Projekt multidisciplinární spolupráce - inspirováno
Cochemskou praxí
Některá soudní řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (nejčastěji péče o nezletilé dítě, výživy
nezletilého dítěte, styku s nezletilým dítětem …), jsou u Okresního soudu v Novém Jičíně
vedena na principech multidisciplinární spolupráce, která je inspirovaná cochemskou praxí.
Vizí projektu je přechod od autoritativního rozhodování o dětech k procesu, při němž
zúčastněné instituce ve vzájemné spolupráci vedou rodiče k převzetí odpovědnosti za budoucí
život a perspektivu dítěte.

Principy projektu při rozhodování o dětech
Soud při rozhodování ve věcech péče o nezletilé děti, které mají dva svéprávné a plně
kompetentní rodiče, aplikuje zejména ustanovení oddílu 3, hlavy II, části druhé občanského
zákoníku (tj. § 855-923) a dále vychází z rozhodovací praxe Ústavního soudu. Obecně lze
říci, že rozhodování soudu vychází z následujících principů:
- Dohoda rodičů a jejich faktické převzetí společné rodičovské odpovědnosti je nezbytným
předpokladem budoucího blaha dítěte.
- Dítě s blízkým vztahem k oběma rodičům nechce ztratit ani jednoho z nich.
- Rozvod/rozchod rodičů je pro dítě trauma a pomoc, kterou od obou rodičů potřebuje, je
projevem jejich rodičovské odpovědnosti.
- Orientace na perspektivu dítěte.
- Orientace na novou životní situaci dítěte a rodičů, nikoliv na rodinnou situaci
rozvodem/ rozchodem.
- Deeskalace rodičovského konfliktu.

před

Některá řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (resp. rodičovské konflikty) mohou působit
velice emotivně. Je však v zájmu nezletilých dětí, aby rodiče a jejich zástupci v těchto
řízeních nevyužívali konfliktní strategie, a aby se v podáních určených soudu omezili pouze
na nezbytný popis skutkového stavu. Zejména je třeba zabránit situacím, aby jeden z rodičů
odcházel od soudu jako poražený, protože v takovém případě (spolu)prohrává vždy také dítě.

Přání dětí
Vážení rodiče,
níže uvedená přání odráží skutečné situace a problémy, se kterými se musí děti potýkat, je-li
rozpad společného soužití jejich rodičů poznamenán konfliktem. Jde o situace, které jsou
typické a často se opakují, proto je možné, že něco podobného prožívá i Vaše dítě. S ohledem
na jeho nejlepší zájem je nezbytné tyto situace překonávat a orientovat se na jeho budoucnost
a jeho budoucí perspektivu. Věřte, že v tom nejste sami, pomoc při zvládání Vaší nelehké
životní situace Vám nabízí sociální pracovníci a pracovnice orgánů sociálně-právní ochrany
dětí, odborní pracovníci poradenských zařízení (psychologové, sociální pracovnice), stejně
jako opatrovnické oddělení Okresního soudu v Novém Jičíně prostřednictvím soudní
tajemnice Mgr. Pavly Churavé, tel. 556 779 622.

20 přání Vašeho dítěte
(v případě rozvodu či rozchodu)
Milá maminko a milý tatínku!
1. Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Ať už bydlím jen u jednoho z vás nebo
se v péči o mě střídáte, potřebuji vás oba úplně stejně.
2. Neptejte se mě, koho z vás mám raději. Mám vás oba stejně rád. Neočerňujte přede
mnou toho druhého, protože mě to bolí.
3. Pomozte mi být v kontaktu s tím rodičem, se kterým právě netrávím času - vytočte mi
jeho telefonní číslo, umožněte mi poslat mu SMS nebo email, předepište mi jeho adresu
na obálku… Pomozte mi k Vánocům nebo k narozeninám pro něj vyrobit nebo koupit
nějaký hezký dárek. Moje fotky nechte vždycky vyvolat dvakrát - jednou taky pro toho
druhého.
4. Mluvte spolu a hlavně mě nepoužívejte jako poslíčka mezi vámi. Nechci nosit zprávy,
které toho druhého zarmoutí nebo rozčílí.
5. Nebuďte smutní, když odcházím k druhému rodiči, nebudu se tam mít špatně.
Nejraději bych byl pořád s vámi oběma. Ale nemůžu se roztrhnout na dva kusy - jenom
proto, že jste vy roztrhli naši rodinu.
6. Nikdy mi neplánujte nic na dobu, kdy mám být s druhým rodičem. Část mého času
chci trávit s tatínkem a část s maminkou. Důsledně to dodržujte.
7. Nebuďte zklamaní ani se nezlobte, když se vám nehlásím v době, kdy jsem s druhým
rodičem. Mám teď dva domovy. A ty musím dobře oddělovat - jinak bych se ve svém
životě už ale vůbec nevyznal.
8. Nepředávejte si mě u dveří jako balík. Pozvěte toho druhého na chvíli dál, jsou to pro
mě kratičké chvilky, kdy vás mám oba. Neničte mi je tím, že se ignorujete nebo hádáte.
9. Když se doopravdy nemůžete ani vidět, předávejte si mě ve školce, ve škole nebo u
přátel.
10. Nehádejte se přede mnou – nedělá mi to dobře. Buďte ke mně alespoň tak zdvořilí,
jako jste k ostatním lidem, a jak to vyžadujete také ode mě.
11. Dávejte mi dost informací, ale nevyprávějte mi věci, kterým ještě nemohu rozumět.
12. Dovolte mi přivést si svoje kamarády k vám oběma. Chci, aby poznali moji maminku
a mého tatínka a aby viděli, jak jste oba skvělí.

13. Dohodněte se férově o penězích. Nechci, aby jeden z vás měl moc peněz a ten druhý
jen málo. Ať se vám oběma daří tak dobře, abych se u vás mohl cítit stejně dobře.
14. Nesoutěžte o to, kdo mě víc rozmazlí. Tolik sladkostí bych totiž nikdy nemohl sníst,
jak moc vás mám oba rád.
15. Řekněte mi na rovinu, když někdy nevystačíte s penězi. Pro mě je stejně mnohem
důležitější čas strávený s vámi než peníze. Ze skvělé společné hry se raduji mnohem víc
než z nějaké nové hračky.
16. Nemusíme mít pořád nějaké akce. Nemusí být pořád něco nového a skvělého, když
spolu něco podnikáme. Nejhezčí je pro mě, když jsme prostě veselí a v pohodě, hrajeme
si a máme i trochu klidu.
17. Nechte v mém životě co nejvíc věcí tak, jak bývaly před vaším rozchodem. Začíná to
u mého pokojíčku a končí u úplných maličkostí, které jsem dělával úplně sám s tatínkem
nebo s maminkou.
18. Buďte hodní na babičku a dědečka z druhé strany, i když při rozvodu stáli víc u
svého dítěte. Taky byste při mně stáli, kdyby se mi vedlo špatně. Nechci ztratit ještě své
prarodiče.
19. Buďte tolerantní k novému partnerovi, kterého si ten druhý našel nebo najde, a
hlavně ho přede mnou nepomlouvejte. S tímto člověkem musím také vycházet.
20. Buďte optimističtí. Svůj partnerský vztah jste nezvládli - ale zkuste alespoň dobře
zvládat ten čas poté. Projděte si prosby, které vám píši. Třeba si o nich promluvte, ale
nehádejte se. Nepoužívejte tento dopis k vyčítání druhému, jak byl ke mně špatný. Když
to uděláte, tak jste vůbec nepochopili, jak na tom teď jsem a co potřebuji, abych se cítil
lépe.

(zdroj: http://www.karin-jaeckel-autorin.de - Dr. Karin Jäckel, dětská psycholožka a
spisovatelka dětské literatury, volně přeloženo a upraveno)

Průběh soudního řízení
1) U soudu je podán návrh ve věcech péče soudu o nezletilé.
2) Soud zpravidla ve lhůtě do tří týdnů od podání návrhu svolá neformální jiný soudní
rok, leda je již v návrhu avizovaná dohoda účastníku o předmětu sporu – potom je ve
stejné lhůtě nařízeno jednání a dohoda je při něm schválená, pokud je v zájmu
nezletilého dítěte.
3) V mezidobí od podání návrhu do jiného soudního roku proběhne společné schůzka
rodičů s pracovníkem orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD).
4) Proběhne jiný soudní rok a rodiče uzavřou dohodu o předmětu řízení. Soud tuto
dohodu, pokud je v zájmu nezletilého, schválí u jednání, které bezprostředně navazuje
na jiný soudní rok. Pokud rodiče dohodu neuzavřou, soud jim doporučí, aby vyhledali
odbornou pomoc, a nařídí jednání za tři týdny. Pracovník OSPOD nebo soudní
tajemnice jsou rodičům nápomocní ihned po skončení jiného soudního roku při
zajištění odborné pomoci.
5) Mezi jiným soudním rokem a nařízeným jednáním rodiče na doporučení soudu
vyhledají odbornou pomoc. Ta obvykle bude představovat dvě společné setkání obou
rodičů s odborníkem a jedno oddělené setkání rodiče a odborníka. Pokud se ukáže
nutnost pokračovat v odborné pomoci, soud na společný návrh rodičů jednání odročí
až na dobu tří měsíců.
6) Pokud u prvního jednání rodiče uzavřou dohodu o předmětu řízení, soud tuto dohodu
schválí, je-li v zájmu nezletilého. Pokud rodiče dohodu neuzavřou, soud jim může
uložit na dobu nejvýše tří měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním
jednání nebo rodinné terapii, nebo jim nařídí setkání s odborníkem v oboru
pedopsychologie. Zároveň za dobu nejvýše tří měsíců nařídí další jednání.
7) Pokud u druhého jednání rodiče uzavřou dohodu o předmětu řízení, soud tuto dohodu
schválí, je-li v zájmu nezletilého. Pokud rodiče dohodu neuzavřou, soud zpravidla
autoritativně rozhodne, popř. nařídí další jednání za účelem provedení úkonů nutných
k rozhodnutí ve věci samé.
Aktivní účastí na společné schůzce s pracovníkem OSPOD, příp. na doporučené či uložené
odborné pomoci rodič deklaruje vůli uchopit svou rodičovskou odpovědnost a projevuje své
rodičovské kompetence.

Vzor návrhu (dohody) na úpravu poměrů k nezletilému dítěti
pro dobu do i po rozvodu manželství
Okresnímu soudu v Novém Jičíně
Tyršova 3
Nový Jičín

Návrh na úpravu péče a výživy pro dobu před i po rozvodu manželství
dohoda rodičů
matka: Jana Malá, nar. 10.10.1980, trvale bytem Lesní 30, Nový Jičín, tel. 723 100 200, email velka@seznam.cz
otec: Petr Malý, nar. 1.12.1980, trvale bytem Lesní 1, Nový Jičín, fakticky bytem Dlouhá 20,
Nový Jičín, tel. 631 114 112, e-mail:petr.velky@centrum.cz
nezletilé děti: Petr Velký, nar. 31.8.2012 a Eliška Velká, nar. 12.10.2013, oba trvale bytem
Lesní 1, Nový Jičín
I.
Seznámili jsme se v roce 2010 a dne 14.3.2011 jsme uzavřeli sňatek před Městským úřadem
v Novém Jičíně. Z našeho manželství se dne 31.8.2012 narodil syn Petr a dne 12.10.2013
dcera Eliška. V prosinci 2015 manžel opustil společnou domácnost.
K důkazu předkládáme: kopie oddacího listu a kopie rodných listů dětí
II.
Jelikož společně od prosince 2015 nežijeme a na obnovení soužití nemá ani jeden z nás
zájem, rozhodli jsme se podat návrh na rozvod manželství. Pokud se týká poměrů dětí, tak
brzy po našem rozchodu jsme začali o děti pečovat střídavě, a to v týdenních intervalech.
V sudých týdnech jsou děti v péči matky a v lichých v péči otce. Otec vzhledem k rozdílům
v příjmech přispívá pravidelně na výživu pro každé z dětí částkou 2.000 Kč měsíčně.

Matka žije v nájemní byt o velikosti 3+1, náklady na bydlení činí 8.500 Kč měsíčně. Po
ukončení rodičovské dovolené je evidována u úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání. Je
příjemkyní dávek státní sociální podpory – přídavku na dítě ve výši 1.000,- Kč měsíčně na
obě děti a dále dávek hmotné nouze – příspěvku na živobytí ve výši 6.100 Kč měsíčně a
doplatku na bydlení ve výši 4.300 Kč měsíčně. Matka nevlastní žádný nemovitý majetek, ani
nákladnější movitý majetek vyjma běžného vybavení domácnosti. Kromě nezl. Petra a Elišky
nemá další vyživovací povinnost.
Otec žije v bytě 2+1 na ulici Dlouhá 20, Nový Jičín. Jedná se rovněž o nájemní byt. Náklady
na bydlení činí cca 6.200 Kč měsíčně. Otec je zaměstnán jako ekonom ve společnosti GEDOS
v Žilině u Nového Jičína, jeho čistý měsíční příjem se pohybuje okolo 22.000 Kč čistého.
Není příjemcem dávek hmotné nouze ani státní sociální podpory. Otec nevlastní žádný
nemovitý majetek, ani nákladnější movitý majetek vyjma běžného vybavení domácnosti.
Užívá společný automobil značky Škoda Octavia, rok výroby 2012.
Dcera i syn od září 2016 navštěvují Mateřskou školu na ulici K. Čapka 4, Nový Jičín.
Náklady na školné činí 500 Kč měsíčně a na stravné 500 Kč měsíčně na každé dítě. Dále je ve
školce hrazen třídní fond ve výši 200,- Kč ročně na každé dítě. Ani jedno s dětí nemá
s ohledem na věk placené mimoškolní aktivity. V rámci mateřské školky oba navštěvují
kroužek hry na flétnu, který je zdarma. Rodiče se dohodli, že od září 2017 bude syn
navštěvovat oddíl hokeje, což bude spojeno s dalšími náklady, které odhadují na cca 1.000 Kč
měsíčně. Chlapec je zdráv, má potřeby přiměřené svému věku. Dcera je v péči alergologa.
Náklady na léky a krémy činí asi 500 Kč měsíčně. Jinak je rovněž zdravá a má potřeby
přiměřené věku.
K důkazu předkládáme: potvrzení o příjmu otce, potvrzení matky o evidenci u úřadu práce,
rozhodnutí o přiznání dávek hmotné nouze a státní sociální podpory matce, nájemní smlouvu
matky a otce, doklady o výši nákladů na bydlení matky a otce, potvrzení mateřské školy o
výši školného a stravného
III.
Děti jsme o skutečnosti, že se budeme rozvádět, informovali. Rovněž jsme jim sdělili, že o ně
chceme pečovat střídavě. Syn i dcera s tím souhlasí. Protože jsme schopni se o poměrech
našich dětí dohodnout a stávající péče o ně je bezproblémová navrhujeme, aby soud rozhodl
takto:

Soud schvaluje dohodu rodičů o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu do i po rozvodu
manželství v následujícím znění:
I. Nezl. Petr Velký, nar. 31.8.2012 a nezl. Eliška Velká, nar. 12.10.2013, se pro dobu před i
po rozvodu manželství svěřují do střídavé péče rodičů s tím, že v péči matky Jany Malé budou
od 18:00 hodin neděle připadající na sudý kalendářní týden do 18:00 hodin neděle připadající
na lichý kalendářní týden a v péči otce Petra Malého od 18:00 hodin neděle připadající na
lichý kalendářní týden do 18:00 hodin neděle připadající na sudý kalendářní týden.
II. Otec Petr Malý se zavazuje se pro dobu před i po rozvodu manželství přispívat na výživu
nezl. Petra částkou 2.000 Kč měsíčně a nezl. Elišky částkou 2.000 Kč měsíčně splatnou
předem vždy do 10. dne v kalendářním měsíci k rukám matky.
V Novém Jičíně, 20.3.2017

Jana Malá

Petr Malý

……………………………

………………………….

Náležitosti návrhu ve věcech péče soudu o nezletilé děti
1) Označte soud, kterému je návrh určen – např. Okresnímu soudu v Novém Jičíně, Tyršova
3.
2) Označte účastníky řízení jménem, příjmením, datem narození, místem trvalého pobytu a
faktického bydliště (je-li od trvalého pobytu odlišné) – obvykle jsou účastníky řízení rodiče a
nezletilé děti. Pro rychlou komunikaci doporučujeme uvést u dospělých osob též telefonický a
emailový kontakt – např. otec: Petr Velký, nar. 1. 12. 1980, trvale bytem Lesní 1, Nový Jičín,
fakticky bytem Dlouhá 20, Nový Jičín, tel. 631 114 112, e-mail petr.maly@centrum.cz.
3) Vyličte rozhodující skutečnosti a označte důkazy – vylíčení rozhodujících skutečností se
liší podle předmětu jednotlivých řízení. Pokud např. potřebujete upravit péči a výživu dětí
kvůli rozvodu, uvedete: kdy byl uzavřen sňatek; jak dlouho spolu rodiče nežijí; jakým
způsobem je v době podání návrhu pečováno o děti a placeno výživné; jak jsou zajištěny
bytové potřeby rodičů a dětí; jaké jsou pravidelné příjmy a výdaje rodičů, jejich zaměstnání;
zda děti navštěvují (před)školské zařízení a zájmové kroužky, jaké jsou s tím spojené výdaje;
jaký je zdravotní stav dětí a jaké jsou jejich potřeby apod. Uveďte rovněž, zda jsou
o nastávajícím soudním řízení informovány nezletilé děti, kterých se týká. Ke každému
tvrzení je nutno označit a doložit důkaz. Např. k uzavření sňatku oddací list; k prokázání
tvrzení o odloučení rodičů a stávající péči o děti výslech rodičů; k bytovým otázkám nájemní
smlouvu; k příjmům pracovní smlouvu, potvrzení o výši mzdy či platu, rozhodnutí a potvrzení
o sociálních dávkách; k pravidelným výdajům za děti potvrzení o platbách apod.
4) Uveďte, čeho se domáháte, tj. jak má soud rozhodnout – např. navrhujeme, aby soud
schválil tuto naši dohodu: I. Nezl. Petr Velký, nar. 31.8.2011 a

Eliška Velká, nar.

12.10.2012, se pro dobu před i po rozvodu manželství svěřují do střídavé péče rodičů. II.
Otec se zavazuje se pro dobu před i po rozvodu manželství přispívat na výživu
nezl. Petra částkou 1 500,-Kč měsíčně a nezl. Elišky částkou 1 000,- Kč měsíčně
splatnou předem vždy do 20. dne v kalendářním měsíci k rukám matky.
5) Uveďte, kdy byl návrh sepsán a připojte svůj podpis (u dohody podpisy obou rodičů).
6) Zašlete soudu návrh v potřebném počtu stejnopisů (obvykle dva) a připojte listiny, které
jsou označeny k důkazu.

Rodičovský plán
Pozn.: Formulář k vyplnění je k dispozici na stránkách Okresního soudu v Novém Jičíně v
záložce Soubory ke stažení

Rodičovský plán

Vážení rodiče,
tento rodičovský plán by Vám měl pomoci při promýšlení otázek týkajících se péče o Vaše
dítě, udržování osobního styku s ním, zajištění jeho výchovy a vzdělání, určení místa jeho
bydliště apod.
Následující otázky se tematicky zabývají problémy, které Vy a druhý rodič budete ve vztahu
k dětem pravděpodobně řešit, ať již nyní nebo v budoucnosti. Jde o otázky bydliště dítěte,
styku a komunikace, školských zařízení, mimoškolních aktivit, lékařské péče, prázdnin a
svátků, financí, apod. Je vhodné přemýšlet i o drobných detailech a nastavit si pro ně pravidla.
Při sestavování rodičovského plánu je dobré mít na paměti, že ze zákona rodičovská
odpovědnost náleží stejně oběma rodičům, je přitom lhostejné, který z nich má dítě v péči (ať
již na základě jejich dohody nebo rozhodnutí soudu). Rodičovskou odpovědnost mají rodiče
vykonávat ve shodě (jejich postavení je rovnocenné) a v souladu se zájmy dítěte. V zájmu
dítěte přitom je, aby se na jeho výchově podíleli oba rodiče, neboť potřebuje jejich lásku a
přízeň, a to bez ohledu na skutečnost, že rodiče společně nežijí.
Je několik možností, jak postupovat při sestavení plánu. Nemáte-li jako rodiče problém se
vzájemnou komunikací, můžete na sestavení plánu pracovat od počátku společně. V opačném
případě může návrh rodičovského plánu vypracovat každý z rodičů zvlášť, podle svých úvah;
po té si rodiče navzájem své návrhy předají, zjistí, v čem se shodují a v čem nikoliv a
následně se pokusí dohodnout na otázkách, ve kterých neměli shodu. Pokud se ani po
vynaložení veškerého úsilí na nějakých otázkách nedohodnete, je vhodné vyhledat příslušné
odborníky, kteří Vám budou nápomocní při řešení Vašich problémů.
Nevztahuje-li se nějaká otázka na Vaši situaci, prostě ji přeskočte a pokračujte otázkou
následující.

Bydliště
Máte-li více než jedno dítě, je pro Vás důležité, aby vyrůstaly společně?
Preferujete střídavou péči? Nebo si myslíte, že děti by v první řadě měly žít s Vámi nebo
s druhým rodičem? Pokud by měly žít s Vámi, jak zajistíte, aby jim zůstal zachovaný vztah i
s druhým rodičem a aby s ním mohly trávit čas?
Pokud by děti měly žít v první řadě s druhým rodičem, jak byste očekával/a, že zajistí, aby
dětem zůstal zachovaný vztah s Vámi, a že děti s Vámi budou trávit čas?
Než budou děti dospělé, plánuje žít na stejném místě? Kdybyste se chtěli odstěhovat, tak
kam? Přejete si uzavřít s druhým rodičem dohodu, že do doby než budou děti dospělé, tak
budete žít na stejných místech? Případně dohodu o tom, jak daleko se jeden z Vás může
odstěhovat?
Styk a komunikace dětí a rodičů
Budou-li děti ve Vaši péči, kdy by měly trávit čas s druhým rodičem? O víkendech? V
pracovních dnech? I přes noc? Jindy?
Budou-li děti v péči druhého rodiče, kdy by měly trávit čas s Vámi? O víkendech? V
pracovních dnech? I přes noc? Jindy?
Jakým způsobem bude zajištěno předávání dětí?
Kolik času by děti měly trávit komunikací (telefon, SMS, e-mail, videohovor, chat…)
s druhým rodičem, když jsou s Vámi? Jaká by měla být frekvence a délka takové
komunikace? Chcete, aby pro komunikaci s druhým rodičem bylo nastaveno pevné pravidlo,
nebo může být spontánní? Kdo bude dítěti platit náklady na telefon?
Pokud bude nutné pohlídat děti v době, kdy budou u Vás, budete s žádostí nejdříve oslovovat
druhého rodiče? Pokud ano, jakou formou o pohlídání požádáte a jak dlouho předem?
Pokud jsou bydliště rodičů natolik vzdálená, že s cestou dětí od jednoho k druhému jsou
spojené náklady, kdo je bude platit?
Školská zařízení
Navštěvují již Vaše děti nějaké školské zařízení? Pokud ano, mají ve stávajícím školském
zařízení zůstat? Pokud ne, jaké školské zařízení a v jakém místě by měly navštěvovat (MŠ,
ZŠ, LŠU)?
Budou-li děti ve Vaši péči, jak zajistíte, aby měl druhý rodič informace o jejich prospěchu,
školních aktivitách, třídních schůzkách a případných výchovných problémech? Existuje-li
online komunikace mezi školou a rodiči, budou do ní mít přístup oba rodiče?

Budou-li děti v péči druhého rodiče, jakým způsobem a jak často byste měl být informován o
jejich prospěchu, školních aktivitách, třídních schůzkách a případných výchovných
problémech?
Jakým způsobem bude zajištěna účast rodičů na třídních schůzkách? Pokud se jich bude
účastnit pouze jeden z rodičů, jakým způsobem bude druhého informovat o jejich průběhu?
Jakým způsobem bude omlouvána neúčast dětí ve škole (např. z důvodu nemoci)? Souhlasíte
s tím, aby důvodem pro neúčast dětí ve vyučování bylo trávení dovolené s druhým rodičem?
Pokud ano, v jakém rozsahu?
Máte představu o dalším vzdělávání Vašich dětí - jakou základní, střední, vysokou či jinou
školu by měly navštěvovat? Konzultovali jste spolu s druhým rodičem své představy? Pokud
se Vaše představy neshodnou, jak budete postupovat?
Jakým způsobem by bylo vhodné podpořit Vaše děti, aby dosáhly na vyšší vzdělání (kurzy,
příprava na příjímací zkoušky, doučování)?
Mimoškolní aktivity
Jsou nějaké sporty nebo jiné zájmové činnosti (aktivity), kterým se věnují Vaše děti? Má
některý z rodičů blíže k těmto sportům nebo aktivitám než rodič druhý?
Máte za to, že počet sportů a aktivit, kterých se budou Vaše děti účastnit, by měl být omezen?
Pokud ano, jakým způsobem?
Jsou dle Vašeho mínění konkrétní sporty nebo aktivity, kterých by se neměly Vaše děti
účastnit nebo by se jich měly účastnit až po dosažení určitého věku? Pokud ano, tak o které
sporty či aktivity se jedná a proč?
Jakým způsobem bude zajištěna účast Vašich dětí na mimoškolních aktivitách? Jakým
způsobem budete o mimoškolní činnosti svých dětí komunikovat?
Jakým způsobem bude zajištěno financování sportovní činnosti Vašich dětí a dalších jejich
aktivit?
Jste spokojeni s tím, jak se Vy a druhý rodič účastníte mimoškolních aktivit dětí? Pokud ne,
jak si představujete vlastní zapojení a zapojení druhého rodiče?
Lékařská péče
Jakým způsobem bude rozhodnuto o výběru zdravotní pojišťovny pro Vaše děti?
Jakým způsobem bude vybírán poskytovatel lékařské a další zdravotní (např. dentální) péče?

Jakým způsobem bude zajištěno placení lékařské a další zdravotní péče (např. rovnátka na
zuby), která není krytá zdravotním pojištěním?
Budou-li děti ve Vaši péči, jak zajistíte, aby měl druhý rodič informace o jejich zdravotním
stavu?
Budou-li děti v péči druhého rodiče, jakým způsobem a jak často byste měl/a být
informován/a o jejich zdravotním stavu?
Jakým způsobem bude zajištěno informování druhého rodiče o případném akutním závažném
zdravotním stavu Vašich dětí?
Přejete si mít přístup k lékařským zprávám o zdravotním stavu Vašich dětí? Pokud ano, jakým
způsobem bude tento přístup zajištěn?
Jakým způsobem bude zajištěna péče o děti, pokud jim jejich zdravotní stav neumožní
navštěvovat školské zařízení? Bude-li jeden z rodičů kvůli krátkodobé péči o děti z důvodu
jejich zdravotního stavu pobírat ošetřovné, bude mu druhý rodič částečně kompenzovat
výpadek příjmu? Pokud ano, jakým způsobem?
Jakým způsobem budete řešit případné neshody týkající se lékařské péče o Vaše děti?

Prázdniny a svátky
Jakým způsobem bude zajištěna péče o Vaše děti po dobu prázdnin ve školním roce? Bude
péče o Vaše děti v průběhu letních prázdnin probíhat jinak než ve zbývající části roku? Pokud
ano, jak?
Jakým způsobem budou Vaše děti trávit „Mikuláše“, vánoční svátky, Silvestr a Nový rok,
Velikonoce?
Jakým způsobem budou děti slavit své narozeniny a svátky s Vámi a jakým způsobem
s druhým rodičem?
Jakým způsobem budou děti slavit Vaše narozeniny a svátek, a narozeniny a svátek druhého
rodiče?
Existují jiné osoby, na jejichž oslavách narozenin, svátků či jiných výročí, by Vaše děti
neměly chybět?

Jakým způsobem budete řešit případné neshody v otázkách trávení času Vašich dětí o
prázdninách, svátcích a dalších speciálních dnech?

Finanční otázky
Jakým způsobem bude zajištěná úhrada běžných výdajů Vašich dětí?
Co považujete za mimořádné výdaje, které pravděpodobně Vaše děti budou mít? Jakým
způsobem bude zajištěná úhrada mimořádných výdajů Vašich dětí? V jakém předstihu bude
druhý rodič informován o možném mimořádném výdaji?
Jakým způsobem budu prováděné daňové odpočty na děti?
Měly by být Vaše děti pojištěny pro případ úrazu nebo dožití? Měly by mít jiné pojištění?
Pokud ano, jakým způsobem bude zajištěna platba pojistného?
Přemýšlíte o spoření Vašim dětem? Pokud ano, jakým způsobem bude zajištěno jeho
financování?
Jakým způsobem budete řešit případné neshody ve finančních otázkách (např. rozpor v tom,
co je běžný a co mimořádný výdaj)?

Různé
S kterými příbuznými nebo přáteli je pro Vaše děti důležité trávit čas a udržovat vztahy?
Existují osoby, se kterými by Vaše děti čas trávit neměly a proč?

Komunikace rodičů
Je pravděpodobné, že Váš rozchod nebo rozvod je doprovázen partnerským konfliktem (s
různou mírou intenzity), se kterým často souvisí komunikační problémy; existují podle Vás
problémy, které brání nebo ztěžují vypracování rodičovského plánu? Pokud ano, v čem je
spatřujete?

Jakým způsobem chcete být nejraději s druhým rodičem v kontaktu? Osobní kontakt? Telefon
doma? Telefon v práci? E-mail? Prostřednictvím třetí osoby? Jiným?
Napadají Vás nějaká omezení, která by měla být dodržována při komunikaci s druhým
rodičem? Napadají Vás témata, kterým se při komunikaci s druhým rodičem chcete vyhnout?
Souhlasíte s tím, že nebudete druhého rodiče kritizovat před dětmi?
Souhlasíte s tím, že nebudete Vaše děti využívat jako prostředníky při komunikaci s druhým
rodičem?
Souhlasíte s tím, že o problémech, které byly nebo jsou ve Vašem vztahu s druhým rodičem,
nebudete hovořit s dětmi?
Jsou ještě další věci, na kterých se chcete domluvit?

Rodičovský plán se týká budoucího života Vašich dětí. Proto si při jeho sestavování
vyslechněte jejich názory a přání. Po sestavení plánu děti způsobem přiměřeným jejich věku
informujte o tom, jak jste se dohodli.

V …………..…………..…….. dne……………………

podpisy
..................................................

..................................................

To je jen začátek!
Vyplněním tohoto listu jste se dostali jen na začátek úvah o rodičovském plánu. Rodičovský
plán si přizpůsobte podle Vašich potřeb (Vašich dětí, Vašeho bývalého partnera a Vás). A
nezapomeňte, že plán by měl být dynamický, měl by růst s Vašimi dětmi. Je velmi
pravděpodobné, že do zletilosti Vašich dětí mnohé z toho, na čem jste se dohodli, změníte.
To, že rodičovský plán budete udržovat aktuální, přispěje ke spokojenosti Vašich dětí i Vás
samotných.

