Příloha č. 6
Právo dítěte na přiměřenou životní úroveň – čl. 26, 27
Každé dítě má právo na zdravý život a dostatek výživného jídla, slušné oblečení, zdravé
životní prostředí, lékařskou péči, školní vzdělání, rozvíjení svého nadání. Rodiče by se
měli starat, aby dítě takovou životní úroveň mělo, aby se mohlo rozvíjet tělesně,
duševně, morálně a sociálně.
Rodiče jsou odpovědni za to, že má dítě takovou životní úroveň, aby se mohlo vyvíjet
fyzicky i duševně. Stát je povinen zaručit rodinám plnit toto poslání především
budováním sítě škol a institucí, které umožňují rozvoj talentu a nadání dětí. Zároveň
zajišťuje sociální pomoc těm, kteří ji potřebují.
To ovšem neznamená, že si dítě může poroučet velmi nákladné hračky a oblečení, že
může utrácet peníze za zbytečnosti nebo si vymáhat drahé zájezdy k moři apod. Má-li
však hudební, výtvarné, sportovní a jiné nadání, mělo by mu být umožněno jej rozvíjet.
Životní minimum stanovuje každoročně stát prostřednictvím Ministerstva práce a
sociálních věcí, které vydává vyhlášku s příslušnými koeficienty. Částky životního minima
platné od 1. 1. 2006 (nařízení vlády č. 505/2005 Sb.):
Měsíční částka potřebná k zajištění výživy a ostatních osobních potřeb:
pro dítě do 6 let
1 750 Kč
od 6 – 10 let
1 950 Kč
od 10 do 15 let
2 310 Kč
od 15 do 26 let (nezaopatřené)
2 530 Kč
ostatní občané
2 400 Kč
Měsíční částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (společných
potřeb):
Pro jedince
2 020 Kč
Pro dvoučlennou rodinu
2 630 Kč
Pro tří nebo čtyřčlennou rodinu
3 260 Kč
Pro pěti a vícečlennou rodinu
3 660 Kč
Úkoly pro skupinu:
Čtěte text po označených odstavcích podle pravidel – čtení textu ve skupině.
Hledejte informace a odpovědi na otázky:
 co je to přiměřená životní úroveň
 vyjmenuj, jaké jsou základní potřeby dětí
 kdo a jak dětem zajišťuje jejich potřeby a životní úroveň
 jak je porušováno právo na zdárný rozvoj talentu a nadání dětí
 zjistěte, jaké je životní minimum čtyřčlenné rodiny, ve které žijí dvě děti 5 a 13
let staré
Vyřešte úkol:
V rodině je kuřák a vykouří 1 krabičku cigaret denně. Cena krabičky cigaret je 40 Kč.
Vypočítejte, kolik peněz vydá za cigarety za týden, měsíc, rok. Zkuste sestavit graf, který
znázorní stoupající spotřebu peněz vydaných za cigarety. Co byste si chtěli za peníze
vydané na cigarety pořídit?

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

