
 
Hlavní oblast: Lidská práva 

Téma: Lidská práva, práva dítěte 

Ročník: 6. třída 

Rozvíjené kompetence: lidská práva, občanská uvědomělost, jazykové a komunikační dovednosti, 
znalosti a kritické porozumění lidských práv  
Užité metody: výklad, diskuze, myšlenková mapa 

LIDSKÁ PRÁVA 

➢ Pojem lidská práva, Listina základních práv a svobod, organizace 

➢ Úmluva o právech dítěte 

➢ Porušování práv 

 
1. Jak bys vysvětlil/a pojem lidská práva? 

 

 

 

 

2. Jak se nazývá listina, která v České republice zaručuje všem lidem stejná práva? 

 

 

 

  



 
3. Jaká práva nám listina zaručuje? 

 

 
4. Mají lidé ve všech zemích stejná práva? Znáš zemi, ve které jsou lidská práva 

porušována? 

 

 

 

 

5. Znáš některou organizaci, která bojuje za dodržování lidských práv? 

 

 

       
 

 

     
 

 

 Právo na... 



 
 

6. Dětská práva zaručuje Úmluva o právech 
dítěte. Zahrnuje:  

 

● právo na život 
● právo na jméno 

● právo poznat své rodiče a být jimi 
vychováván 

● svoboda projevu a svobodný přístup k 
informacím 

● svoboda myšlení a náboženského vyznání 
● svoboda sdružování a pokojného 

shromažďování 
● právo na ochranu soukromí 
● právo na ochranu před násilím, ponižováním 

a vykořisťováním 

● právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě zbaveno 

rodinného prostředí 
● duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít plný a řádný život 
● právo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických zařízení 
● právo na výhody sociálního zabezpečení 
● právo na životní úroveň potřebnou pro jeho rozvoj 
● právo na vzdělání 
● právo na používání vlastního jazyka 

● právo na odpočinek a volný čas 

● právo na ochranu před nebezpečnou prací 
● právo na svobodu projevu 

 

7. Která práva jsou pro tebe nejdůležitější? 

 

 

 

8. Zažil/a jsi někdy porušování lidských práv? Víš, kam se obrátit, kdyby někdo 
porušoval tvá práva? 
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Zdroje: 

https://www.qai.org.au/2020/07/30/a-guide-to-the-human-rights-act-2019-qld/ 

https://www.citybee.cz/mobilni/m-detail-vizitky/:/id/449 

http://brnoamnesty.cz/ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Hrw_logo.svg/800px-
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https://hnutiprozivot.cz/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_pr%C3%A1vech_d%C3%ADt%C4

%9Bte 

http://civilsocietydialogue.org/news/page/11/ 
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