prosadit to, co se mu zachce ano 

víllli^ 

ano 

ano 

ínč)) 

ano $ 
ano 

ne 

<9 
ČP 
ne 

9 
ne 
© 

ne 

ríe 

ne 

ne 

9 

Dospělý člověk má právo: 

1. říci nahlas, co si myslí (ano) 

2. lhát, když je to pro něj výhodné ano 

3. pít alkoholické nápoje (ano) 

4. jezdit samo ve výtahu (ano) 

5. opisovat a podvádět, když si neví rady ano 

6. žít se svou vlastní rodinou ^arn^ 

7. ukrást něco, když to někdo nevidí ano 

8. hrát si, když má volný čas ^mo: 

9. uhodit toho, koho nemá rád 

10. dívat se na televizi, kdykoliv se mu zachce (ano 

1 I. na bezplatné lékařské ošetření ^ n o ) 

12. vždy prosadit to, co se mu zachce ano 

ne 
© 

ne 

ne 
© 

ne 
© 

ne 

ne 

ne 

ne 



Z a k r o u ž k u j u každé věty, jestli s ní souhlasíš , či nikoliv: 

Desetileté dítě má povinnosti: 

1. poslouchat své rodiče OllIQ^) ne 

2. udělat cokoliv, co mu řekne někdo starší ano měl 

3. pomoci tomu, kdo to potřebuje & ne 

4. poslechnout pokyny policie / j m q ne 

5. oznámit, když někdo ubližuje dítěti ne 

6. mlčet, když ho někdo trestá ano 

7. ošetřit člověka, kterého porazí na kole (ánGj ne 

<S. říci nahlas, že se mu něco nelíbí (^lino) ne 

9. nemluvit o tom, co se děje doma ne 

10. dát každému to, co si zaslouží ^fio) ne 

1 1. vždycky sníst vše, co je na talíři ano ( j j e -

12. vždycky si prosadit svou ano 

Dospělý člověk má povinnosti: 

1. poslouchat své rodiče ne 

2. udělat cokoliv, co mu řekne někdo starší ano <2s> 
o pomoci tomu, kdo to potřebuje ( a n i ) ne 

4. poslechnout pokyny policie ťímjfo ne 

5. oznámit, když někdo ubližuje dítěti ( Imo^ ne 

6. mlčet, když ho někdo trestá ano 

7. ošetřit člověka, kterého porazí na kole Mu] ne 

K. říci nahlas, že se mu něco nelíbí 
> 

i m o ) ne 

9. nemluvit o tom, co se děje doma {moj ne 

10. dát každému to, co si zaslouží (ancy ne 

1 1. vždycky sníst vše, co je na talíři ano ČM> 

12. vždycky si prosadit svou ano é 



Protože jsem žákyní ( žákem ) této školy, vím, co pro mě 
znamená 

ŠKOLNÍ ŘÁD 

Měl bych: 
• se slušně chovat ve všech prostorách školy i mimo ně, 
• zdravit dospělé osoby, 
• pravidelně se připravovat na vyučování, 
• chodit do školy včas a slušně upravený, 
• si vážit nejen svých věcí, ale i věcí spolužáků a majetku školy, 
• dbát na pořádek a čistotu nejen na svém místě, ale i v dalších prostorách školy a v je j ím okolí, 
• rodičům připomenout, aby mě v případě mé nepřítomnosti ve škole vždy včas omluvili, 
• vypínat mobilní telefon v době vyučování nebo ho převést do tichého režimu 
• plnit všechny pokyny vyučujících a dodržovat povinnosti služby (když mi bude přidělena). 

Neměl bych: 
• zapomínat pomůcky a domácí úkoly, 
• nosit do školy předměty, které mohou ohrozit mé zdraví a zdraví spolužáků, 
• nosit do školy drahé věci a ani více peněz než potřebuji, 
• nosit ve škole sportovní obuv s černou podešví - chráním tím také své zdraví, 
• vstupovat do kabinetů a sborovny bez doprovodu vyučujícího, 
• přisvojovat si věci, které mi nepatří. 

Čemu se musím vyhnout: 
• všem projevům ponižování a ubližování spolužákům, 
• kouření, 
• užívání drog, alkoholu a dalších škodlivých látek, 
. ohrožení svého zdraví a zdraví svých spolužáků (proto se nevykláním z oken, nesahám na elektrické 

přístroje,...), 
. vzdálení se ze školy v průběhu vyučování bez souhlasu vyučujících. 

Co za to očekávám od dospělých: 
• slušné chování a jednání se mnou, 
• že všechny jej ich pokyny budou rozumné a splnitelné, 
. že pro mě budou svým chováním a vystupováním vzorem a autoritou, 
• že budou mít pochopení pro mé starosti a problémy, 
• že j im budu moci sdělit svá trápení, 
• že vyslechnou mé oprávněné námitky a připustí rozumnou diskuzi. 

Jaká jsou má práva, mohu: 
• učit se, získávat vědomosti, 
• získávat informace o mých výsledcích, 
• ptát se, diskutovat, vyjadřovat své názory, 
• bránit se útočníkům, žádat učitele a další pracovníky školy o pomoc. 


