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Preambule 

My, delegáti Národního parlamentu dětí a mládeže (dále jen NPDM), zástupci 
parlamentů dětí a mládeže z 10 krajů, jsme se v letošním roce rozhodli zabývat 
širokým tématem „Svoboda“. Mladí lidé České republiky mají na život jiný 
pohled než starší generace a svoboda, jako taková, je pro ně častokrát 
samozřejmostí. Považujeme za důležité si připomínat události minulých režimů, 
abychom se vyhnuli opakování stejných chyb.   

Významné události roku 1939 a 1989 jsou nám krásnou ukázkou toho, že 
pokaždé, když nebyli mladí lidé lhostejní ke svému okolí a dali najevo svůj 
nesouhlas, dala se do pohybu celá republika a podpořila svou budoucnost – mladé. 

A proto je pro nás potěšením, že v letošním roce se navrátil do českých kalendářů 
Mezinárodní den studenstva, za jehož uznání v naší zemi bojovalo NPDM 
společně se Studentskou komorou Rady vysokých škol po velmi dlouhou dobu.  

 

Přijatá ustanovení 

Delegáti NPDM diskutovali následující oblasti a usnesli se na těchto bodech: 

 

1. Svobodné školství 

1.1. Delegáti se shodli, že inkluze má negativní dopad na české školství. 
Delegáti apelují na vládu, aby prosadila zrušení inkluze a 
podporovala české speciální školství. 

1.2. Mladí lidé České republiky se shodují, že velmi podstatnou 
schopností každého člověka je společenské chování. Podporují 
zavedení povinné výuky společenského chování do středních a 
základních škol formou projektových dnů, alespoň jednou za školní 
rok.  

1.3. Delegáti pokládají za důležité klást v hodinách dějepisu větší důraz na 
moderní dějiny. 

1.4. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. delegáti NPDM apelují na vedení 
škol, aby se rozhodnutími a názory studentských samospráv zabývali. 

1.5. Dle názoru delegátů není vhodné, aby ředitelé, potažmo vedení, 
prosazovali jejich myšlenky, politické názory na půdě školy 

1.6. Delegáti NPDM by uvítali větší podporu ze strany škol v oblasti 
zapojování se mladých lidí do organizací pracujících s dětmi a 
mládeží. 



 

2. Svobodný občan 

2.1. Delegáti NPDM pokládají za důležité podporovat zájem mládeže o 
politické dění, a to konkrétně úpravou výuky společenských věd na 
základních a středních školách a gymnáziích. Úprava by se měla týkat 
zařazení aktuálních témat zaměřených na společenské a politické dění. 

2.2. Delegáti NPDM podporují vznik i rozvoj parlamentů dětí a mládeže, 
a to na všech úrovních.  

2.3. Delegáti apelují na to, aby problematika znásilnění přestala být 
tabuizována. Přiklánějí se k rozšíření podpůrných programů pro oběti 
znásilnění. Zároveň podporují osvětu o dané tématice se zaměřením 
zejména na potenciální agresory. 

 
3. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva 

3.1. Delegáti NPDM shledávají události ze 17. listopadu 1939 i 1989 za 
velmi významné pro demokratickou budoucnost a zároveň prokazují 
úctu odvážným listopadovým studentům. Zavazují i nadále Radu a 
Předsednictvo k připomínání významu a důležitosti hodnot – svobody 
a demokracie. Delegáti jsou si vědomi, že je potřeba si tyto významné 
historické události i nadále připomínat. 

 
4. Svobodná rodina 

4.1. Mladí lidé podporují manželství pro všechny, a to včetně řádných 
právních náležitostí, které jsou součástí manželství heterosexuálních 
párů. 

4.2. Mladí lidé podporují změnu zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského 
zákoníku, §655, ve znění: „Manželství je trvalý svazek muže a ženy 
vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem 
manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora 
a pomoc.“, na „Manželství je trvalý svazek dvou lidí vzniklý 
způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je 
založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.“ 

 


