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1. Obsah a realizace projektu 

 

 

Se stále se zvyšujícím počtem rizik, vyskytujících se v kyberprostoru, je nutné dbát 

na osobní bezpečí při práci nejen s PC, ale i s mobilním telefonem a s tím spojeným 

nepřeberným množstvím sociálních sítí.   Rodiče dětí často nemají přehled o tom, co na 

internetu jejich dítě provozuje, jaká rizika jsou s prací na internetu spojena, proto je naší 

povinností chránit děti a dostatečně jim nastínit nejen pozitiva, ale i negativní stránky 

moderních komunikačních technologií.  

V letošním roce jsme svoji pozornost zaměřili také tímto směrem a počítáme, že i 

v několika následujících letech, bychom v tomto trendu pokračovali ve stejném formátu a 

rozsahu.   

Problematika rizik na sociálních sítích je v současné době jedním z palčivých 

problémů celé společnosti. Jelikož agresor cítí jistou výhodu, vyplývající ze zdánlivé anonymity, 

jsou jeho útoky dosti překvapivé, mnohdy nečekané a tím i jejich následky bývají často velmi 

vážné. Je proto nutné, dostatečně informovat a ilustrovat tato nebezpečí, zejména v případě 

dětí, které tráví na sociálních sítích stále větší část svého volného času.  

Tématem se v průběhu roku zabývali vyučující výchovných předmětů a informatiky 

ve všech ročnících od třetího ročníku výše. Pro realizaci projektu jsme letos zvolili pátý ročník, 

jelikož již v tomto věku na sociálních sítích figuruje většina třídy a pro žáky není problematika 

nijak abstraktní.   

Vyučující výchovných předmětů se žáky nejprve diskutovali dle pokynů školního 

metodika primární prevence (odborné publikace, letáky), aby žáky seznámili se základními 



pojmy z této oblasti.  Tato část byla dotována jednou až dvěma vyučujícími hodinami, podle 

uvážení pedagoga.   

Prvním vrcholem projektu byla hodinová přednáška a následná hodinová diskuse 

s odborníkem na problematiku, který přednáší pro děti i pro dospělé.  Přednáška byla 

doprovázena zajímavou prezentací, grafy a statistikami, nejednalo se jen o suchý výčet rizik, 

ale žáci byli do problému vtaženi, byli nuceni k aktivní spolupráci.  Přítomni byli i třídní učitelé. 

Dalším vrcholem byla následná práce třídních učitelů a metodika prevence s žáky 

při třídnických hodinách. Žáci získali nové vědomosti, nový pohled na problematiku a vyučující 

s nimi vedli diskuse. Závěrem žáci své postoje shrnuli v anonymním dotazníku, který slouží i 

jako určitý feedback pro nás všechny.   

V hodinách výtvarné výchovy zhotovovali plakáty a letáky s touto tématikou.   

 

 

2. Výsledky a hodnocení projektu 

 

Projektu se účastnilo cca 90 žáků naší školy.  Vyšší ročníky se tématu věnují 

průběžně. V pátém ročníku děti začínají s výukou informatiky a proto jsme tento projekt 

zařadili do preventivního programu školy do tohoto ročníku. Žáci se účastnili diskuse, besedy, 

následných diskusí s dotazníky a výtvarného zpracování plakátů na dané téma. Projektu je 

věnována také nástěnka primární prevence, kde se děti ve velké míře zastavují a čtou si 

důležité informace, týkající se tohoto problému.   

Dle ohlasů zaujala žáky lektorka postojem, který nedémonizuje sociální sítě a 

pohyb na internetu, nezakazuje zakládání profilů v tomto prostředí, ovšem velmi dbá na 

správné znalosti o bezpečném pohybu v kyberprostoru. Tento pohled sdílíme i my. Není naším 

cílem děti odrazovat od těchto aktivit, nýbrž naučit je správnému používání IT, které nám všem 

při správném dodržování několika pravidel může přinášet mnoho pozitiv.   

Na druhou stranu jsme ukotvili od začátku školního roku do školního řádu zákaz 

používání mobilních telefonů a jiných el. zařízení a to i v době přestávek. Máme za cíl zlepšit 

komunikaci mezi jednotlivci a omezit tak prostor pro vznik kyberšikany. Rodiče to velmi kvitují 

s povděkem.  



Následné diskuse s žáky odhalily, jak veliké nedostatky v oblasti ochrany osobního 

bezpečí na internetu děti měly. Stejně tak si do té doby děti neuvědomovaly plné riziko a 

důsledky kyberšikany.  

Diskuse s odborníkem a následné diskuse ve vyučovacích hodinách žáci hodnotili 

jako nejzajímavější a nejpřínosnější. 

 

 

3. Závěry a doporučení 

 

Prevence ochrany osobnosti žáků v kyberprostoru je jednou z částí našeho 

Preventivního programu školy.   Projekt žáky zaujal, obrátil jejich pozornost tímto směrem, o 

problematiku bezpečnosti a ochrany dat se více aktivně zajímají. V projektu budeme 

pokračovat i nadále s tím, že přednášky zařadíme opět do pátého ročníku.  
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