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Milí žáci a pedagogové, vážení rodiče, 

 
mobily, počítače a internet se staly v posledních letech naprosto samozřejmou součástí životů většiny z nás. Usnadňují 
nám život, můžeme díky nim bez problémů komunikovat s lidmi po celém světě, nakupovat z pohodlí obývacího pokoje, 
vzdělávat se, bavit se. S novými technologiemi se musíme naučit zacházet, a to nejen po stránce manuální, ale 
především po stránce mentální. Musíme se učit odolávat rozesílání hoaxů, zodpovědně zacházet se svými i cizími 
osobními údaji. Musíme se učit, co dělat v případě, že se staneme obětí kyberšikany či sextingu. Musíme se učit 
zodpovědnému chování v kybersvětě a musíme tomu učit i naše děti. 
 
V minulých dnech proběhla na vaší škole beseda s dětmi o internetu. Vysvětlovali jsme, diskutovali, objasňovali, načali 
jsme řadu zajímavých témat, které děti obklopují při jejich výletech do virtuálního světa. Cílem našich setkání bylo 
dětem ukázat, jak se na internetu a sociálních sítích chovat bezpečně, jak používat správně hesla, jak dodržovat 
NETIKETU/etiketu na internetu = pravidla slušného chování na internetu. 
 
S řediteli škol jsme se shodli na důležitosti tohoto tématu, který pouze škola nemůže sama zvládnout. Ano, žáky 
můžeme směrovat, poradit jim, objasňovat důležitost jejich kritického pohledu na informace, přesto jejich chování zcela 
ovlivňovat a kontrolovat není v našich silách. Jako pedagog s dlouholetou praxí na stření škole dobře vím, že je třeba 
začínat s osvětou a osvojováním si pravidel pohybu na internetu již v počátcích, kdy děti s mobily, chytrými telefony, 
iPady, notebooky a dalšími zařízeními přicházejí do kontaktu. Proto se obracíme i na vás, rodiče, pomozte nám děti vést 
k odpovědnosti za to, co na internetu dělají, jak se chovají, jak sdílejí informace, fotografie, videa, jakým způsobem 
komunikují se svými „přáteli“ na Tik Toku, Facebooku, Twiteru, Whatsappu a jiných aplikacích. Jaké hry hrají, jaké 
stránky navštěvují, co o sobě sdělují a také komu. Digitální stopa, kterou za sebou vstupem na internet zanecháme, je 
nesmazatelná. 
 
Na setkáních dětem představujeme program KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET (www.kpbi.cz), který je volně dostupný 
veřejnosti, vznikl pod záštitou Kraje Vysočina, Ministerstva vnitra, Policie ČR a společností Microsoft, CZ.NIC, NÚKIB a 
dalších. Regionálně je podpořen Městem Bystřicí nad Pernštejnem, odborem školství a odborem sociálních věcí a 
zdravotnictví; konkrétně pak projektem MAP II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem. Tento program 
obsahuje řadu rad, návodů, videopostupů a příkladů z praxe, jak na problémy s nastavením ochrany soukromí, hesel, 
helplinky … 
 
Věříme, že se nám podaří společnými silami v této oblasti nasměrovat děti tak, aby dnes i do budoucna vnímali internet 
a jeho vymoženosti jako prostředek, který je dobrým pomocníkem při vzdělávání, při práci, při trávení volného času, ale 
ať přitom stojí pevně nohama na zemi a virtuální realita je nepohltí. 
 

Rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti, poskytneme rady a v případě problému se pokusíme najít cestu, 

jak pomoci. Od ledna 2020 máme v plánu besedy pro rodiče a s rodiči na téma: NELEHKÁ VÝCHOVA DĚTÍ 

V DIGITÁLNÍM STOLETÍ. Besedy jsou určeny pro rodiče dětí v MŠ, žáků v ZŠ i pro pedagogy škol. Zaměříme 

se na virtuální svět internetu, prevenci závislostí na mobilních telefonech, sociálních sítích, na hrách. 

Doporučíme pravidla komunikace s dětmi, zaměříme se na kritické myšlení, kazuistiky.  

Lektorovat budou Ing. Jitka Zelená a Mgr. Dana Dlouhá, vstupy zdarma. Kontakty jsou uvedeny pod logem.  

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a přeji Vám pěkné dny.     

 
Ing. Jitka Zelená, lektorka projektu 

 

http://www.kpbi.cz/

