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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.  

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. 

Rodičovský plán se týká budoucího života vašich dětí, proto si při jeho sestavování vyslechněte 
názory a přání Vašich dětí. Přestože Vaše partnerství skončilo, zůstáváte rodiči pro své děti 
a v jejich zájmu posilujte schopnost vzájemné komunikace. 

 

1. Komunikace rodičů  

Jste schopni spolu komunikovat, a jakým způsobem (telefonicky, mailem, osobně, jiné)? 

………………………………………………………………………………………………… 

Souhlasíte s tím, že nebudete druhého rodiče kritizovat před dětmi?  

 Souhlasím         Nesouhlasím 

Souhlasíte s tím, že vaše konflikty budete řešit v nepřítomnosti dětí?  

 Souhlasím         Nesouhlasím 

Souhlasíte s tím, že nebudete děti využívat jako prostředníky při komunikaci s druhým rodičem?  

 Souhlasím         Nesouhlasím 

Souhlasíte s tím, že o problémech, které byly nebo jsou ve vašem vztahu s druhým rodičem, 
nebudete hovořit s dětmi?  

 Souhlasím         Nesouhlasím 

  

2. Péče a bydliště dítěte (otázka stěhování, vzdálenosti) 

Jste dohodnuti na typu péče o vaše děti? 

………………………………………………………............................................................................ 

Plánuje některý z rodičů stěhování dětí ze současného bydliště?  

…………………………………………………………………………………………………... 
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Pokud ano, jak budete případnou změnu bydliště řešit s druhým rodičem? 

………………………………………………………………………………………………… 

Kdo bude hradit náklady na dopravu dětí v případě změny bydliště? Nebo jakou jinou součinnost 

si poskytnete? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

V případě změny bydliště dítěte/dětí je třeba se s druhým rodičem dohodnout 

 

3. Styk a komunikace dětí a rodičů  

Jak bude probíhat kontakt dětí s oběma rodiči v průběhu celého roku? (např. v době letních 

prázdnin, svátků…) 

………………………………………………………………………………………………… 

Pokud bude děti žít s jedním z rodičů, jak zajistíte, aby zůstal zachován vztah s druhým rodičem?  

………………………………………………………………………………………………… 

Jakým způsobem bude zajištěno klidné předávání dětí? 

………………………………………………………………………………………………… 

Shodnete se na dalších osobách, které vám s krátkodobou péčí o děti mohou pomoci? 

Vyjmenujte: 

………………………………………………………………………………………………… 

S kterými příbuznými nebo přáteli je pro vaše děti důležité trávit čas a udržovat vztahy? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Školská zařízení (včetně mimoškolních aktivit) 

Čeká vás v nejbližší době rozhodování o výběru školského zařízení pro vaše děti (MŠ, ZŠ, SŠ 

apod.)?  

 ANO          NE 
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Pokud ano, na čem jste se shodli? 

………………………………………………………………………………………………… 

Jak zajistíte, aby měli oba rodiče informace o prospěchu dětí, jejich školních aktivitách, třídních 

schůzkách, případných výchovných problémech? 

………………………………………………………………………………………………… 

Jak bude probíhat příprava dětí na vyučování, kdo, kdy a jak se s nimi bude učit? 

………………………………………………………………………………………………… 

Jakým způsobem a kdo z rodičů bude omlouvat neúčast dětí ve škole (například z důvodu 

nemoci dítěte, dovolené aj.)?  

………………………………………………………………………………………………… 

Jakým způsobem bude probíhat výběr mimoškolních aktivit (kroužky, ZUŠ aj.) a jak bude 

zajištěna účast dětí na těchto aktivitách? 

………………………………………………………………………………………………… 

Jak zajistíte financování mimoškolních aktivit dětí? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

V případě volby školského zařízení je třeba se s druhým rodičem dohodnout 

Právo na informace ze školského zařízení náleží oběma rodičům 

 

5. Lékařská péče 

Jak zajistíte vzájemnou informovanost obou rodičů o zdravotním stavu dětí (včetně aktuálně 

užívaných léků)? 

………………………………………………………………………………………………… 

Jak zajistíte úhradu lékařské a další zdravotní péče, která není hrazena zdravotním pojištěním 

(například rovnátka, brýle aj.)? 

…………………………………………………………………………………………………



Rodičovský plán vytvořila pracovní skupina Interdisciplinární spolupráce sociálně-právní ochrany dětí na Jesenicku. 

stránka 4 z 4 
 

 

6. Finanční otázky 

V jaké výši by mělo být hrazeno výživné, které je odpovídající věku dětí, jejich potřebám a 

nárokům? 

………………………………………………………………………………………………… 

Co považujete za mimořádné výdaje, které pravděpodobně vaše děti budou mít a jak se na nich 

budete podílet? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Výživné slouží k úhradě běžných výdajů dětí 

Za mimořádné výdaje lze považovat méně časté aktivity, tábory, lyžařský kurz aj. 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

datum, podpis       datum, podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


