
Z á v ě r y  
26. semináře o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice 

pořádaného prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc., předsedkyní Mandátového 
a imunitního výboru Poslanecké sněmovny, ve spolupráci se 

 Spolkem zastánců dětských práv – českou sekcí DCI 
  
 

Na základě v programu avizovaných vystoupení a související diskuse nad závěrečnými 
doporučeními ženevského Výboru pro práva dítěte z října 2021 účastníci semináře 
identifikovali problematická místa v naplňování Úmluvy o právech dítěte a většinově se shodli 
na tom, že je třeba, aby příslušné orgány a instituce přijaly níže uvedená opatření pro 
systémové naplňování práv dítěte v České republice: 
 

1. Přijmout právní úpravu zakotvující samostatnou, nezávislou instituci ombudsmana 
pro děti, jehož pravomoci se budou týkat i rozhodování územně samosprávných celků 
v samostatné působnosti.  

2. Zřídit orgán vybavený příslušnými pravomocemi pro koordinaci plnění Úmluvy o 
právech dítěte v České republice.  

3. Legislativně zakotvit participační práva dětí a mládeže v působnosti samosprávných 
územních celků: podporu participačních struktur dětí a mládeže a jejich možností 
vyjadřovat se ke všem otázkám, které se dětí a mládeže přímo či nepřímo týkají.  

4. Dodržovat povinnost orgánů veřejné správy brát při svém rozhodování nejlepší zájem 
dítěte jako prioritní hledisko; přesněji v legislativě vymezit jak pojem nejlepší zájem 
dítěte, tak i indikátory pro jeho vyhodnocování.  

5. Novelizovat právní předpisy tak, aby nebyla připuštěna možnost tělesného trestání 
dětí jako přiměřeného výchovného prostředku.   

6. Nezužovat participační práva jen na vyjádření dětí, ale zahrnout i jejich právo na 
správné informace. Zajistit přezkoumatelnost vedení rozhovoru s dítětem v soudních 
řízeních. Dospělí účastníci rozhodování o dětech musí mít osobní zodpovědnost za 
následky na život dítěte. Zodpovědným rodičům ponechat možnost podílu na výchově 
dítěte.  

7. Zahrnout do úřednických zkoušek podle služebního zákona i znalost práv dětí. 
8. Zahrnout práva dětí do RVP, ale i do studijních programů VOŠ a VŠ. 
9. Pro pracovnice/pracovníky OSPOD zahrnout socioterapeutický výcvik, mj. proto, aby 

rozeznaly/i, kdy jde o autentický názor dítěte a kdy jde o manipulaci. 
 
 
  

V Praze dne 22. 4. 2022         Schváleno účastníky semináře,  
viz prezenční listina  

 
 



Závěry z pracovní sekce dětí a mládeže 
 
 

I. Studenti apelují na MŠMT k provedení těchto kroků: 
1. Poskytnout příležitost vyjádřit se k revizi RVP a strategii 2030+ všem studentům 
včetně studentů z vyloučených lokalit a ze znevýhodněných poměrů, jakož i 
zapojení studentů do pracovních skupin. 

 
2. Rozšířit legislativní definici termínu “student” na žáky SŠ – rozlišit termíny 
“středoškolský student” a “vysokoškolský student”. 

Důvod: Nahrazení termínu “žák” termínem “student” by mělo celospolečenský 
dopad ve smyslu většího respektu vůči pozici středoškoláků. 

 
3. Zajistit edukační prostředky pro učitele (příručky, semináře, školení atd.) pro 
zajištění naplňování RVP. 

 
4. Zapojit moderní technologie do klasické výuky na středních školách atd. - využití 
jak ze strany učitele k výkladu, tak ze strany studenta. Např. povolit studentům 
využívání notebooku/tabletu místo sešitů, více používat edukační videa. 

 
5. Využívat projektovou výuku, která rozvíjí schopnosti studentů všestranněji než 
výuka frontální. 

Důvody:  
a) Vědecky prokazatelná efektivita vzdělávání v jiné formě výuky než frontální. 
b) Sociální význam spolupráce studentů v projektové výuce vedoucí ke zlepšení 
jejich motivace ke studiu, osobnímu rozvoji a ke zlepšení atmosféry ve třídě. 
 

6. Podpořit neformální vzdělávání žáků v rámci základních uměleckých škol, 
středisek volného času a studentských samospráv na školní, městské, krajské či 
národní úrovni. 
l V rámci neformálního vzdělávání je třeba neměnit jeho financování za 

účelem udržení dostupnosti neformálního vzdělávání v jakékoliv oblasti pro 
znevýhodněné skupiny dětí a mládeže v reakci na plánovanou reformu 
financování neformálního vzdělávání 

l Podporovat studentské samosprávy za účelem osobnostního rozvoje studentů 
praxí a participací ve společenském dění. 

l Podporovat studentské samosprávy s cílem spolupráce na tvorbě obsahu 
neformálního vzdělávání; taková spolupráce usnadní práci učitelům ve 
smyslu vedení skupinové projektové práce, zároveň tak zapojí studenty do 
mimoškolních projektů, poskytne příležitost k práci s novými technologiemi 
a k oficiálnímu jednání. 

l Podporovat zapojení školních studentských parlamentů do školních rad 
l Promítnout úspěchy získané v neformálním vzdělávání a dobrovolnických 

aktivitách do hodnocení ve formálním vzdělávání.  



7. Navýšení rozpočtu jednotlivých škol na oblasti neformálního vzdělávání a výuky 
tzv. soft skills, také zpřístupnit granty a dotace na podporu vzdělávání a školství, 
díky kterým by se studenti, potažmo škola, mohli dostat k finančním prostředkům 
na rozvoj právě těchto aktivit. 

 
8. Zavedení povinné sexuální výchovy na základních a středních školách. 

Důvod: Sexuální výchova by měla vést k poznání vlastního těla a rozdílům 
mezi těly a respektu vůči němu, měla by předcházet sexuálnímu násilí, 
přenosu pohlavních chorob, újmám fyzickým i psychickým z důvodu 
neznalosti, diskriminaci sexuálních a jiných menšin. 

Sexuální výchova by se měla zavést i na pedagogických fakultách vysokých 
škol za účelem vzdělávání budoucích pedagogů v této oblasti.  

 
9. Zavedení povinných bloků finanční a mediální gramotnosti na základních a 
středních školách, gymnáziích, konzervatořích a středních odborných učilištích. 

 
10. Větší diverzifikace výuky za pomoci seminářů, možnost volby seminářů již od 
2.ročníku SŠ v oborech zakončených maturitní zkouškou. 

 
11. Zavedení efektivní kontroly dodržování základních doporučení obsažených v 
RVP. 

Důvody: 
a) Základní doporučení obsažená v RVP nejsou mnoha učiteli dodržována, 
výuka proto stagnuje a nově zavedená doporučení ztrácejí svůj význam. 
 
 
b) Česká školní inspekce nemá možnost objektivně posoudit kvalitu 
vzdělávání, která může být ovlivněna její přítomností ve výuce. 
c) Již existující možnosti odvolání studentů z důvodu nerespektování 
základních doporučení jsou neefektivní a těžkopádná. 
d) Studenti mají ze zákona právo na kvalitní a moderní výuku. 
 

Doporučení: 
l Zavedení krajských poboček instituce školského ombudsmana (který 

vyslechne studentské stížnosti a v případě oprávněné stížnosti 
kontaktuje Českou školní inspekci, která ve svém posudku přisoudí 
význam i výpovědi studenta). 

l Rozšíření pravomocí školského ombudsmana na řešení stížností 
týkajících se nedodržování základních doporučení RVP, tedy dosažení 
vyšší míry vymahatelnosti těchto doporučení. 

 
12. Poskytování soustavné podpory školám a jejich ředitelům:  

Ulevení od byrokracie. Ředitelé se kvůli velkému množství byrokracie 
nemohou dostatečně věnovat studentům a rozvoji školy. 
 

13. Zlepšit kvalitu pedagogického vzdělávání a zvýšit atraktivitu oboru pedagoga za 
účelem zvýšení efektivity školství například těmito prostředky: 
l zvýšením finančního ohodnocení všech pedagogických pracovníků plošným 
zvýšením jejich platů, 



l modernizací výuky na pedagogických fakultách ve smyslu výuky podle 
doporučení RVP, 
l podporou praktické výuky pedagogů spolu s rozvojem schopností 
komunikace se studenty, 
l větším přísunem financí pedagogickým fakultám vysokých škol. 

 
14. Zřídit v rámci ministerstva pracovní skupinu zabývající se mentálním zdravím 
studentů a žáků. 

 
 
 
 

II. Studenti navrhují vládě a parlamentu ČR zřízení instituce dětského 
ombudsmana z těchto důvodů: 

 
a) děti a mladiství si obvykle nejsou vědomi svých práv a fakticky neexistuje 
primární instituce, na kterou by se mohli obrátit; 
b) dosavadní Kancelář veřejného ochránce práv nemůže roli dětského ombudsmana 
pohltit, neboť nemá žádné pravomoci v oblasti územních samosprávných celků a 
soudnictví; 
c) České republice zřízení instituce dětského ombudsmana již před několika lety 
doporučil Výbor OSN pro práva dítěte i evropské instituce; 
d) Česká republika je jednou z posledních zemí EU, která instituci dětského 
ombudsmana nemá. 

 
                  Výstup byl schválen dne: 28. 5. 2022       


