Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Shrnutí - bezpečné chování na internetu (I. stupeň ZŠ)
Milí žáci,
v předchozích dvou týdnech jste se měli možnost dozvědět, jak je důležité dodržovat pravidla silničního
provozu, jak se správně chovat k ostatním účastníkům a jak se bezpečně pohybovat na silnici i mimo
ni. V následujících dvou týdnech se přesuneme ze silničního provozu do online prostředí. Možná si
mnozí z vás myslí, že online prostředí je naprosto bezpečné a že se zde nemusí dodržovat žádná
pravidla, ale to je omyl. Stejně tak jako v silničním provozu je nutné dodržovat určitá pravidla i na
internetu, proto se seznámíme s tím, jak se chovat k ostatním a jaké jsou zásady pro bezpečný pohyb
ve virtuálním prostředí.
Víte, co znamená netiketa? Pokud ano, tak vás chválíme a pokud ne, tak nezoufejte. Netiketa je něco
podobného jako etiketa (etiketa je soubor pravidel zdvořilostního chování ve společnosti) a netiketa je
soubor pravidel zdvořilostního chování uživatelů sítě internet (slovo internet občas zkracujeme na
„net“). Spojením net a etiketa nám tedy vznikla netiketa. Každý, kdo se pohybuje na internetu, by měl
znát základní pravidla slušného chování a vždy bychom měli respektovat toho, kdo je na druhé straně
počítače (tabletu, mobilního telefonu). Pokud bychom to velmi zjednodušili, pak můžeme říct, že
nemáme dělat ostatním to, co bychom sami nechtěli, aby nám druzí dělali. Celý soubor pravidel
netikety je volně přístupný na internetu a doporučujeme se s ním nejen seznámit, ale hlavně ho
dodržovat.
Většina z nás, když odchází z domu či bytu, zavře a zamkne za sebou dveře. A proč? Vysvětlení je
jednoduché, chceme ochránit náš majetek před případnými zloději, kteří by nám mohli něco ukrást.
Stejně tak jako si chráníme dům či byt před nechtěnými návštěvníky, měli bychom si chránit i naše
soukromí, naše data, která máme v mobilním telefonu, počítači či tabletu, a to ať již ve formě textových
zpráv, fotek, videí nebo kontaktů. Co tedy udělat, když odcházíme od počítače, tabletu či mobilního
telefonu? Nejjednodušší je jeho uzamknutí, tím chráníme naše zařízení před nechtěnými návštěvníky.
Ale i zde platí určitá pravidla. Heslo by mělo být silné a neměl by ho nikdo jiný znát (ani nejlepší
kamarád), heslo bychom si neměli zapisovat a neměli bychom používat stejné heslo do více aplikací či
systémů. Silné heslo by mělo být dostatečně dlouhé (minimálně 8 znaků) a mělo by být např. kombinací
čísel, malých a velkých písmen. Není vhodné používat datum narození, své jméno, jméno našeho
mazlíčka apod., aby nebylo jednoduché pro nezvaného návštěvníka odhalení našeho hesla.
Dalším bezpečnostním prvkem, který bychom měli využívat k ochraně našich zařízení, patří účinný
antivirový program, který nás chrání před škodlivými programy, které nazýváme viry. Viry se šíří
především prostřednictvím internetu, a to bez našeho vědomí.
A v neposlední řadě. Také při užívání internetu nebo mobilního telefonu buďte opatrní. Dávejte si
pozor na to, s kým komunikujete (ať už přes mobilní telefon, sociální sítě nebo přes různé počítačové
hry). Nikdy se nepouštějte do komunikace s neznámou osobou. Nemusí tam sedět ten, za koho se
vydává. Může se stát, že se ve vás bude snažit vzbudit důvěru a vydávat se za vašeho kamaráda a
posléze třeba vylákat na schůzku. Pozornost věnujte navíc tomu, pokud si osoba, která vás
kontaktovala, nepřeje, aby o vašem vztahu někdo věděl. Jak se chránit? Ukonči komunikaci, blokuj
osobu, oznam to (nejlépe někomu dospělému, ať už rodičům, babičkám, dědečkům, příbuzným,
apod.)!

DODRŽUJTE VŠECHNA PRAVIDLA PRO BEZPEČNÝ POHYB V ONLINE PROSTORU A CHOVEJTE SE
BEZPEČNĚ!

