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 K dispozici je více než 400 zdrojů. 
 

 Například: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comic Strips SeguraNet 

http://www.seguranet.pt/en/comic-strips-seguranet
http://www.seguranet.pt/en/comic-strips-seguranet
http://www.seguranet.pt/en/comic-strips-seguranet
http://www.seguranet.pt/en/comic-strips-seguranet


http://www.internetsegura.pt/linha-internet-segura






 Je to evropský projekt. 

 Praktické řešení internetové bezpečnosti na školách. 

 Evropská školní síť vytvořila ‘eSafety Label', celoevropskou akreditační a podpůrnou 

službu pro školy.  

 To představuje významný krok vpřed v úsilí o rozvoj a udržení vysokých standartů 

internetové bezpečnosti.  



 Školy mohou přezkoumat své vlastní postupy internetové bezpečnosti podle mezinárodně 

uznávaných norem. 

 Mohou být akreditováni jako škola certifikovaná eSafety (bezpečného internetu), když předloží 

důkaz o svém postupu a metodě. 

 Po dokončení procesu sebehodnocení obdrží personalizovaný akční plán, který jim umožní další 

rozvoj úrovně eSafety. 

 Mohou také vidět, kde stojí jejich školy ve srovnání s jinými školami ve své vlastní zemi i v 

zahraničí. 

 Portál poskytuje školám stále rostoucí soubor zdrojů: rady a pokyny eSafety, informační listy, 

kontrolní seznamy a šablony. 

 Uživatelé a odborníci si vyměňují tipy, zdroje, rady a informace o otázkách internetové 

bezpečnosti, vzájemně si pomáhají a sdílejí příklady efektivní praxe. 



 Školy mají povinnost poskytovat bezpečné prostředí a bezpečný přístup k on-
line technologiím jako součást výuky a učení.  

 Cílem eSafety označení je pomáhat školám při řešení této výzvy, aby se staly 
bezpečnějším a obohacujícím prostředím pro zaměstnance a žáky.  

 Dobré zkušenosti online přicházejí ruku v ruce s pevnou školskou politikou a 
dobře promyšleným akčním plánem internetové bezpečnosti. 

 Na základě výsledku školy je vypracován akční plán, jehož cílem je zvýšit 
úroveň internetové bezpečnosti, která by mohla vést ke změně v akreditaci 
označení eSafety, pokud budou provedeny nezbytné změny. 
 
 
 



Posoudit pomocí hodnotícího 
formuláře 
 
 

Dotazník umožňuje školám 
posoudit, jak se zaměřují na 
infrastrukturu, policejní a 
praktické postupy eSafety 
založené na mezinárodních 
normách. 

Zlepšení s osobním akčním 

plánem 

Praktický návod pro další rozvoj 

vaší úrovně internetové 

bezpečnosti. 

Staňte se certifikovanou školou 

eSafety 

Akreditace v systému ‘eSafety 

Label Certified’ je možná pro 

každou školu na bronzové, 

stříbrné nebo zlaté úrovni. 



 Oceněním jste 
napřed oproti 
školám ve vaší 
zemi a v celé 
Evropě. 

 Přístup k stále 

rostoucímu 

množství zdrojů a 

nástrojů:  

Bezpečnostní 

rady a pokyny, 

přehledy, 

kontrolní 

seznamy a 

šablony. 

 Výměna 

osvědčených 

postupů s 

ostatními školami 

a odborníky 

týkající se řady 

bezpečnostních 

otázek. 

 Podělte se o svůj 

status akreditace 

s rodiči a místní 

komunitou. 



  Zkontroluje úroveň školy ve vnitrostátním měřítku a v Evropě. 
 

  Přístup k prostředkům, nástrojům, poradenství a vedení. 
 
   Sdílení pochybností a znalostí s ostatními školními odborníky. 

 
  Sdílení uznání s komunitou. 



 
1 První místo 
 Škola Básica Integrada do Esteval 

 
2. Druhé místo 
 Colégio do Sagrado Coração de Maria 

EB Azeitão 

 Agrupamento de škola da Zona Urbana da Figueira da 
Foz 

 Agrupamento de škola de Vilela 

 
196 Třetích míst 
 



 Pro registraci školy v projektu eSafety Label odpovídáte na jednoduchý kvíz a 

potvrdíte registraci z e-mailu. 

 Registrace je kompletní, když dokončíme profil. 

http://www.esafetylabel.eu/web/guest/register


Formulář pro hodnocení je rozdělen do tří částí: infrastruktura, politika a praxe. 

Celkem je zde třicet otázek. 

http://www.esafetylabel.eu/group/teacher/my-school-area?p_p_id=esafetyassessmentquestionnaireportlet_WAR_esafetyassessmentportlet_INSTANCE_u7Xq&p_p_state=maximized


Přednášel: 

 

| Cristina Novo 

| Pedro Timóteo 

 

- Děkuji Vám mnohokrát  


