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Dobrý den, potÅ™ebovala bych radu. Je mi Ä•erstvÄ› 19 let a mám výuÄ•ní list. Hned po ukonÄ•ení uÄ•ebního oboru jsem &sca
studovat dál, ale ne nadstavbu, ale 4letou &scaron;kolu (chtÄ›la jsem být jednou pÅ™i hledání práce brána jako
maturantka bez vyuÄ•ení, ne jen vyuÄ•ená s maturitou); teÄ• jsem v prvním roÄ•níku, ale rozhodla jsem se odejít, protoÅ¾e se
vyskytly konflikty ze strany spoluÅ¾ákÅ¯ (problém je v tom, Å¾e je mi 19 a jim 15).
BohuÅ¾el nevzali mÄ› mezi sebe, dÄ›lali mi stále naschvály a já se nezvládla bránit. Proto jsem studium ukonÄ•ila. TeÄ•
Å¾ádnou práci nemÅ¯Å¾u nikde Å¾ádnou najít, protoÅ¾e mám jen uÄ•ební obor a kdyÅ¾ uÅ¾ nÄ›jakou práci najdu, tak je da
jen za minimální mzdu. Jediné, co jsem na&scaron;la, bylo za 8 900 KÄ• hrubého, a od 9,- do 18,- hod., coÅ¾ by v mém
pÅ™ípadÄ› znamenalo odcházet do práce nejpozdÄ›ji v 7:20 hod., a vracet se v 19:45 hod. TakÅ¾e bych byla na cestÄ› a v
práci celý den, za pár korun.
Proto jsem chtÄ›la mít maturitu, abych toto jednou nezaÅ¾ila. ChtÄ›la jsem si proto podat
pÅ™ihlá&scaron;ku na soukromou právnickou &scaron;kolu, kde mám celkem &scaron;anci pÅ™ijetí, Å¾e bych od nového
&scaron;kolního roku zaÄ•ala studovat, ale dálkovÄ› (denní stojí 2 800 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›, dálkové 1 500 KÄ•, a u dálkového studia
bych mÄ›la i vÄ›t&scaron;í &scaron;anci, Å¾e mÄ› vezmou). A díky tomu, Å¾e uÅ¾ mám ukonÄ•ený uÄ•ební obor, bych nemÄ›
4 leté,ale 3 leté.
JenomÅ¾e moje mamka na mÄ› zaÄ•ala Å™vát, Å¾e kdyÅ¾ nemíním dál chodit do téhle &scaron;koly a kd
flákám (pÅ™itom to jako &scaron;ikanu kvalifikovala &scaron;kolní psycholoÅ¾ka i uÄ•itelé a Å™editelka), Å¾e mi &scaron;kolu
kam chci jít, nezaplatí, Å¾e jsem nevychovaný spratek, Å¾e mÄ› vyhodí z bytu, nebo vymÄ›ní zámek, abych nemohla z bytu
vycházet (nechtÄ›la ani, abych &scaron;la studovat obor, který jsem jiÅ¾ ukonÄ•ila). Byla tu je&scaron;tÄ› jedna vÄ›c, ona má
pÅ™ítele, který s námi Å¾ije asi 5 let, kdyÅ¾ jsem si mamce postÄ›Å¾ovala, Å¾e mÄ› v noci osahává, coÅ¾ je mi nepÅ™íjem
jí Å™ekla uÅ¾ snad pÄ›tkrát, a trvá to uÅ¾ 3 roky, Å™ekla, Å¾e si prý jen vymý&scaron;lím, a Å¾e se mu mám jít okamÅ¾itÄ
potáhnu z bytu.
Nevím, co mám dÄ›lat - kdyÅ¾ tu mám trvalý pobyt, bydlím tu, mám tu v&scaron;echny své vÄ›ci, má
právo mÄ› máma vyhodit?? MÅ¯j problém je jen v tom, Å¾e kvÅ¯li &scaron;ikanÄ› jsem pÅ™estala do &scaron;koly chodit a
chtÄ›la bych od zaÄ•átku pÅ™í&scaron;tího roku nastoupit na dálkovou &scaron;kolu, protoÅ¾e s jen uÄ•ebním oborem práci
neseÅ¾enu. Nechci nic jiného, jen abych tu mohla bydlet, abych nemusela kaÅ¾dý den poslouchat výhrÅ¯Å¾ky, Å¾e mÄ› vyho
abych mÄ›la jistotu, Å¾e mi dá aspoÅˆ najíst. DÄ›kuju za rady,Elena
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ZaÄ•nu od konce: pí&scaron;e&scaron;, Å¾e je to uÅ¾ tÅ™i roky, co tÄ› mamky pÅ™ítel obtÄ›Å¾uje a Å¾e tomu máma nevÄ›
tedy proti tomu nic neudÄ›lala? To znamená, Å¾e ti bylo uÅ¾ 16, kdyÅ¾ zaÄ•al, v podstatÄ› by tedy nebyl trestán, ale ty zas js
nebyla malé dítÄ›, takÅ¾e si nemyslím, Å¾e jsi nemÄ›la moÅ¾nost se dejme tomu zamknout, pÅ™ípadnÄ› ho pÅ™es nenecha
pra&scaron;tit. A kdyÅ¾ ho máma bránila, mohla ses pÅ™eci bránit ty, ne? Jak by na mne sáhl, zaÅ™vala bych,
pra&scaron;tila ho - cokoliv... V&scaron;ak ona by se to dozvÄ›dÄ›la a byl by pokoj, nemyslí&scaron;? Takhle je to jeden
proti jednomu, tÄ›Å¾ko mu nÄ›co dokáÅ¾e&scaron;.
Dal&scaron;í, ohlednÄ› tvého zamÄ›stnání: vÄ›Å™ím, Å¾e by se dala
pÅ™íleÅ¾itostná brigáda, která by sice nebyla za moc penÄ›z, ale zase ne Ä•asovÄ› na celý den. Jen se asi musí&scaron; víc
snaÅ¾it. RozhodnÄ› si myslím, Å¾e bys nemÄ›la do záÅ™í jen tak být doma a nechat se od mámy Å¾ivit. PÅ™eci jen, devaten
Å¾enská uÅ¾ není malé dítÄ›... KdyÅ¾ tak mi napi&scaron;, ve kterém mÄ›stÄ› to Å¾ije&scaron;, tÅ™eba bych ti mohla nÄ›jak
poradit.
OhlednÄ› toho studia: rozhodnÄ› bys s maturitou mÄ›la vÄ›t&scaron;í moÅ¾nosti, to je pravda. A také, co si budeme
povídat, na té soukromé, pokud má&scaron; dobré výsledky z pÅ™edchozího studia, bys na tom dálkovém studiu mohla
mít &scaron;ance. Ale: uvÄ›dom si, milá Elenko, Å¾e dálkové studium je urÄ•eno pro lidi, co studují pÅ™i zamÄ›stnání, takÅ¾e
tÄ›ch 1 500,- KÄ• bys si musela zaplatit sama a na Å¾ivobytí si také nÄ›jak vydÄ›lávat, pokud by tÄ› neÅ¾ivila máma... To uÅ¾
bylo na va&scaron;í interní dohodÄ›. X X X
Pokud totiÅ¾ zletilé dítÄ› studuje pouze dálkovÄ› a jinak nic nebrání tomu, aby se
samo Å¾ivilo, vyÅ¾ivovací povinnost rodiÄ•Å¯ tím zanikla a není tÅ™eba dále platit výÅ¾ivné. Pouze v pÅ™ípadÄ›, Å¾e by by
prokázáno, Å¾e dítÄ› si vzhledem k rozsahu studia nemÅ¯Å¾e vydÄ›lat tolik, aby se samo uÅ¾ivilo, vyÅ¾ivovací povinnost i na
trvá, ale v omezené vý&scaron;i.
Dálkové studium ale v naprosté vÄ›t&scaron;inÄ› pÅ™ípadÅ¯ umoÅ¾Åˆuje bÄ›Å¾ný výkon
zamÄ›stnaneckém pomÄ›ru. Pokud dítÄ› moÅ¾nost nechat se zamÄ›stnat nevyuÅ¾ije a nechává se Å¾ivit od rodiÄ•Å¯, tak je t
jen obyÄ•ejné parazitování. d@niela
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