
Jak mluvit s dětmi o rizicích on-line světa? 

Závazek rodiny pro bezpečné používání obrazovek 

 Nikdy nebudu poskytovat osobní informace, jako moje příjmení, adresa, telefonní 

číslo. 

 Nebudu uvádět název své školy, města nebo pracoviště svých rodičů. 

 Nikomu nebudu prozrazovat svoje heslo. 

 Budu se řídit časovými limity, které určí moji rodiče. 

 Dovolím svým rodičům kontrolovat historii svých připojení, kdykoli to uznají za 

potřebné. 

 Na internetu se budu stýkat jen s lidmi, které znám z reálného života. 

 Pokud uvidím něco, kvůli čemu se budu cítit nesvůj/nesvá, nebo mě někdo požádá o 

setkání, hned o tom řeknu někomu z rodičů. 

 Nebudu setrvávat na stránce s upozorněním „Pouze pro osoby starší osmnácti let“ 

ani na takové stránky klikat. 

 Bez svolení rodičů nebudu nikomu přes internet posílat svoje fotky ani fotky naší 

rodiny. 

 Nebudu na internetu psát nic, co bych danému člověku neřekl osobně. 

Vztahy v digitálním světě 

Vodítka, jak svému dítěti pomoci vypěstovat si srdce odolné vůči šikaně: 

 Aktivně dohlížejte na to, co vaše dítě na internetu dělá 

 Budovat vztah důvěry, kde se vám dítě svěří i s tím, s čím se na internetu setkalo 

 Vaše dítě by mělo původce šikany blokovat a jejich poznámky nereagovat 

 Mluvte s dítětem o tom, jak je nebezpečné na internetu útočit na druhé  

 Učte své dítě nikdy nevystavovat nic, co by nerado ukazovalo vám nebo svému 

učiteli. 

 Pokud vašemu dítěti někdo napíše něco zraňujícího, řekněte u 5 věcí, které se vám na 

něm líbí  

(Vztahy v digitálním světě, str. 139) 

 

Otázky k médiím  

 Využíváme obrazovky k tomu, abychom se scházeli jako rodina? Pokud ano, jak? 

 Slouží u nás obrazovky spíš k posílení vztahů mezi rodičem a dítětem, nebo k jejich 

oslabení? 

 Podporuje čas, strávený doma u obrazovek učení a pozitivní hodnoty? 

 Neučí se moje děti z obrazovek sprostým slovům a negativním postojům? 

 Jak dlouho vaše dítě hraje?, Jaké typy her hraje?  
(Vztahy v digitálním světě, str. 144) 

  



Otázky k zamyšlení 

 Myslíte, že máte dostatečné množství informací a pomůcek k problematice vztahu 
masových médií a dětí? 

 Má dítě v souvislosti s užíváním médií nějaká pravidla? 

 Mluví s Vámi dítě o tom, co vidělo v televizi nebo na internetu? 

 Díváte se někdy společně na televizi nebo používáte někdy společně internet? 

 Vadí vám něco, co děti v souvislosti s médii dělají? 

 Existují aktivity, které mohou děti na internetu dělat pouze se svolením rodičů? 

 Kdo doma rozhoduje o tom, na co se dívat v televizi? 

 Používáte někdy televizi nebo počítač jako nástroj výchovných opatření? 

 Kdo v rodině umí nejlépe pracovat s počítačem? 

 Měl/a jste někdy kvůli televizi nebo počítači/internetu s dítětem konflikt? Jaký? 
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