
Příloha č. 2 

 

Každé dítě má právo na jméno – čl. 7, 8 

 

Naše narození je úředně potvrzeno rodným listem, na kterém je mimo jiné uvedeno 

jméno, příjmení a rodné číslo, které budeme používat celý život pro úřední záznamy 

státu, úřadů a organizací. Např. očkovací průkaz, pojištění, občanský průkaz. Rodné číslo 

tvoří číselný kód, který je sestaven ze dne, měsíce a roku narození a z přiděleného čísla 

matrikou. Podle rodného čísla poznáme, jde-li o ženu nebo o muže. 

 

Jméno nám dává identitu, tedy říká, kdo jsme. Každý máme své jméno, které nám nikdo 

nemůže vzít. Beze jména nejsme vlastně nikdo, nemůžeme mít osobní dokumenty a 

ostatní lidé by nás nemohli oslovovat – ledaže by na nás volali „hej, ty tam!“, a to by 

bylo jistě nedůstojné. Koncem 17. století byl přijat ve Finsku, jako první zemi vůbec, 

registrační řád pro narození a úmrtí. Tato evidence obyvatel se stala základem pro 

moderní demografii. 

 

Křestní jméno a příjmení charakterizují člověka – jeho osobnost. Prostřednictvím příjmení 

je dítě propojeno se svými rodiči a dalšími předky v minulosti. Identifikuje se s rodinou, 

jejími tradicemi, které pak samo rozvíjí. Násilnou změnou příjmení, což někdy bývá při 

rozvodu rodičů, dochází k přerušení této identifikace, vzniká nebezpečí odcizení a 

ohrožení zdravého duševního a sociálního vývoje dítěte. 

 

Úkoly pro skupinu:  

 

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

 

Hledejte informace a odpovědi na otázky: 

 proč musí mít každý jméno 

 co je to identita 

 co musí každý dodržovat 

 z čeho se skládá rodné číslo, jak podle něj poznáš ženu a muže 

 jak je porušováno toto právo  

 máte nějaký zajímavý příběh k vašemu jménu, jak vzniklo 

 podle čeho dávají lidé svým dětem jména 

 vyberte nějaká zajímavá, neobvyklá, nejčastěji dávaná jména 

 zajděte si pro informace na matriku  

 

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 

   

 


