Kudlanka

ZPLNOLETNÄšNÃ• TÄšHOTNÃ‰
PondÄ›lÃ-, 01 Ä•ervenec 2013

Dobry den chtela sem se zeptat estli ide dyz mám ustavní peÄ•i naÅ™ízenou a sem tehotna cekam miminko a pritel by si me
chtel vzit estli to ide nejak zplnoletnit je mi 17 dekuji za radu, ERIKA

O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Eriko,

je mi líto tvé situace, a asi to nebude ani v budoucnu jednoduché - tady ti zkopíruji "paragrafy", které se tvé situace týkají
(jedná se o vyhlá&scaron;ku ze dne 30. srpna 2006,kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné
výchovy ve &scaron;kolských zaÅ™ízeních):

§8

Nezletilé tÄ›hotné dívky a nezletilé matky a jejich dÄ›ti

(1) Nezletilé tÄ›hotné dívky se zpravidla od dvanáctého týdne tÄ›hotenství umísÅ¥ují nebo pÅ™emísÅ¥ují do zaÅ™ízení, kt
schopna zajistit pÅ™íslu&scaron;nou zdravotnickou a pedagogickou péÄ•i.
(2) Nezletilým tÄ›hotným dívkám nebo matkám Å™editel zaÅ™ízení zaji&scaron;Å¥uje lékaÅ™skou a poradenskou péÄ•i
prostÅ™ednictvím zdravotnických zaÅ™ízení.

(3) Å˜editel zaÅ™ízení je povinen informovat nezletilou tÄ›hotnou dívku o moÅ¾nostech péÄ•e o dítÄ› po porodu v rámci vý
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy v zaÅ™ízeních. Pokud nezletilá tÄ›hotná dívka informuje Å™editele zaÅ™ízení o svém
úmyslu podstoupit umÄ›lé pÅ™eru&scaron;ení tÄ›hotenství a poÅ¾ádá Å™editele zaÅ™ízení o souÄ•innost pÅ™i projednání té
svým zákonným zástupcem, popÅ™ípadÄ› jinou osobou odpovÄ›dnou za výchovu, je Å™editel zaÅ™ízení povinen takovou sou
poskytnout.

(4) Nezletilé tÄ›hotné dívky nebo matky plní povinnou &scaron;kolní docházku nebo se pÅ™ipravují na budoucí povolání v
pÅ™íslu&scaron;né &scaron;kole, nebrání-li tomu jejich zdravotní stav. Jejich dÄ›ti jsou po dobu výuky v péÄ•i pracovníka s
odbornou zpÅ¯sobilostí k výkonu zdravotnického povolání7) v&scaron;eobecné sestry nebo o&scaron;etÅ™ovatele, nebo
pedagogického pracovníka, popÅ™ípadÄ› v jeslích nebo v zaÅ™ízeních peÄ•ujících o dítÄ› do 3 let vÄ›ku v denním reÅ¾imu ne
mateÅ™ské &scaron;kole. --------------------Jinak - uvedla jsi stra&scaron;nÄ› málo informací, kdyÅ¾ tak mi napi&scaron; na
adresu daniela zavináÄ• kudlanka.cz, ano? d@niela

http://www.kudlanka.cz
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