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Stručný obsah projektu:   
Obsahem projektu je příprava, realizace a vyhodnocení pilotního vzdělávacího 
programu, který si klade za cíl v návaznosti na školní výuku zprostředkovat 
středoškolským studentům závěrečných ročníků základní orientaci v právním 
systému ČR. Výstupem z projektu je vytvoření optimální metodiky tohoto 
vzdělávacího programu. Metodický koncept, který bude v průběhu projektu sledován 
v praxi, předpokládá vzdělávání studentů formou tematických školení. Tematické 
okruhy (zohledňují výskyt nejčastějších okruhů dotazů klientů občanských poraden) 
jsou tyto: 1. Úvod do právního systému ČR, 2. Pracovněprávní vztahy, 3. Systém 
sociálního zabezpečení, 4. Problematika bydlení a rodiny, 5. Majetkoprávní vztahy a 
ochrana spotřebitele, 6. Trestní právo a přestupky. Lektoři těchto tematických okruhů 
jsou vybíráni z řad nejzkušenějších poradců pražských občanských poraden. Jako 
lektoři zejména dbají  na srozumitelnost a názornost výkladu. Právní teorii vždy 



ilustrují konkrétními situacemi ze života. Všechna školení jsou vedena se zvláštním  
důrazem na využití získaných vědomostí v praxi. 
  
Cílem školení není zahltit studenty podrobnostmi právních předpisů, které se časem 
změní. Projekt sleduje dlouhodobější hodnoty. Cílem je studentům zprostředkovat 
jaksi nanečisto zážitek právní situace a povzbudit je k aktivnímu přístupu při jejím 
řešení. Pokud studenti opakovaně zažijí takovou simulaci, dá se předpokládat, že až 
se dostanou do reálné právní situace, nebudou pasivními objekty možných 
manipulací ze strany zaměstnavatelů, prodejců, smluvních partnerů … Školení by 
mělo přispět k tomu, aby mladí lidé byli aktivními účastníky právních vztahů 
s rámcovou představou svých zákonných práv a povinností. 
 
Každý student bezplatně obdrží informační brožuru k danému tematickému okruhu. 
Brožura obsahuje právní teorii ilustrovanou příklady a základní vzory smluv a podání. 
Studentům je k dispozici webový portál projektu. Zde si mohou brožury stáhnout i 
v elektronické podobě. Jsou zde odkazy na zdroje právní informací na internetu a na 
organizace zabývající se sociálně-právním poradenstvím. Portál obsahuje i 
interaktivní prvky jako sociálně-právní kvíz či cestu postupy v nejčastějších 
občanskoprávních situacích. 
 
Cílem vzdělávacího programu je u studentů přispět k rozvoji jejich občanských 
kompetencí, a tak jim usnadnit budoucí životní i pracovní uplatnění. Projekt svou 
snahou vybavit studenty prakticky využitelnými, pro život klíčově důležitými znalostmi 
naplňuje prioritu kurikulární reformy. 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


