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Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
realizuje projekt

Cílem projektu je podpofiení ãtenáfiství a zv˘‰ení úrovnû literární 
a dokumentové gramotnosti.

Projekt je urãen studentÛm ‰estiletého i ãtyfiletého studijního cyklu gymnázia.

Tel.: 516 432 181, 603 588 369, e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz
www.gymnaziumrajec.cz

Literární a dokumentová gramotnost – praktikum
(CZ.1.07/1.1.16/02.0051)

Tû‰íme se na vás:
PO – SO 8 - 18 hod. 

a NE 8 - 12 hod.

www.zerarajec.cz
516 412 774 velkoobchod

516 412 236 prodejna

Parkovi‰tû pfiímo u prodejny 
Pofiíãí 5, Blansko!

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

Aktuální nabídka:
- pfiísady 
- hrnkové i fiezané kvûtiny 
- slavnostní i smuteãní 

vazby 
- substráty, krmné smûsi
- balkónové kvûtiny
- hnojiva a postfiiky

V‰e za pfiíznivé ceny!

PRODEJNA KVùTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Pofiíãí 5, Blansko

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko,
Nad âertovkou 17 sídlí v budovû Základní ‰koly.

Oblastní pedagogicko-psychologická
poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko

Moderní technologie aneb co nám pfiiná‰í pohyb ve virtuálním svûtû
Pracovníci PPP Blansko se pfii své práci

zdaleka nesetkávají jen s problémy reálné-
ho svûta. Jak na‰e Ïivoty, tak i vzdûlávání
se ãím dál více pfiesouvá do svûta poãítaãÛ.
Toto mÛÏe b˘t motivující ke studiu napfi.
v˘ukové programy, ale je dÛleÏité si uvûdo-
mit, Ïe virtuální svût není jen zdrojem in-
formací, sociálních kontaktÛ a zábavy. 

Stále ãastûji se na na‰e pracovníky obra-
cejí rodiãe, jejichÏ dûti se dostaly prostfied-
nictvím internetu nebo mobilní komunika-
ce do nepfiíjemné situace. Hovofiíme pak
spoleãnû na téma kyber‰ikana. Jednotlivé
projevy, které se pod tímto pojmem skr˘va-
jí, mohou mnoho rodiãÛ pfiekvapit.
Kyber‰ikanu definujeme jako zneuÏití 
informaãních komunikaãních technologií,
zejména pak mobilních telefonÛ a interne-
tu, k takov˘m ãinnostem, které mají 
nûkoho zámûrnû vyvést z rovnováhy
(www.e-bezpeci.cz). Setkat se mÛÏeme na-
pfiíklad se zasíláním uráÏliv˘ch zpráv na
mobilní telefon nebo facebook, pofiizová-
ním a ‰ífiením videí, vytváfiením uráÏliv˘ch
internetov˘ch stránek, obtûÏování voláním,
psaním zpráv nebo prozvánûním. A to je jen
malá ukázka z dlouhého seznamu nepfií-
jemností, které nás mohou ve virtuálním
svûtû potkat.

Dûti, ale i dospûlí si ãasto neuvûdomují, Ïe
se lidé na internetu ãasto chovají jinak neÏ ve
skuteãném svûtû. Mohou vystupovat pod ji-
n˘m jménem, udávají jin˘ vûk nebo pohlaví.
V komunikaci se dopou‰tûjí vûcí, které by se
normálnû báli udûlat. Útok ve virtuálním svû-

tû zároveÀ nemá své pfiesné místo ani ãas,
mÛÏe probíhat kdykoliv a jeho pachatel mÛ-
Ïe vystupovat pod smy‰len˘m jménem. 

Poznat, Ïe je dítû obûtí kyber‰kany zá-
roveÀ není tak snadné. Chybí zde modfii-
ny nebo roztrhaná triãka. Projevy jsou
mnohem skrytûj‰í, neboÈ takové útoky
jsou spojené pfiedev‰ím s psychick˘m 
ubliÏováním. Dítû, které je obûtí kyber‰i-
kany mÛÏe b˘t uzavfiené do sebe, málo se
svûfiuje se sv˘mi problémy rodiãÛm.

aniÏ bys o tom fiekl nûkomu jinému;
- Svûfi se dospûlému, pokud tû stránky uve-

dou do rozpakÛ nebo vydûsí;
- KdyÏ se s nûk˘m nechce‰ bavit, nebav

se…

Bezpeãn˘ pohyb ve virtuálním svûtû
pfiejí pracovníci OPPP Vy‰kov, pracovi‰-
tû Blansko.  

Foto: Martin Polick˘

DÛvodem mÛÏe b˘t obava, Ïe jeho situaci
rodiãe nepochopí, stud nebo strach z dal-
‰ích útokÛ. Dítû také vÛbec nemusí po-
znat, Ïe se jedná o ‰ikanu a tak je pro 
nûho obtíÏnûj‰í se bránit. 

Proto je dÛleÏité s dûtmi hovofiit na téma 
elektronické komunikace, pfiimûfien˘m zpÛ-
sobem je seznamovat s riziky a pfiedev‰ím se
spoleãnû uãit, jak se bezpeãnû pohybovat ve
virtuálním svûtû a jak se zachovat, pokud se
dostanu do nepfiíjemné situace. Ale kde zís-
kat potfiebné informace? Rodiãe se mohou
obrátit na metodika prevence pfiímo na PPP
nebo na ‰kolního metodika prevence, kterého
najdou na kaÏdé ‰kole. Kvalitním zdrojem
informací jsou také nûkteré internetové por-
tály jako napfi. stránky projektÛ E-Bezpeãí
(www.e-bezpeci.cz), Bezpeãnû v kyberpros-
toru (www.kr-jihomoravsky.cz/kyber) nebo
Safer Internet (www.saferinternet.cz). Projekt
portálu Seznam.cz - Seznam se bezpeãnû
(www.seznamsebezpecne.cz) poskytuje 
mimo jiné informaãní videa o bezpeãném 
uÏívání internetu nebo Desatero bezpeãného
internetu.

Na závûr snad jiÏ jen nûkolik bodÛ
z Desatera bezpeãného internetu pro dûti:
- Nedávej nikomu neznámému adresu ani

ãíslo telefonu;
- Neví‰, kdo se skr˘vá za monitorem; 
- Neposílej nikomu, koho nezná‰, svou fo-

tografii;
- UdrÏuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti,

nesdûluj je ani blízkému kamarádovi;
- Nedomlouvej si schÛzku na internetu, 


