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1. Vazba na ŠVP 

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného 

světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou 

důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro 

individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet 

osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.  

Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují charakteristiku 

průřezového tématu, kde je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu 

v základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos 

průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak v oblasti vědomostí, 

dovedností a schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat 

doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů (v 

textu tučným písmem). Každý tematický okruh obsahuje nabídku témat (činností, 

námětů). Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v 

kompetenci školy.  

Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání všech žáků a 

zvláště pak žáků, u kterých je upravován obsah a výstupy ze vzdělávání od 3. 

stupně podpůrných opatření. Průřezová témata obsahují silný výchovný aspekt a 

napomáhají osobnostnímu a charakterovému rozvoji těchto žáků, vytvářejí prostor 

pro utváření jejich postojů a hodnotového systému. Proto bude i při výuce těchto 

žáků kladen důraz především na kultivaci jejich postojů a hodnotových orientací. 

Nároky kladené na utváření vědomostí a dovedností těchto žáků budou vždy plně 

respektovat jejich individuální možnosti. Tematické okruhy průřezových témat 

procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích 

obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují 

proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost 

utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum 

dovedností.  

Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím 

obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků 

realizovaných ve škole i mimo školu.  
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V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:  

Osobnostní a sociální výchova  

Výchova demokratického občana  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

Multikulturní výchova ( MKV) 

Environmentální výchova  

Mediální výchova  
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1.1 Současný stav 

 

Výchova demokratického občana  

Charakteristika průřezového tématu  

Průřezové téma výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní 

charakter. Ve vzdělávání představuje zejména syntézu hodnot, a to spravedlnosti, 

tolerance a odpovědnosti. V rámci pojetí v naší škole představuje zejména rozvoj 

kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností, porozumění demokratickému 

uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. 

V našem pojetí tedy chceme zejména rozvíjet občanskou gramotnost. Ta vyjadřuje 

způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, 

demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně 

řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, 

ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a 

odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických 

způsobů řešení. 

Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tematických 

okruhů, ale i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi 

všemi subjekty vzdělávání založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) 

vytváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako „laboratoř demokracie“. V ní 

jsou žáci více motivováni k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti 

demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity. Zároveň si 

sami na sobě mohou ověřit nejen význam dodržování pravidel, eventuálně v zájmu 

spravedlnosti se podílet na vytváření pravidel nových, ale i to, jak je důležité se o 

udržování demokracie starat, protože překročení hranice k anarchii i naopak k 

despotismu je neustále přítomným nebezpečím. Tato zkušenost pak rozvíjí 

schopnost kritického myšlení.  

Výchova demokratického občana se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou 

vazbu má především na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou 

tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská a 

občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci jednotlivců - občanů na 

společenském a politickém životě demokratické společnosti. Ve vzdělávací 
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oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech zaměřených na vztah k 

domovu a vlasti. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod  

 vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 

 umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za 
tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků  

 rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a 
prezentační schopnosti a dovednosti 

 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 

 vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 

 vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě, vychovává k úctě 
k zákonu 

 rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

 učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

 přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a 
odpovědnost 

 rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů 

 motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

 umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z 
různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze) 

 vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

 vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 

 

 

1.2 Inovace 

Při realizaci tematických okruhů vycházíme z reálných životních situací a 

doporučené obsahy tematických okruhů se vztahují k životní zkušenosti žáků. 

Všechny tematické okruhy výchovy demokratického občana budou zachovány. 

 

Občanská společnost a škola – škola jako model otevřeného partnerství a 

demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve 

škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním 

životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy – 
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žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity; 

spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci. 

Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti 

(jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za 

své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina 

základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v 

demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického 

systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); principy soužití s 

minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a 

spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů). 

Formy participace občanů v politickém životě – volební systémy a 

demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako 

základní jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí. 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie 

jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie 

fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam 

ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a 

problémů v osobním životě i ve společnosti. 

 

Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 2013, 

2016  
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2. Učební osnovy 

 

 

Učivo ŠVP výstupy - žák 

Místo, kde žijeme 
- naše vlast – domov, národ 
- státní zřízení, politický systém ČR, armáda ČR 
- státní správa a samospráva, státní symboly 

 
Lidé kolem nás 

- právo a spravedlnost, základní lidská práva, 
práva dítěte, protiprávní jednání, práva a 
povinnosti žáků, školy, právní ochrana 
občanů a majetku, soukromého vlastnictví, 
duševních hodnot 

- státní svátky a významné dny 
 
 
Místo, kde žijeme 

- mapy, obecně zeměpisné a tematické – 
obsah, grafika, vysvětlivky 

- orientaci na mapě, světové strany, 
orientační body a linie 

- zemský povrch a jeho tvary 
- povrch, krajina ČR, vodstvo na pevnině ČR 
- regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR 
- půda, rostlinstvo, živočišstvo 
- vliv krajiny na život lidí, životní prostředí 
- surovinové zdroje, výroby, služby a obchod 

 
Lidé a čas 

- regionální památky – péče o památky 
 
Lidé kolem nás 

- kultura – podoby a projevy kultury, kulturní 
instituce, masová kultura 

 
 

Vyjádří na základě vlastních 
zkušeností základní vztahy mezi 
lidmi, vyvodí a dodržují pravidla pro 
soužití ve škole, v rodině, obci 
(městě). 
Rozpozná ve svém okolí jednání a 
chování, která se už tolerovat 
nemohou, a která se porušují lidská 
práva nebo demokratické principy. 
 
 
VDO: Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu rozhodování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poukážeme v kulturním prostředí 
na změny, některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení 
kulturního života. 
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3. Výukové materiály 

 

Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: Lidé kolem nás – žáci vyjádří na základě vlastních 

zkušeností základní vztahy mezi lidmi  

Organizační formy a metody práce: spolupráce ve skupinách 

Pomůcky: balící papíry, psací potřeby, prstové barvy, magnety 

Cíl: společná dohoda na pravidlech třídy 

 

Učitel 1. stupně základní školy je zpravidla i třídním učitelem. Ve své „vlastní“ 

třídě se problematikou demokracie zabývá již na začátku školního roku. Proto tuto 

činnost může přenést do hodin vlastivědy. Jedná se o demokracii v praxi. 

 Téma dvou vyučovacích hodiny lze shrnout do názvu „Demokracie v praxi - 

Práva, povinnosti a pravidla ve třídě“. Během hodiny si žáci postupně navrhnou, 

případně upraví, a hlavně si odsouhlasí pravidla platná pro svou třídu. Žáci zjistí, že i 

na jejich názoru záleží, že mohou ovlivnit návrhy pravidel. Žáci mají možnost prožívat 

aktivní účast na budování třídního „mikrosvěta“ (kolektivu). Žáci si postupně budou 

uvědomovat spojitost mezi právy a povinnosti, ale i odpovědností a pravidly v rámci 

třídy. 

Učitel si připraví balící papíry (rozdělené na tři části) a jejich počet je odvislý 

od počtu skupin. 

 

Průběh první vyučovací hodiny: 

 

1. Vyučující seznámí žáky cílem a náplní hodin.  

2. Učitel rozdělí třídu na skupiny (4 až 5 žáků) a skupiny očísluje. 

3. Každá skupina jmenuje svého „mluvčího“ (učitel zpětnou vazbou ověří jeho 

„volbu“ – zdůvodnění výběru). 

4. Každá skupina obdrží balící papír s pojmy práva – povinnosti – pravidla. 

5. Učitel s žáky vede řízený rozhovor nad právy, povinnostmi a pravidly 

v rodinách. Ujasní si pojem právo, povinnost a pravidlo. Učitel zdůrazní, že 

dnešní aktivita se týká práv, povinností a výsledných pravidel, které si myslí, že 

má dodržovat každý jednotlivec ve třídě (tj. žák i učitel). 

6. Všechny skupiny nejdříve vyplňují první sloupec – práva. Zaznamenávají si 

všechny nápady (doporučení – číslovat jednotlivé nápady). 

7. Učitel jednotlivé skupiny obchází a návodnými otázkami získává zpětnou vazbu 

či je usměrňuje. 

8. Učitel požádá o jedno z práv žáků (např.: „Každý má právo se vyjádřit.“ – „Naší 

povinností je _______ “).  
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9. Obdobným způsobem zpracují žáci druhý sloupec – povinnosti. S využitím 

stejných čísel použitých v části s právy zapíší žáci do prostřední části papíru 

odpovídající povinnosti. 

10. Učitel opět skupiny obchází a návodnými otázkami získává zpětnou vazbu či je 

usměrňuje. 

11. Vstup učitele: pravidla pro pravidla. „Určete několik pravidel, která budou ve 

třídě vyvěšena trvale a na dobře viditelným místě“.  

a) Použijte pozitivní formulaci – „udělej“ něco místo „nedělej“ něco.  

b) Musí být konkrétní a popisovat požadované chování, např. právo – být 

vyslechnut; povinnost – naslouchat; pravidlo – zůstat zticha, když ostatní 

hovoří. 

12. Žáci skupiny se dohodnou na pěti pravidlech. Tato pravidla napíší tučným 

písmem do třetího sloupce. Tuto třetí část odstřihnou z archu a vyvěsí na tabuli 

(použití magnetů či hmoty „žvýkačky“). 

 

 

 

Průběh druhé vyučovací hodiny: 

 

13. Mluvčí jednotlivých skupin vysvětlí svá pravidla celé třídě. 

14. Diskuse vedená učitelem.  

a) Žáci určí nadbytečná pravidla a odsouhlasí si, která podobná pravidla je 

možné odstranit.  

b) Žáci by se měli pokusit dosáhnout rozhodnutí, se kterým bude každý 

souhlasit.  

15. Hlasování o pravidlech, která by měla být ve třídě uplatňována. (Způsob 

hlasování zvolí učitel – veřejné hlasování nebo např. pomocí “3 až 4 žetonů“, 

které každý žák přikládá podle důležitosti k jednotlivým pravidlům.)  

16. Pravidla s nejvyšším počtem hlasů se stávají pravidly třídy.  

17. Zástupci jednotlivých skupin je převedou do písemné formy, kterou všichni žáci 

podepíší (nebo potvrdí barevným obtiskem své dlaně či palce) a následně se 

tato pravidla vystaví ve třídě.  

18. V závěru prodiskutují žáci nad smyslem této činnosti. (Reflexe společné 

ohlédnutí za danou aktivitou)  

 

19. Žáci skupiny se dohodnou na pěti pravidlech. Tato pravidla napíší tučným 

písmem do třetího sloupce. Tuto třetí část odstřihnou z archu a vyvěsí na tabuli 

(použití magnetů či hmoty „žvýkačky“). 

Průběh druhé vyučovací hodiny: 

20. Mluvčí jednotlivých skupin vysvětlí svá pravidla celé třídě. 

21. Diskuse vedená učitelem.  

c) Žáci určí nadbytečná pravidla a odsouhlasí si, která podobná pravidla je 

možné odstranit.  
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d) Žáci by se měli pokusit dosáhnout rozhodnutí, se kterým bude každý 

souhlasit.  

22. Hlasování o pravidlech, která by měla být ve třídě uplatňována. (Způsob 

hlasování zvolí učitel – veřejné hlasování nebo např. pomocí “3 až 4 žetonů“, 

které každý žák přikládá podle důležitosti k jednotlivým pravidlům.)  

23. Pravidla s nejvyšším počtem hlasů se stávají pravidly třídy.  

24. Zástupci jednotlivých skupin je převedou do písemné formy, kterou všichni žáci 

podepíší (nebo potvrdí barevným obtiskem své dlaně či palce) a následně se 

tato pravidla vystaví ve třídě.  

25. V závěru podiskutují žáci nad smyslem této činnosti. (Reflexe společné 

ohlédnutí za danou aktivitou)  

 

 

 

 

 

https://images.clipartlogo.com/files/istock/previews/9600/96004853-old-paper-scroll-

vector-illustration.jpg  

 Demokratickou volbu lze využít pro plánovanou vycházku, výlet, školu 

v přírodě aj. a v jakémkoliv ročníku. 

 

 

 

https://images.clipartlogo.com/files/istock/previews/9600/96004853-old-paper-scroll-vector-illustration.jpg
https://images.clipartlogo.com/files/istock/previews/9600/96004853-old-paper-scroll-vector-illustration.jpg


 
12 

Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: Lidé kolem nás 

Organizační formy a metody práce: křížovka 

Pomůcky: psací potřeby 

Cíl: objasnění termínu Demokracie 

 

 Při objasnění termínu demokracie je vhodné navázat na hodiny, kde si žáci 

stanovili pravidla třídy. Připomenou si pojmy práva a povinnosti i způsob tvorby 

pravidel. Jednalo se o jejich svobodnou vůli a o zásadách, na kterých se dohodli → 

rozhodnutí všech (→ „vláda lidu“).   

 s žáky si učitel připomene předchozí hodiny, kdy žáci vytvářeli společná 

pravidla třídy 

 

 

Křížovka 

 

         1        

 2                

        3         

       4          

         5        

6                 

    7             

     8            

       9          

       10          

 

 

1. Jak se nazývá místo, kde se máme cítit nejbezpečněji? 

2. Jeden ze státních symbolů se nazývá? 

3. Nejuznávanější dokument na ochranu dětských práv se nazývá? 

4. Jakou instituci jako žáci navštěvujeme? 
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5. Jednání, při kterém je někdo za poplatek zvýhodněn? 

6. Kde sídlí prezident ČR? 

7. Do jakého kontinentu patří ČR? 

8. Telefonní číslo 158 patří …? 

9. Doplň Evropská …? 

10.  Hlava našeho státu se nazývá (obecně)? 

 

 

Vyšlo nám klíčové slovo DEMOKRACIE, s žáky probereme, co si pod tímto 

pojmem/slovem představují. 
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Prezentace na téma dětská práva – pro lepší pochopení daného tématu a otázky k 

zamyšlení 
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Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: Lidé kolem nás 

Organizační formy a metody práce: myšlenková mapa 

Pomůcky: psací potřeby, papír 

Cíl: zachycení strategií myšlení, kreativita, logické myšlení 

 

Práva dítěte – s žáky nejdříve probereme, co si pod tímto termínem představují 

a následně na tabuli vytváříme, společně myšlenkovou mapu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁVA DÍTĚTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁVA DÍTĚTE 
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Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: Lidé kolem nás 

Organizační formy a metody práce: skupinová práce 

Pomůcky: psací potřeby, myšlenková mapa, Úmluva o právech dítěte 

Cíl: objasnění obsahu, předat získané vědomosti 

 

Na vytvořenou myšlenkovou mapu navazuje skupinová práce, kdy se žáci ve 

třídě rozdělí do skupin (cca po 3-4 žácích). Každá skupinka si vybere jeden bod z práv 

dítěte (viz myšlenková mapa), který následně rozpracují: bude obsahovat citaci 

z Úmluvy o právech dítěte + vlastní vysvětlení daného bodu, citace. 
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„Úmluva o právech dítěte“ je mezinárodní smlouva stanovující občanská, 

politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí. Dodržování úmluvy kontroluje 

Výbor pro práva dítěte OSN. 

Rozhodněte o pravdivosti vět. Vyberte pravdivá práva dítěte. Vybarvěte políčko 

se správným písmenem (PT – pravdivé tvrzení; NT – nepravdivé tvrzení). 

PT  NT   

↓  ↓ 
 

  

Ú  N  právo na život 
 

0  M  právo na vše, co chce koupit 
 

L  O  svoboda projevu a svobodný přístup k informacím 
 

U  R  právo na jméno 
 

O  V  právo vybrat si rodiče 
 

A  Z  svoboda myšlení a náboženského vyznání 
 

O  E  právo na svobodu projevu 
 

N  P  právo pohybovat se, kde chce bez vědomí rodičů 
 

E  R  právo zastupovat rodiče na úřadech, soudu aj. 
 

Á  C  duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít plný a řádný život 
 

V  Á  právo na ochranu před násilím, ponižováním a vykořisťováním 
 

E  Ž  právo na vzdělání 
 

D  CH  právo volit do zastupitelských úřadů (i prezidenta) 
 

O  D  právo na finanční přispívání rodičům k chodu domácnosti 
 

Í  S  právo poznat své rodiče a být jimi vychováván 
 

P  T  právo rozhodovat za své rodiče 
 

Ě  E  právo kouřit, pít alkohol 
 

T  L  právo na odpočinek a volný čas 
 

E  Í  právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě 
zbaveno rodinného prostředí 
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Podle „Úmluvy o právech dítěte“ si vypište ta, která nebyla v předchozím úkolu 

uvedena: 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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Pexeso                                                                   

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁVO NA ŽIVOT  PRÁVO NA JMÉNO 

PRÁVO NA STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST 
PRÁVO NA RODINU 

PRÁVO NA OCHRANU ZDRAVÍ 
PRÁVO NA PŘIMĚŘENOU 

ÚROVEŇ ŽIVOTA 

PRÁVO NA VZDĚLÁNÍ PRÁVO VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR 

PRÁVO NA SOUKROMÍ 
PRÁVO NA OCHRANU PŘED  

TÝRÁNÍM, ZNEUŽÍVÁNÍM 
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Jmenuji se Zuzana 
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Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: Lidé kolem nás – lidská práva 

Organizační formy a metody práce: výroba plakátu lidských práv; skupinová práce, 

procvičení čtenářských dovedností, práce s textem a rozvíjení tvůrčích dovedností 

Pomůcky: arch papíru, barevné papíry, fixy, nůžky, lepidlo, staré časopisy a noviny, 

test Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 

Cíl: žáci chápou základní články lidských práv 

 

 třídu rozdělíme do skupin, po 4-5 žácích 

 učitel dá každé skupině jeden článek představující jedno lidské právo 

 každá skupina připraví plakát o lidském právu 

 plakát bude obsahovat následující: 

o název lidského práva 

o text z Úmluvy o lidských právech 

o obrázek/ilustraci symbolizující dané lidské právo 

 jednotlivé skupiny své plakáty představí ostatním a následuje diskuze 
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Vazba na ŠVP – učivo/výstupy: Lidé kolem nás 

Organizační formy a metody práce: hraní rolí 

Cíl: efektivní učení, navození sociální vztahů a postojů 

 

 Vyučující si připraví činnosti s hraním rolí, ve které bude demonstrovat žádoucí 

chování. 

 

S „puberťákem“, který nechce uvolnit v zaplněném autobuse místo staršímu 

cestujícímu. Vyučující oznámí žákům, že hlavní roli převezme on a jejich úkolem bude 

pomoc při řešení dané situace. Zahájí scénku, ale hraní často přerušuje a žádá žáky, 

aby mu poskytovali zpětnou vazbu a pokyny/rady pomocí konkrétních vět. V hraní 

pokračuje takovým způsobem, aby se žáci v co největší míře podíleli na řešení dané 

situace. Získávají praktické zkušenosti, ale skutečné hraní role povede vyučující. 

 

 

Zdroj: www.zdvorilost-tn.cz 

 

 

http://www.zdvorilost-tn.cz/
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5. Přílohy (řešení) 

 

Křížovka 

 

         1 D O M O V   

 2 S T Á T N Í  P E Č E Ť    

        3 Ú M L U V A   

       4 Š K O L A     

         5 K O R U P C E 

6 P R A Ž S K Ý  H R A D     

    7 E V R O P A       

     8 P O L I C I E     

       9 U N I E      

       10 P R E Z I D E N T 
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Rozhodněte o pravdivosti vět. Vyberte pravdivá práva dítěte. 

Vybarvěte políčko se správným písmenem (PT – pravdivé tvrzení; NT – 

nepravdivé tvrzení). 

PT  NT   

↓  ↓ 
 

  

Ú  N  právo na život 
 

0  M  právo na vše, co chce koupit 
 

L  O  svoboda projevu a svobodný přístup k informacím 
 

U  R  právo na jméno 
 

O  V  právo vybrat si rodiče 
 

A  Z  svoboda myšlení a náboženského vyznání 
 

O  E  právo na svobodu projevu 
 

N  P  právo pohybovat se, kde chce, bez vědomí rodičů 
 

E  R  právo zastupovat rodiče na úřadech, soudu aj. 
 

Á  C  duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít plný a řádný život 
 

V  Á  právo na ochranu před násilím, ponižováním a vykořisťováním 
 

E  Ž  právo na vzdělání 
 

D  CH  právo volit do zastupitelských úřadů (i prezidenta) 
 

O  D  právo na finanční přispívání rodičům k chodu domácnosti 
 

Í  S  právo poznat své rodiče a být jimi vychováván 
 

P  T  právo rozhodovat za své rodiče 
 

Ě  E  právo kouřit, pít alkohol 
 

T  L  právo na odpočinek a volný čas 
 

E  Í  právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě 
zbaveno rodinného prostředí 
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Podle „Úmluvy o právech dítěte“ si vypište ta, která nebyla v předchozím úkolu 

uvedena: 

 právo na výhody sociálního zabezpečení 

 právo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických zařízení 

 svoboda sdružování a pokojného shromažďování 

 právo na ochranu před nebezpečnou prací 

 právo na životní úroveň potřebnou pro jeho rozvoj 

 právo na ochranu soukromí 

 právo na používání vlastního jazyka 
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Úmluva o lidských právech 

Hlava I 

Práva a svobody 

Článek 2 – Právo na život 

1. Právo každého na život je chráněno zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven 

života kromě výkonu soudem uloženého trestu následujícího po uznání viny za 

spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá tento trest. 

2. Zbavení života se nebude považovat za způsobené v rozporu s tímto článkem, 

jestliže bude vyplývat z použití síly, které není víc než zcela nezbytné, při: 

a) obraně každé osoby proti nezákonnému násilí; 

b) provádění zákonného zatčení nebo zabránění útěku osoby zákonně 

zadržené; 

c) zákonně uskutečněné akci za účelem potlačení nepokojů nebo vzpoury. 

Článek 3 – Zákaz mučení 

Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení 

anebo trestu. 

Článek 4 – Zákaz otroctví a nucené práce 

1. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví. 

2. Od nikoho se nebude vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce. 

3. Za „nucenou nebo povinnou práci“ se pro účely tohoto článku nepovažuje: 

a) práce běžně požadovaná při výkonu trestu uloženého podle článku 5 této 

Úmluvy, nebo v době podmíněného propuštění z tohoto trestu; 

b) služba vojenského charakteru nebo v případě osob, které odmítají 

vojenskou službu z důvodů svědomí v zemích, kde je takové odmítnutí 

vojenské služby uznáváno, jiná služba vyžadovaná místo povinné vojenské 

služby; 

c) služba vyžadovaná v případě nouze nebo pohromy, která ohrožuje život 

nebo blaho společenství+ 

d) práce nebo služba, která tvoří součást běžných občanských povinností. 

Článek 5 – Právo na svobodu a osobní bezpečnost 

1. Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být zbaven 

svobody kromě následujících případů, pokud se tak stane v souladu s řízením 

stanoveným zákonem: 

a) zákonné uvěznění po odsouzení příslušným soudem; 

b) zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby proto, že se nepodrobila 

rozhodnutí vydanému soudem podle zákona, nebo proto, aby bylo zaručeno 

splnění povinnosti stanovené zákonem; 

c) zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby za účelem předvedení 

před příslušný soudní orgán pro důvodné podezření ze spáchání trestného 

činu nebo jsou-li oprávněné důvody k domněnce, že je nutné zabránit ji ve 

spáchání trestného činu nebo v útěchu po jeho spáchání; 
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d) jiné zbavení svobody nezletilého na základě zákonného rozhodnutí pro 

účely výchovného dohledu nebo jeho zákonné zbavení svobody pro účely 

jeho předvedení před příslušný orgán; 

e) zákonné držení osob, aby se zabránilo šíření nakažlivé nemoci, nebo osob 

duševně nemocných, alkoholiků, narkomanů nebo tuláků; 

f) zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby, aby se zabránilo jejímu 

nepovolenému vstupu na území nebo osoby, proti níž probíhá řízení o 

vyhoštění nebo vydání. 

2. Každý, kdo je zatčen, musí být seznámen neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, 

s důvody svého zatčení a s každým obviněním proti němu. 

3. Každý, kdo je zatčen nebo jinak zbaven svobody v souladu s ustanovením 

odstavce 1 písm. c)tohoto článku, musí být ihned předveden před soudce nebo 

jinou úřední osobu zmocněnou zákonem k výkonu soudní pravomoci a má 

právo být souzen v přiměřené lhůtě nebo propuštěn během řízení. Propuštění 

může být podmíněno zárukou, že se dotčená osoba dostaví k přelíčení. 

4. Každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem, má právo 

podat návrh na řízení, ve kterém by soud urychleně rozhodl o zákonnosti jeho 

zbavení svobody a nařídil propuštění, je-li zbavení svobody nezákonné. 

5. Každý, kdo byl obětí zatčení nebo zadržení v rozporu s ustanoveními tohoto 

článku, má nárok na odškodnění. 

Článek 6 – Právo na spravedlivý proces 

1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a 

v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným 

zákonem, který rozhoduje o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o 

oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být 

vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu 

celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní 

bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy 

nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků anebo, v rozsahu 

považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním 

okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti. 

2. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho 

vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 

3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva: 

a) být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a 

důvodem obvinění proti němu; 

b) mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby; 

c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, 

pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut 

bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují; 

d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a 

výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti 

sobě; 

e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému 

před soudem nebo tímto jazykem nemluví 
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Článek 7 – Zákaz trestu bez zákona 

1. Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo 

spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným 

činem. Rovněž nesmí být uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit 

v době spáchání trestného činu. 

2. Tento článek nebrání souzení a potrestání osoby za jednání nebo opomenutí, 

které v době, kdy bylo spácháno, bylo trestné podle obecných právních zásad 

uznávaných civilizovanými národy. 

Článek 8 – Právo na respektování rodinného a soukromého života 

1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí 

a korespondence. 

2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je 

to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu 

národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, 

předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo 

ochrany práv a svobod jiných. 

Článek 9 – Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání 

1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání; toto 

právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, 

jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám 

nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, 

prováděním náboženských úkonů a zachováváním obřadů. 

2. Svoboda projevovat náboženské vyznání a přesvědčení může podléhat jen 

omezením, která jsou stanovena zákony, a která jsou nezbytná v demokratické 

společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku, zdraví 

nebo morálky nebo ochrana práv a svobod jiných. 

Článek 10 – Svoboda projevu 

1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat 

názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování 

státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby 

vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým 

společnostem. 

2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti i odpovědnost, může 

podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které 

stanový zákon, a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu 

národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení 

nepokojům společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo 

veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví 

nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných 

informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci. 
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Článek 11 – Svoboda shromažďování a sdružování 

1. Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu 

sdružovat se s jinými, včetně práva zakládat na obranu svých zájmů odbory 

nebo vstupovat do nich. 

2. Na výkon těchto práv nemohou být uvalena žádná omezení kromě těch, která 

stanový zákon a jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu národní 

bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, 

ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. Tento článek 

nebrání uvalení zákonných omezení na výkon těchto práv příslušníky 

ozbrojených sil, policie a státní správy. 

Článek 12 – Právo uzavřít manželství 

Muži a ženy, způsobilí věkem k uzavření manželství, mají právo uzavřít manželství a 

založit rodinu v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva. 

Článek 13 – Právo na účinné opravné prostředky 

Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné 

právní prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby 

při plnění úředních povinností. 

Článek 14 – Zákaz diskriminace 

Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace 

založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, 

politické nebo jiné smýšlení, národností nebo sociální původ, příslušnost k národnostní 

menšině, majetek, rod nebo jiné postavení. 

Článek 15 – Odstoupení od závazků v případě ohrožení 

1. V případě války nebo jakéhokoli jiného veřejného ohrožení státní existence, 

může každá Vysoká smluvní strana přijmout opatření k odstoupení od závazků 

stanovených v této Úmluvě v rozsahu přísně vyžadovaném naléhavostí situace, 

pokud tato opatření nebudou neslučitelná s ostatními závazky podle 

mezinárodního práva. 

2. Podle tohoto ustanovení nelze odstoupit od článku 2, kromě úmrtí vyplývajících 

z dovolených válečných činů, a článku 3, 4 (odstavec 1) a 7. 

3. Každá Vysoká smluvní strana, využívající svého práva na odstoupení, bude 

v plném rozsahu informovat generálního tajemníka Rady Evropy o opatřeních, 

která přijala a o jejich důvodech. Generálního tajemníka Rady Evropy bude 

rovněž informovat o tom, kdy tato opatření pozbyla platnosti, a kdy ustanovení 

Úmluvy budou znovu prováděna v plném rozsahu. 

Článek 16 – Omezení politické činnosti cizinců 

Nic v článcích 10, 11 a 14 nemůže být považování za bránící Vysokým smluvním 

stranám uvalit omezení na politickou činnost cizinců. 
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Článek 17 – Zákaz zneužití práv 

Nic na této Úmluvě nemůže být vykládáno tak, jako by dávalo státu, skupině nebo 

jednotlivci jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů zaměřených na zničení 

kteréhokoli ze zde přiznaných práv a svobod nebo na omezování těchto práv a svobod 

ve větším rozsahu, než to Úmluva stanoví. 

Článek 18 – Ohraničení možnosti omezení práv 

Omezení, jež tato Úmluva připouští pro uvedená práva a svobody, nesmí být 

využívána k jinému účelu než k tomu, pro který byla určena. 

 

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-209 
 

 

 

 

 


