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Popis 

SafeLabs požadavky týkající se osobních údajů a bezpečného chování na internetu jsou strukturovány 
tak, aby zobrazovaly základní kategorie rizik a stanovily minimální bezpečnostní požadavky pro získání 
certifikátu. 
 
Požadavky jsou tematicky rozděleny do dvou hlavních oblastí: 
1) Související s technickým vybavením učebny. 
2) Související s chováním a lidskými faktory v průběhu výuky. 
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    Obecné požadavky na 
certifikaci bezpečnosti -

technická stránka 

Licence na software může být špatně chápána 
Existují různé typy licencí a licenčních smluv.  Různí prodejci mohou používat různé podmínky 
při podpisu svých licencí. Proto musí být jednotlivé osoby informovány o technických 
záležitostech, které jsou požadovány.  
 
Použití legálních programů. Všechny softwary musí mít platnou licenci předtím, než jsou 
nainstalovány.  
 
Pro účel cerfitikace v projektu SafeLabs – 
Legální využívání softwaru je primárním předpokladem  
certifikace. 
Aktualizovat zabezpečení softwaru. 
Dávat pozor na aktualizace zabezpečení softwaru. 
 

 



   Minimální požadavky na 
certifikaci: 

 
 1. V počítačové učebně jsou instalovány jen legální programy.  

2. Organizace vždy dělá pravidelné aktualizace bezpečnostních upozornění   

doporučených výrobcem softwaru. 

3. Interní nebo externí expert na problematiku správy softwaru.  

4. Je prováděno zálohování dat.  

5. Bezdrátová ochrana je aktivní.  

  



 Bezpečný internet do 
každodenních rutin 

Bezpečné stahování– Stahování je jednou z nejběžnějších funkcí, které jsou prováděny během 
aktivit na internetu, proto jsou některá základní pravidla povinná. 
 
Bezpečné sdílení souborů 
 
Internetový bezpečnostní software (antivirový / antispyware) 
 
Firewall 
 
Ruční skenování pro kontrolu historie prohlížeče 
 

 



Minimální požadavky na 
certifikaci: 

1. Antivirus je nainstalován a aktualizován.  

2.Firewall je nainstalován a aktualizován.  

3. Používá-li se software pro sdílení souborů, používá se bezpečný software. 

 4. Vedoucí učebny chápe a umí vysvětlit používání zařízení připojeného k USB (například 

paměťových karet, externích pevných disků, MP3 přehrávačů) ve třídě.   

5. Vedoucí učebny pravidelně prohledává historii prohlížeče a provádí nezbytné kroky, pokud 

jsou nalezeny nesprávné webové stránky. 



Uživatelsky orientované procesy v 
učebně i mimo ni 

Jaké požadavky jsou vyžadovány od uživatelů učeben SafeLabs? 
 

Nevhodný obsah včetně pornografie 
Lidé s mentálním postižením mohou na internetu vidět nelegální nebo nevhodný 
obsah, například: 
•pornografii, 
•zneužití, 
•nebezpečné rady podporující poruchy příjmu potravy, sebepoškozování nebo 
sebevraždu, 
• nadměrné násilí nebo rasové nenávistné materiály. 
 



Minimální požadavky na získání                                

certifikátu       

1.Všechny porno příbuzné weby jsou zablokovány v rámci volby procházení. 

2. Seznam slov jako například porno, násilí, zneužití, je sdílen se studenty učebny  a je jim vysvětleno, 

proč jsou tato slova zakázána. 

3. Vedoucí učebny vysvětlí uživatelům, co je zakázáno prohlížet a vyhledávat a proč.  

4. Vedoucí učebny vede nezbytné (individuální) pohovory pokaždé, když je to potřeba nebo je o to 

student požádá.   



Minimální požadavky na získání                                

certifikátu  

1. Studentům je vysvětleno (založeno na databázových materiálech nebo jiných zdrojích), jaká jsou 

základní pravidla při komunikaci s cizími osobami, při hraní hazardních her, při sdílení osobních 

informací,  při nákupu na internetu. 

2. Vedoucí učebny provádí potřebné (individuální) konzultace pokaždé, když zjistí, že je to potřeba, 

nebo ho o to někdo požádal. 



Přehled rizikových oblastí 

1. Učebna má viditelně umístěn seznam povolených webových stránek. 

2. Učebna má pravidelnou (dvakrát do roka?) skupinovou diskuzi o bezpečných a nebezpečných 

webových stránkách.  

3.   Organizace má zavedený proces přijetí nového člověka s mentálním postižením do počítačové   

učebny tak, že ho informuje a vysvětlí mu, jaké internetové stránky jsou bezpečné a jaké ne. 

4.   Organizace má podepsanou dohodu s člověkem s mentálním postižením o bezpečném 

používání internetu. 



Příklad 
 



Bezpečné weby pro lidi s MP a 
pravidla 

Minimální požadavky k udělení certifikátu: 

1. Organizace se se studenty dohodla na seznamu bezpečných webových stránek.  

2. Organizace vysvětlila základní procesy stahování souborů.  



Rozpoznání šikany a práce s 
rodiči 

Minimální požadavky na certifikace:  

1. Vedoucí učebny zná, které webové stránky jsou zabezpečené. 

2. Rozumí funkci “cookies”  a kdy je doporučeno vymazat nebo přijmout   “cookies”. 

3. Ví, jak nastavit zabezpečení v prohlížečích, které se používají v učebně.  

4. Je si vědom znaků šikany a ví, jak šikanu řešit. 

5. Pravidelně připomíná pravidla.  

6. Vedoucí učebny naplánuje alespoň 1 setkání s rodiči, aby jim vysvětlil základní pravidla 

bezpečnosti (není povinné).  



Diskuze 


