
Bezpečné používání internetu 

v bezpečných učebnách 

Jak používat bezpečně internet a 

jak ochránit má osobní data?  



Co se dnes naučíme? 

• Jak pracovat s databází.  

• Jak zůstat na internetu v bezpečí? 

• Co jsou to osobní data? 

• Jak ochránit svoje osobní data? 

• Jak využívat mobilní aplikace? 

• Jak se chovat na sociálních sítích? 

• Za kým jít, když je něco špatně? 



Na internetu můžeme využívat mnoho 

věcí 



Když používáš internet, zveřejňuješ v online 

prostředí mnoho osobních informací 



Sdíleli byste tyto informace? 

S lidmi, které neznáte? 

 

NE! 



Co je veřejné a co je soukromé? 



Lidé, které znám a se kterými jsem v 
kontaktu 



Veřejné a soukromé 

Park je veřejné 
místo 

Vaše ložnice je 
soukromé místo 



Co se děje s mými osobními 

informacemi 

Internet může být nebezpečný 

 

Vše, co sdílíte na internetu, tam zůstane. 



Jaké informace byste měli sdílet 
online? 

Příklad:               Ponechat v bezpečí, nebo sdílet? 

 

 



Ponechat v bezpečí, nebo sdílet? 



Ponechat v bezpečí, nebo sdílet? 



Ponechat v bezpečí, nebo sdílet? 



Ponechat v bezpečí, nebo sdílet? 



Ponechat v bezpečí, nebo sdílet? 



Ponechat v bezpečí, nebo sdílet? 



Ponechat v bezpečí, nebo sdílet? 



Ponechat v bezpečí, nebo sdílet? 



Pojďme se podívat na pravidla 



Pamatujte si, že se vždy musíte 

odhlásit z jakéhokoli veřejného 

počítače, který používáte. 

Například v knihovnách nebo v 

komunitních centrech. 



Neinstalujte aplikace, které vás 

požádají o použití vašich osobních 

údajů, nebo o příspěvky na 

sociálních médiích. 



Podívejte se, jestli stránky jsou 

zabezpečené - označené 

zámkem 



Pojďme se podívat na pravidla 



 
 

Co je riziková situace? 



Jaké jsou běžné rizikové situace? 

Přecházení ulice na červenou 
Sex přes počítač s Tvým partnerem nebo partnerkou 

Kouření v těhotenství Posílání si zpráv s přáteli 

Velmi jednoduché heslo vycházející z tvého jména 
Horozelectví 



Pojďme mluvit o rizikových situacích na internetu 

Nejsme si vždy vědomi rizikových situací, kterým čelíme. 

Důležité je také přemýšlet o důsledcích našich činů. 

Podívejme se na některé příklady. 



Jak se cítím v rizikové situaci? 

Vaše pocity můžou být první známka  
toho,  že se něco děje špatně. 



Někdy ani nevíme, jakým rizikovým situacích čelíme. 

Kvůli nedostatku informací. 

Nebo proto, že nás někdo podvádí. 

 

Pamatuješ si Sandry příběh? Přemýšlej o tom …. 

Jak se cítí tady na obrázku? Jak se cítí tady na obrázku? 

Co se stalo mezi prvním a druhým obrázkem 



Jestli se Vám stalo něco podobného, jak jste se cítili? 



Nebezpečí od jiných lidí 

Kyberšikana 



Nebezpeční od jiných lidí 

Posílání nahých 

fotografií 



Nebezpečí od jiných lidí 

Riziko zneužití 



.  

Lidé, kterým mohu důvěřovat. 

Thank you! 



Pojďme se podívat na pravidla 



Jak bezpečně používat 

mobilní aplikace 



 
 

Existuje spousta věcí, které můžete 
udělat s mobilními zařízeními (mobilní 
telefony, smartphony, tablety): 
 
• Můžete jít na internet. 
• Můžete sdílet svoje fotky a zážitky 

na sociálních sítích. 
• Můžete si dopisovat s přáteli. 
• Můžete stahovat hry a hrát hry 

online. 



 
 

. 

Jaké aplikace používáte? 



Musíme být velmi opatrní, když sdílíme s někým naši 
polohu. 

 
Například pokud umístíme lokalitu do Google Mapy, lidé 

budou vědět, kde právě teď jsme a to i cizí lidé, které 
neznáme. 

 

Google Mapy 



Neměli byste sdílet to, co je osobní. 
Mnoho lidí to může vidět a komentovat. 

I lidé, které neznáme. 

Instagram  



 
Je jedním ze způsobů sdílení informací.  

 
Videa můžou sledovat i lidé, které neznáte. 

 
 

YouTube  



 
 
 

Mnoho her si můžete stáhnout zdarma. 
 

Například Farmville nebo Candy Crush. 
 

Ale NĚKTERÉ další NEJSOU zdarma. 
 

Aplikace si může vyžádat číslo Vaší bankovní karty! 
 

Vždy požádejte o radu někoho, komu věříte! 
 
 
 
 
 

POZOR PROSÍM! 
 



Pojďme se podívat na pravidla 



Facebook  
 

 

Nyní půjdeme na Facebook a ukážeme Vám 
spoustu užitečných způsobů, jak zůstat v bezpečí 
a udržet Vaše osobní údaje v bezpečí. 

Soukromý profil 

Soukromý příspěvek 

Zablokování někoho 



Nakonec… 
Připravme si společně pár tipů 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………… 

 

Někdo má nějaké dotazy? 



Děkuji Vám 



 

A nezapomeňte ... 

Bavte se online,  

ale vždy zůstaňte v bezpečí! 


