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DĚTSKÁ PRÁVA PODLE ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE, 
(tak, jak jsou uplatňována v naší mateřské škole.) 

 
 
 
 
Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, 
místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky 
nebo psychicky zranit): 
 

 Prostředí naší mateřské školy je hezké, čisté a vlídné. 

 Mám pravidelný denní řád, který znám a vím, co se kdy a kde bude dělat. 

 V průběhu dne si hraji a učím se tak, aby mě to bavilo a nebyl jsem unavený. 

 Mám zdravý a pestrý jídelníček, mám odpovídající množství jídla po celý den. 

 Ve třídách i na zahradě mám po celý den k dispozici nápoje. 

 Každý den mám zajištěný dostatek pohybu (ve třídě, na zahradě, na vycházkách). 

 Paní učitelka nedovolí, aby si mě ze školky odvedl někdo neznámý. 
 
Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá 
pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny): 
 

 Děti i paní učitelky mi říkají mým jménem. 

 Když chci, mohu říkat paní učitelce jménem. 

 Když nemám velký hlad, mohu sníst jen tolik, kolik chci. 

 Když mi něco nechutná, nemusím to jíst. 

 Říkám, co si myslím, i když se mohu mýlit. 

 Mohu si vybrat kamaráda, se kterým si chci hrát. 

 Mohu si sám vybrat hračku. 

 Mohu si odpočinout, když potřebuji. 
 
Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se 
svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s 
lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat 
i projevovat lásku,…). 
 

 Znám všechny paní učitelky, paní kuchařky i paní uklízečky. 

 Každý den mě paní učitelka přivítá a usměje se. 

 Když se o něco snažím, něco se mi podaří, paní učitelka si všimne a ocení to. 

 Když se mi nedaří, něco mě bolí, paní učitelka mi vždycky pomůže. 

 Když se mi něco nelíbí, něco nechci, mohu to říct a domluvit se, co s tím budeme 
dělat. 

 Znám pravidla, která se musí dodržovat, aby se nám všem ve školce líbilo. 
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Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat 
svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby 
respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své 
schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…). 
 

 Můžu si hrát, běhat, skákat, smát se, abych byl hodně zdravý a veselý. 

 Dospělí mě mají naučit, abych se ke všem lidem choval/a slušně, i když jsou jiní, než 
já. 

 Můžu dělat, co mě baví, co mě zajímá a pro co mám nadání 

 Když chci, mohu si hrát sám, mít svoje místo, kam nikdo nesmí. 
 
Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo 
ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být 
připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…). 
 

 Mám možnost samostatně pracovat a rozhodnout se, co budu dělat. 

 Dospělí se mnou mluví tak, abych tomu rozumněl/a. 

 Mám dostatek času na dokončení her, obrázků, stavebnic, úkolů, jídla, a jiných 
činností. 

 Mám spoustu možností poznávat nové a nové věci a prožívat nové zážitky. 

 Mám možnost poznávat svět a věci kolem sebe tak, že si to sám zkusím. 
 
 
 
 
 
 
 


