Příloha č. 3
Právo na státní příslušnost - čl. 7, 22, 23
Lidé žijí většinou jako občané určitých států. My jsme občany České republiky (ČR).
Občanem ČR se člověk buď narodí, nebo občanství získá osvojením, určením otcovství,
nalezením na území ČR, udělením. Každý občan ČR má přiznaná lidská i občanská práva.
Občanství nemůže být nikdo zbaven proti své vůli, ale může se ho vzdát, pokud se stane
občanem jiného státu. Zákony našeho státu chrání i občany jiných států, kteří se u nás
usadili natrvalo anebo dlouhodobě. Platí pro ně naše zákony, které by měli znát a
respektovat je.
Ve většině států, i evropských, žijí lidé různých národností. U nás žijí hlavně Češi, ale
také Slováci, Poláci, Němci a další. Žijí tu lidé různých náboženství (např. katolíci,
protestanti, židé, muslimové). Lidé, kteří v naší zemi žijí trvale, mají většinou státní
občanství ČR. Žijí u nás ale i cizinci, kteří u nás mají dočasný nebo trvalý pobyt –
Vietnamci, Ukrajinci, Číňané, občané USA a další. Žijí u nás i běženci z mnoha zemí, kteří
se k nám uchylují proto, že z různých důvodů (politických, ekonomických, náboženských)
nemohou žít v zemi svého původu. V táborech pro uprchlíky čekají na udělení azylu nebo
statusu uprchlíka.
O běžence a uprchlíky se starají města, obce, různé nevládní a humanitární organizace a
stát. Je dobré, když se k těmto lidem chováme zdvořile, protože jsou to lidé, kteří jsou
v těžké životní situaci a pomoc potřebují. Přicházejí většinou ze zemí, kde je válka, hlad,
bída, kde vládne násilí, a hledají u nás útočiště. Naši zem považují za bezpečnou, což je
pro nás potěšující, ale také zavazující. Musíme jim dát šanci usadit se, naučit se jazyk,
najít práci, školu pro své děti a především se k nim chovat slušně. Nekompromisně se
musí potírat nevraživost, nepřátelství a jakékoli poškozování jejich práv ze strany
některých našich občanů. Jsou to lidé se stejnými právy jako občané ČR a rovněž i oni
musí dodržovat naše zákony. Dětem v uprchlických táborech na celém světě pomáhají
různé organizace – UNICEF, Červený kříž, Lékaři bez hranic, obyčejní lidé (adopce na
dálku apod.).
Úkoly pro skupinu:
Čtěte text po označených odstavcích podle pravidel – čtení textu ve skupině.
Hledejte informace a odpovědi na otázky:
 jak člověk získá občanství ČR, co musí každý dodržovat
 jaký je rozdíl mezi občanstvím a národností
 jak je porušováno toto právo, kdo pečuje o uprchlíky
 znáte nějaký příběh dětí – cizinců, jak k nám přišly
 zajděte na cizineckou policii (popř. pracujte s internetem) a zjistěte fakta o tom,
jak lze získat občanství ČR
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

