Příloha č. 8
Právo vyjadřovat svůj názor čl. 12, 13, 14
Každé dítě má právo své názory vyslovovat, a to ve všech záležitostech, které se ho
týkají. Názorům dítěte se musí věnovat náležitá pozornost. Velmi často slýcháme, že dítě
je „drzé“, když říká, co si myslí. Jak to tedy je? Dítě skutečně má právo na to říci svůj
názor na věci, které se ho týkají, např. „ nemám už hlad, toto jídlo mi nechutná, toto
oblečení se mi nelíbí, raději bych chodil do jiné školy apod.“. Tyto názory je třeba
vyjadřovat slušně, klidně a rozumně. Pokud něco kritizuji, musím mít alternativu, návrh
na řešení. Jinak nemá smysl kritizovat.
Dospělí by měli věnovat názorům dítěte patřičnou pozornost. Neznamená to, že je nutné
názory dítěte okamžitě a bez výhrad přijímat. Věnovat jim pozornost znamená diskutovat
o nich, vysvětlovat jejich možnou správnost či nesprávnost a vysvětlovat, proč a z jakých
důvodů je třeba jejich názor přijmout nebo odmítnout. Svoboda projevu znamená, že dítě
má nejen právo na svůj názor, ale má též právo jej vyslovit. Platí však pravidla, o
kterých jsme již mluvili. Svoboda projevu například znamená, že děti mají právo
dotazovat se rodičů, učitelů, úředníků, politiků na různé záležitosti.
Někdy může dojít ke sporům mezi dítětem a dospělým např. o učení, studiu, kázni,
dokonce i o vlastních právech dítěte. Pak je nutné, aby dítě i dospělý (dítě a rodič, žák a
učitel apod.) spolu diskutovali a uznali vzájemně, že jedna či druhá strana mohla
chybovat. Někdy je možné sejít se v názoru „někde uprostřed“. Příklad – někdy rodiče
zakazují dítěti studovat či věnovat se tomu, co ono samo chce, na co má nadání nebo
talent a nutí ho věnovat se tomu, co rodiče považují za vhodné a užitečné. V takovém
případě by dítě mělo trvat na svém.
Úkoly pro skupinu:
Čtěte text po označených odstavcích podle pravidel – čtení textu ve skupině.
Hledejte informace a odpovědi na otázky:
 uveďte příklady, k čemu se děti mohou vyjadřovat
 jak se vyjadřují názory
 kdy dochází nejčastěji ke konfliktu mezi dítětem a dospělým
 jak se nejčastěji porušuje právo na svobodné vyjádření názoru dítěte
 kdo toto právo porušuje a čím
 vymyslete příběh (popř. vyberte v novinách), na kterém ukážete, proč je nutné
naslouchat názorům dítěte
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

