Příloha č. 9
Právo na soukromí – čl. 16
Každé dítě má právo na ochranu svého soukromí. Nikdo nemá právo zasahovat do toho,
jak žije jeho rodina, nemá právo zasahovat do jeho korespondence, nikdo nemá právo
dítě pomlouvat, ponižovat, nadávat mu, špinit jeho jméno. Dítě má právo na zákonnou
ochranu proti takovým zásahům. K porušování tohoto práva dochází velice často jak ze
strany rodičů (čtení soukromé korespondence dítěte, dítě nemá vlastní pracovní koutek,
skříň, postel apod.), tak ze strany dětí samotných (braní si věcí navzájem, pomlouvání,
nadávání, šikana apod.).
Každá rodina má určitá pravidla vzájemného soužití, má své soukromí, domov.
Domovem na úrovni mikroprostředí je pro dítě byt, v němž žije se svými rodiči a
sourozenci. Zde má právo prožívat své soukromí a zažívat pocit bezpečí. Je-li jiné
národnosti, náboženství či barvy pleti, bude mít možná jeho rodina i dítě jiné zvyklosti,
bude slavit jiné svátky, hovořit doma jiným jazykem. Vždyť i každá česká a moravská
rodina má své vlastní zvyky a rituály, které jsou posvátné a do nichž nesmí nikdo
zasahovat nebo je urážet.
A co jestli je v rodině dítěti ubližováno, co když je dítě ponižováno, bito, šikanováno nebo
dokonce týráno? Právo na soukromí mohou porušovat vlastní rodiče, prarodiče, příbuzní.
V takových zvláště naléhavých případech je samozřejmě povinností kamarádů, sousedů,
učitelů, lékařů zasáhnout co nejrychleji – třeba i přivoláním sociálních pracovníků nebo
policie. Takový zásah je zpravidla v nejvyšším zájmu dítěte. Nikdo nesmí porušovat
Úmluvu o právech dítěte.
Úkoly pro skupinu:
Čtěte text po označených odstavcích podle pravidel – čtení textu ve skupině.
Hledejte informace a odpovědi na otázky:
 co patří k soukromí dítěte
 jak a kým je toto právo nejčastěji porušováno
 co to jsou rodinné rituály, uveďte jejich příklady
 víte, že existují utajované informace (které to podle vás jsou?)
 co byste udělali, když se dozvíte o ubližování svému spolužákovi, v rodině, ve
škole, na hřišti i jinde
 jaká plyne povinnost pro všechny z nás, aby bylo toto právo naplněno
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

