
Pokud někdy chodíš na internet, ať už v mobilu, tabletu či na počítači, 
hraješ na něm hry, pohybuješ se na sociálních sítích nebo chatuješ, tak se 

pohybuješ v online, tzv. virtuálním světě. Víš, že být na internetu je zábava, 
ale má to i svá rizika? Znáš pravidla bezpečného chování na internetu? 

                      Přečti si následující příběh a zamysli se nad otázkami.

Na internet  
 bezpečně

Jmenuju se Týna, je mi 13. Jednou jsem si psala 
na facebooku s kamarádkou a najednou mi přišla 
zpráva: Ahoj, jsem Jana a hledam kamaradku na 
chatovani. Tak jsem se seznámila s Janou, byla 
stejně stará jako já, měla podobné zájmy. 

Co se stalo Týně
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Je Jana určitě 
13letá dívka 
stejně jako 
Týna?

Několik dní jsme 
si psaly. Pak mě 
poprosila o fotku, 
bez váhání jsem 
jí poslala svou. 
Potom ale chtěla 
nějakou fotku v 
plavkách. Já jsem 
se zdráhala, ale 
když mi poslala 
svoji, tak jsem 
jednu našla 
a taky poslala. 

Je vhodné posílat někomu svoje fotky? 
Co se s takovou intimní fotkou, jako je 
fotka v plavkách, může stát? Jsou fotky 
od Jany opravdu její vlastní?

Pak jsme si dál psaly normálně. Až za několik dní mi 
Jana napsala, že na té fotce v plavkách vypadám fakt 
dobře a jestli bych se pro ni nevyfotila nahá, že by mi 
za to poslala 300 Kč jako kredit na telefon.

Co by Týna v tuto chvíli měla udělat?  
A jak takový příběh může skončit? 
Přečti si následující varianty:

Určitě je 
správné, že si Týna 
přestala s Janou psát, ale co mohla 
ještě udělat, aby ochránila další děti?

1.  Rozhodla jsem se, že Janě 
nic nepošlu. Styděla jsem 
se a nikomu o tom 

neřekla, s Janou jsem 
si přestala chatovat. 

2.  Odmítla jsem se vyfotit a pak jsem byla opravdu 
ráda, protože když jsem přišla druhý den do školy, 
zjistila jsem, že moje fotografie v plavkách visí na 
nástěnce ve třídě. Nakonec se ukázalo, že „Jana“  
byli moji spolužáci a že mě takhle chtěli zesměšnit. 
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Tady se Týna stala 
obětí kyberšikany.

3.  Strašně se stydím, ale opravdu 
jsem se vyfotila a fotku poslala, 
zrovna mi chyběl kredit. Jenže 
pak se to začalo stupňovat. 
Jana chtěla další fotky 
a vyhrožovala mi, že když jí 
je nepošlu, tak to vše řekne 
mým rodičům a tu moji 
nahou fotku vyvěsí u školy. 
Nakonec jsem se sesypala 
a všechno prozradila 
mámě a ta zavolala policii. 
Policie zjistila, že Jana 
nebyla Jana, ale nějaký 
muž, který takhle ubli
žoval i dalším holkám 
a klukům a chtěl 
po nich fotky.

Při chatování můžu sdělit:

ANO
jméno nebo nick (přezdívku)
kraj nebo okres, odkud jsi
svoje zájmy
svůj věk

NE
příjmení
svoji adresu
svoje číslo mobilu nebo telefonu
svoje fotky
zapínat webkameru

Když si chceš domluvit 
setkání s kamarádem z internetu:
řekni to dospělému, kterému věříš
nechoď sám
setkejte se na místě, kde je hodně lidí
domluvte se, co budete přesně dělat a kde 
budete

Pamatuj si
→ nejprve přemýšlej  co si dáš na internet, 

už z něj nikdy nemizí (i když fotku či 
status vymažeš, tak tam někde zůstane)

→ nemusíš se bavit s někým, kdo je sprostý 
nebo zlý

→ není tvoje vina, když se s něčím špatným 
na internetu setkáš  pokud se to stane, 
nemaž historii hovoru, jen se odhlaš a 
řekni o všem dospělému

→ ne všemu na internetu se dá věřit
→ neměl bys nikomu sdělovat svoje hesla a 

měl by sis hlídat soukromí
→  ty sám buď na ostatní milý a nikomu 

neubližuj

Když se ti stane na internetu něco, 
co nechápeš, trápí tě to nebo tě to 
vystrašilo, můžeš to:
→ říct rodičům,
→ říct učiteli nebo vedoucímu ve skautu
→ zavolat na Linku bezpečí 116 111
→ napsat na http://onlinehelpline.cz

Více informací můžeš najít na:
www.ebezpeci.cz  či www.bezpecneonline.cz, 
stránkách věnovaných bezpečí na internetu

Připravila: 
Kristýna Vilík Koutenská

Nápad 
na aktivitu na družinovou schůzku

Zkuste si vytvořit vlastní pravidla bezpečného chování na internetu. Co je v pořádku a co už vás může 
ohrozit?

Splň 
si stezku
Co umím a znám, 

Hledání řešení, 4. stupeň: 

Umím odmítnout 

nevyžádanou poštu nebo 

inzerci. Chráním si svoje 

osobní údaje.

Seznámení na 
internetu může mít dobrý i špatný konec. 
Můžeš potkat kamaráda nebo 
kamarádku na celý život, 
ale dávej si pozor a 
dodržuj následující 
pravidla, aby se 
ti nic nestalo.

PRavidla


	01 Skaut_listopad 2016
	02-03 akce: Válka o Cintru
	04-05 družiny:  Rododendroni
	06-07 odborky: Meteorolog
	08 stolní hra: Vikingové
	09 film: Stranger Things
	10-11 rádcovník: Vzorová schůzka
	12-13 Mise: Svojsíkův Závod 2017
	14-15 odborka: Zdravověda s 211
	17 stezka: Kdo jsem - Moje svědomí
	18-19 hrdinové války: Uspořádejte detektivní pátráni po Hrdinech
	20-21 příroda: les v zimě
	22-23 stezka: Na internet bezpečně
	24-25 odborka: Fotograf
	26 odborka: Jablko
	27 Detektívka
	20 akce: Intercamp 2016 
	29 zahraniční skauting: Central European Jamboree
	30-31 pokusy: Experimenty se svíčkami
	32-33 fotocomics: Když se dva perou…
	34-35 stezka: Jak se rodí konflikt

