
 

Rizika internetu a komunikačních technologií, Na Hradbách 1922/15, Ostrava 702 00 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ INTERNETOVÉHO SURFAŘE 
 PROGRAM ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE 

KONTRAKT O REALIZACI PROGRAMU 

I. STRANY KONTRAKTU 

 

 

 

 

 

     

II.  CÍL PROGRAMU ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ INTERNETOVÉHO SURFAŘE  

Cílem programu je seznámit přístupnou formou účastníky se základními riziky internetu a komunikačních 

technologií (kyberšikana, sexting, kybergrooming, sociální sítě), probudit odpovědnost za vlastní chování ve 

virtuálním světě a pocit empatie s případnými oběťmi kyberšikany. Důležitým cílem je taktéž osvojení si 

účinných způsobů, jak kyberšikaně předcházet a jak se ji bránit, kam se v případě hledání pomoci obrátit a 

jak se chovat vůči agresorům. Program si klade za cíl účastníky uvolněnou atmosférou vtáhnout do 

problematiky tak, aby poučení a zásady chování vzešly od samotných účastníků, a to bez zbytečného 

strašení, zákazů a manipulace.  

Výčet základních cílů programu: 

 Získání potřebných kompetencí k řešení krizových situací spojených s kyberšikanou, sextingem, 

kybergroomingem a sociálními sítěmi. 

 Osvojení zásad bezpečného internetu a pochopení významu a důležitosti jejich používání. 

 Rozvoj empatie na základě prožitého a rozebraného příběhu oběti kyberšikany, šikany a sextingu.  

 Probuzení vlastní odpovědnosti a svědomí za aktivity ve virtuálním světě, přijetí faktu, že ostatní 

uživatelé internetu mohou být snadno zranitelní a nezodpovědným chováním jim můžeme snadno 

ublížit. 

 Stimulovat zájem o nastavení vlastního profilu na sociální síti, péči o heslo ke všem aplikacím, 

zveřejňovaným informacím o své osobě a obecným zásadám soukromí ve virtuálním světě. 

 Zachovat pozitivní náklonost k moderním technologiím, internetu a sociálním sítím, ale zároveň 

upozornit na jejich dostatečné ovládnutí a stálé ostražitosti. 

 Přijmout odpovědnost za virtuální život svých budoucích potomků. 

 

 

 

 

 

 

POSKYTOVATEL: Nebuď oběť 
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III.  OBSAH PROGRAMU  

Program obsahuje celkem dvě základní dvouhodinové lekce a další tři jednohodinové přídavné lekce: 

1. KYBERŠIKANA A SEXTING 

Lekce je dvouhodinová a jejím základem je prožití příběhu oběti kyberšikany, sextingu a šikany – Amandy 

Todd. Po rozboru příběhu jsou stanoveny základní body prevence, řešení i pomoc při útoky kyberagresora. 

Při školení je kladen důraz na to, aby poučení a sdílení probíhalo především mezi účastníky samotnými, 

lektor má ve větší míře roli moderátora a komentátora. Absolventi získají kompetence k řešení krizových 

situací, rozšíří si již získané dovednosti počítačové gramotnosti i schopnost empatie k potencionálním 

obětem kyberšikany.  

2. SOCIÁLNÍ SÍTĚ A KYBERGROOMING 

Sociální sítě chápeme jako již nedílnou součást života mladých uživatelů internetu, s níž se ovšem váže 

množství reálných hrozeb a nebezpeční, stejně tak i důsledky vlastního neuváženého a nezodpovědného 

chování. Základem lekce je pochopit smysl a fungování sociálních sítí se zaměřením na základní riziko – 

kybergroomingu, jehož princip se snažíme ozřejmit simulační hrou i příklady z praxe. Účastník získá 

rozšířené kompetence k využívání sociálních sítí, obranu proti možným falešným profilům a obecně 

rezistenci proti cizím uživatelům internetu. Zároveň se dozví, jakým způsobem odhalit pravou identitu. 

Školení nemá za cíl sociální sítě hanět a zakazovat, snaží se v žácích probudit stálou ostražitost nad 

chováním svým i ostatních. 

3. PŘÍDAVNÉ LEKCE DLE POTŘEB KONKRÉTNÍ TŘÍDY (jednohodinové) 

 

3A) NETOLISMUS 

- lekce se zaměřuje na všechny možné závislosti související s využíváním moderních technologií – 

sociální sítě, hraní her, stahování, bezcílné surfování. Účastníci se dozví, kolik zbytečných hodin 

tráví u počítače a co by místo tohoto ztraceného času mohli dělat, také si pomocí jednoduchého testu 

zjistí, zda již nejsou na moderních technologií závislí. 

3B) BEZPEČNÉ VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ  (INTERNET, MOBIL) 

- školení upevňuje a rozšiřuje základní tématiku základních lekcí v bezpečném využívání moderních 

technologií pomocí cvičení, her, ale také rukodělných aktivit, kdy výsledné výrobky zůstávají ve 

škole pro možné další využití v počítačové učebně. 

3C) SOCIÁLNÍ SÍŤ FACEBOOK 

- Facebook je nejpopulárnější sociální sítí, nicméně se s jejím používáním pojí několik specifických 

problémů a způsobů zneužití, na jejichž prevenci a řešení se zaměřuje poslední lekce. Absolventi 

získají zásadní kompetence k využívání Facebooku i jeho bezpečného nastavení. 

 

 



 

Rizika internetu a komunikačních technologií, Na Hradbách 1922/15, Ostrava 702 00 

III.  SJEDNANÝ ROZSAH PROGRAMU 

  Základní lekce Přídavné lekce 

Datum Třída 1. LEKCE ˟ 2. LEKCE 3. LEKCE 4. LEKCE 5. LEKCE 

          

         

         

         

         

         

 

˟Vypište, které vyučovací hodiny bude program probíhat. 

 

IV. PODMÍNKY REALIZACE PROGRAMU 

 Poskytovatel realizuje program podle závazných dokumentů „manuál“, „metodika“ a „koncepce“, která 

je dostupná na webové stránce www.nebudobet.cz a v listinné podobě v sídle organizace. 

 Školní metodik prevence přebírá odpovědnost za poskytování informací o programu zákonným 

zástupcům žáků. 

 Pracovník programu provede program ve třídě, kterou poskytne škola, skupinou jsou žáci třídy. 

 Bude použita interaktivní tabule, počítač, dataprojektor, internet, reprobedny. 

 Žáky bude při lekcích programu doprovázet učitel, jak určí škola. 

 Během programu platí pro žáky běžná pravidla, určená školním řádem (komunikace, telefony, pitný 

režim atd.) 

 V případě, že není program hrazen projektem, zajistí škola poplatek ve výši 40 Kč na žáka, poskytovatel 

vystaví příjmový doklad dle platných předpisů. Náklady na program se mohou úměrně zvýšit výdaji na 

cestovné lektora, které bude hrazeno ve výši nákladů na osobní automobil. 

 Po provedení programu pracovník Nebuď oběť a školní metodik prevence vypracují zprávu stanovenou 

písemnou formou, kterou obě strany archivují podle vnitřních pravidel školy a organizace. 

 

V. POSTUP PŘI NEDODRŽENÍ SMLUVENÝCH PODMÍNEK 

 Program je možno předčasně ukončit, pokud účastníci zásadně porušují pravidla školního řádu, 

včetně projevů úporné pasivity a nespolupráce, na základě ústní dohody/shody mezi pracovníkem 

Nebuď oběť a přítomným učitelem. 

 Program je nutno předčasně ukončit v případě mimořádných událostí, nouzových nebo havarijních. 

 Při porušení smluvených podmínek ze strany pracovníka Nebuď oběť je škola oprávněna ukončit 

program v průběhu realizace. Obdobně také pracovník programu je oprávněn ukončit program dříve, 

pokud dojde k porušení podmínek ze strany školy. Důvody takového ukončení je nutné výslovně 

uvést v zápisu o provedení programu, který se pořizuje a archivuje oběma smluvními stranami. 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

Změna nebo ukončení kontraktu jsou možné písemnou dohodou, která je v pravomoci statutárních zástupců 

stran. 

 

 
Za Nebuď oběť.: Za školu: 

http://www.nebudobet.cz/

