
Příloha č. 7 

 

Právo na vzdělání – čl. 28  

 

Dítě má právo na vzdělávání, přičemž základní vzdělání je v ČR bezplatné a povinné. U 

nás chodí do školy téměř 100 % všech dětí. Povinnou školní docházku zavedla rakousko-

uherská císařovna Marie Terezie před více než dvěma sty lety. Nebylo to proto, že by 

snad neměla ráda děti a chtěla je uvěznit ve škole, jak si to mnoho dětí myslí, ale proto, 

že pochopila, že zemědělství a průmysl se nemohou rozvíjet bez vzdělaných lidí. Země, 

kde není povinná základní školní docházka, jsou hospodářsky zaostalé, trpí chudobou, 

hladem a nemocemi. 

 

Právo na vzdělání mají děti všech národností, náboženství a sociálních skupin, jakož i děti 

postižené. Vzdělávání zajišťuje stát pomocí institucí – jde o školy mateřské, základní, 

střední, vysoké a soustavu institucí pro zájmové vzdělávání a rozvoj individuálních 

talentů, jakož i o instituce pro zájmovou činnost a celoživotní vzdělávání. Každé dítě 

v ekonomicky silných státech má možnost získat takové vzdělání, jaké mu umožní jeho 

vlastní snaha, úsilí a jeho nadání. Záleží současně na rodičích, kteří by měli dítě 

maximálně podporovat a výchovu směřovat k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a 

rozumových i fyzických schopností. 

 

Tenhle kantor nás měl rád 

(Petr Markov) 

 

Na školní léta  

Když vzpomínám dnes 

Co kantor to světák 

A mnohý byl pes 

Jeden byl príma 

Měl nejmenší plat 

Tenhle kantor 

Nás měl rád 

 

Úkoly pro skupinu:  

 

Čtěte text po označených odstavcích podle pravidel – čtení textu ve skupině. 

Hledejte informace a odpovědi na otázky: 

 proč je vzdělání postaveno jako právo 

 kdo a kdy zavedl u nás povinnou školní docházku 

 kdo je nazýván učitelem národů a co o něm víš 

 kde a proč je porušováno právo na vzdělání, kdo ho porušuje 

 jakou školu bys chtěl pro své děti  

 

Připravujte první prezentaci pro celou třídu – seznámení s daným právem. 

Jaké obrázky a texty potřebujete na svou prezentaci? (přinést na příští hodinu) 

Své odpovědi a otázky zaznamenávejte na společný arch ve své skupině (fixem, pomocí 

barevných lístků, pastelkou). 

 

Vím Dozvěděl/a jsem se Chci se ještě dozvědět 

   

 


