VÍŠ, JAKÁ MÁŠ PRÁVA?
Někdy máš možná pocit, že o důležitých věcech ve tvém životě rozhoduje někdo úplně jiný, a ty nemáš žádná práva. Opak
je pravdou. Tvá práva, ale ruku v ruce s tím i tvé povinnosti,
shrnuje Úmluva o právech dítěte. Víš, jaká práva a povinnosti
jsou v ní zakotveny?

OTÁZKA č. 1: Jedním z tvých práv, které se ti možná může jevit spíš jako povinnost, je právo na to:
1. Chodit do školy.
2. Chodit za školu.
3. Mít samé jedničky.

OTÁZKA č. 2: Pokud dospělí dělají nějaké rozhodnutí o tvém životě, máš právo:
1. Mlčet a počkat, co dospělí vymyslí.
2. Vyjádřit svůj názor, ke kterému by dospělí měli přihlédnout.
3. Házet po nich vajíčka tak dlouho, dokud se nerozhodnou tak, jak chceš ty.

OTÁZKA č. 3: Jedním z tvých práv je právo svobodně se vyjadřovat, vyměňovat si a sdílet
informace. Musíš ale dbát na to, abys:
1. V každé větě, kterou někomu říkáš nebo píšeš, použil slovo „meloun“.
2. Vždy mluvil pouze spisovně a dobře ovládal pravopis.
3. Respektoval práva, reputaci a svobodu ostatních.
OTÁZKA č. 4: P
 okud tím nenarušují práva ostatních, mají děti právo:
1. Setkávat se a vytvářet organizace a zájmové skupiny.
2. Chodit každou středu a pátek pozadu.
3. Jezdit vlakem načerno.

OTÁZKA č. 5: T
 o, co je tvoje, je tvoje. Nikdo ti nesmí například číst tvůj deníček nebo dopisy, které
někomu posíláš. Máš totiž právo na:
1. Bezvědomí.
2. Soukromí.
3. Knedlo, vepřo, zelo.

OTÁZKA č. 6: Za dítě jsi v očích zákona považován:
1. Do 15 let.
2. Do 18 let.
3. Dokud bydlíš pod střechou svých rodičů.

OTÁZKA č. 7: Pokud by se o tebe nemohli postarat tví rodiče, tak:
1. Máš povinnost jít pracovat a starat se o sebe sám.
2. M
 áš právo nechat se zmrazit a počkat 1000 let; v té době bude Země vypadat jinak a nějaká
práva a povinnosti se na ní nebudou řešit.
3. M
 áš právo, aby se o tebe starali lidé, kteří budou respektovat tvá práva, etnický původ, víru,
kulturní či náboženské zvyklosti.

OTÁZKA č. 8: M
 ožná ti to bude připadat jako samozřejmost, ale i tohle patří k tvým
právům – ihned po narození máš právo:
1. Dostat jméno a státní příslušnost.
2. Dostat plenku.
3. Dostat na zadek.

OTÁZKA č. 9: Společnou zodpovědnost za tvoji výchovu a za to, že nerosteš jako dříví v lese, mají:
1. Tvoji učitelé a ředitel/ka školy.
2. Tvoji rodiče nebo zákonní zástupci.
3. Tvoje domácí zvířátko; pokud žádné nemáš, tak kamarádi.

OTÁZKA č. 10: Máš právo na ochranu před:
1. Dopředu nenahlášenou písemkou.
2. Špatným počasím.
3. Jakýmkoli duševním či tělesným násilím.

Správné odpovědi:

1. A

2. b

3. c

4. a	

5. b

6. b

7. c

8. a

9. b

10. c

Vyhodnocení:
Za každou správnou odpověď si započítej 1 bod.
0–1 bod: O svých právech toho moc nevíš, určitě nebude na škodu, když si o nich něco přečteš.
Znát svá práva a povinnosti je totiž vždy dobré. Přece jen, jedná se o tvá práva. Zkus si informace ještě jednou zopakovat. Tip – dobře se opakuje na webu www.pravonadetstvi.cz. Pak si zkus udělat test znovu.
2–3 body: O svých právech nějaké povědomí máš, ale není to ještě na jedničku. Zeptej se svých učitelů nebo rodičů,
znát svá práva a povinnosti je totiž důležité.
4–5 bodů: Svá práva znáš nejspíš dobře, nikdy ale není na škodu dozvědět se víc. Můžeš třeba zkusit navrhnout ve
škole, abyste se právům a povinnostem, které děti mají, se svými učiteli více věnovali. Mluvit o svých právech a o tom,
jak se změní, až budeš plnoletý, můžeš samozřejmě i se svými rodiči.

