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1. STRUČNĚ Z REGIONU
Dobrý den s kurýrem | 01.09.2014 | 2 | Zprávy ze Slovácka
http://www.idobryden.cz
Kraje pro bezpečný web Zlínské hejtmanství se zapojilo do projektu "Kraje pro bezpečný internet". Projekt
spočívá v e-learningové formě vzdělávání a soutěžních kvízech.

2. Kraj se zapojí do projektu zaměřeného na bezpečný internet
Zlínský deník | 08.09.2014 | (buc) | 3 | Zlínsko
http://www.zlinsky.denik.cz/
kpbi.cz a pokračovat má do konce října. V prosinci pak budou vyhodnoceni vítězové. Více informací mohou
zájemci získat také na webu www.zkola.cz nebo na plakátech, které budou rozeslány do všech základních a
středních škol v regionu. V současnosti je do projektu zapojeno dalších sedm krajů, jsou jimi Plzeňský,
Vysočina, Jihomoravský, Středočeský, Královéhradecký, Jihočeský a Praha.

3. Kraje pro bezpečný web
Dobrý den s kurýrem | 08.09.2014 | 2 | Téma dobrého dne
http://www.idobryden.cz
Zlínské hejtmanství se zapojilo do projektu "Kraje pro bezpečný internet". Projekt spočívá v e-learningové
formě vzdělávání a soutěžních kvízech. Zájemci získají informace na webu www. zkola.cz a na plakátech.

4. Soutěž: S Vysočinou bezpečně na internetu
kr-vysocina.cz | 10.09.2014
http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4060541
V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, který je společnou aktivitou krajů, vznikl e-learningový kurz
určený pro děti a mládež. "Soutěžící se tedy mohou do 31. října 2014 na www.ecrime.cz registrovat do
e-learningového kurzu pro děti a mládež.

5. Útoků na počítače přibývá. Plzeňský kraj se připojil do projektu, který bojuje proti
kyberšikaně
plzen.cz – main page | 15.09.2014
http://plzen.cz/utoku-na-pocitace-pribyva-plzensky-kraj-se-pripojil-do-projektu-ktery-bojuje-proti-k...
Unikátní celorepublikový projekt "Kraje pro bezpečný internet" vás to naučí. Počet kybernetických útoků na
online zařízení stále roste a stále častěji se na mušce kyberškůdců objevují koncoví uživatelé.

6. Útoků na počítače přibývá. Plzeňský kraj se připojil do projektu, který bojuje proti
kyberšikaně
plzen.cz – main page | 15.09.2014
http://plzen.estetica.vshosting.cz/utoku-na-pocitace-pribyva-plzensky-kraj-se-pripojil-do-projektu-k...
Unikátní celorepublikový projekt "Kraje pro bezpečný internet" vás to naučí. Počet kybernetických útoků na
online zařízení stále roste a stále častěji se na mušce kyberškůdců objevují koncoví uživatelé.

7. S Vysočinou bezpečně na internetu
kr-vysocina.cz | 15.09.2014
http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4060647
S projektem Kraje pro bezpečný internet, který je společnou aktivitou krajů, vznikl e-learningový kurz určený
pro děti a mládež. Cílem těchto aktivit je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním
informačních a komunikačních technologií.

8. Kraje pro bezpečný internet
plzen.cz – main page | 15.09.2014
http://plzen.cz/kraje-pro-bezpecny-internet-20406/
Kraje pro bezpečný internet 15/9/2014 10:02:39 Také v letošním roce je Plzeňský kraj zapojen do projektu
"Kraje pro bezpečný internet" (KPBI).

9. Aby byly děti u počítače v bezpečí
Lidové noviny | 15.09.2014 | DAVID KASL | 14 | Pozitivní zprávy
http://www.lidovky.cz/
Kraje pro bezpečný internet Jednímze zdrojů jsou e-learningové kurzy projektu Kraje pro bezpečný internet
(KPBI), které pokrývají nejrizikovější oblasti užívání online technologií.

10. Kraje pro bezpečný internet
ČRo - Plzeň | 16.09.2014
Andrea SAMEŠOVÁ, moderátorka: Plzeňský kraj se připojil k celorepublikovému projektu Kraje pro bezpečný

internet. Jeho cílem je podpořit a zlepšit celkové povědomí o bezpečnosti na internetu. Projekt nabízí kurzy pro
děti, mládež, rodiče i veřejnost, které je naučí, jak se vyvarovat kyberšikaně a zároveň bezpečnému užívání
internetu, chytrých telefonů a tabletů.

11. Kraje pro bezpečný internet
ČRo - Plzeň | 16.09.2014
Andrea SAMEŠOVÁ, moderátorka: Plzeňský kraj se připojil k celorepublikovému projektu Kraje pro bezpečný
internet. Jeho cílem je podpořit a zlepšit celkové povědomí o bezpečnosti na internetu. Projekt nabízí kurzy pro
děti, mládež, rodiče i veřejnost, které je naučí, jak se vyvarovat kyberšikaně a zároveň bezpečnému užívání
internetu, chytrých telefonů a tabletů.

12. KONFERENCE, SEMINÁŘE
Moderní obec - newsletter | 17.09.2014 | 1
http://managerweb.ihned.cz/index.php?p=T04000
Kraje pro bezpečný internet V rámci tohoto projektu vznikla sada elearningových kurzů, které provádí
základními tématy online bezpečnosti a nabízí rady, jak se chovat bezpečně. Kurzy pro žáky byly spuštěny v
září, pro sociální pracovníky a policii budou spuštěny v 1.

13. Soutěž: S Vysočinou bezpečně na internetu
kr-vysocina.cz | 18.09.2014
http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4060740
-------------------------------------------------------------------------------- Soutěž: S Vysočinou bezpečně na
internetu V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, který je společnou aktivitou krajů, vznikl e-learningový
kurz určený pro děti a mládež.

14. Aby děti byly na internetu v bezpečí!
Květy | 25.09.2014 | 8 | Foto týdne
http://www.kvety.cz/
Mezi nimi jsou nyní e-learningové kurzy pro děti, mládež a rodiče v rámci akce Kraje pro bezpečný internet
(KPBI), které byly spuštěny od září. Pozoruhodný je dále projekt Ochrana pak Radost - IOR (Impact Of
Relationship na webu www.

15. Kraje přinesou osvětu pro bezpečnější internet
Bruntálský a Krnovský deník | 30.09.2014 | 61 | Příloha - chováme se odpovědně
http://www.bruntalsky.denik.cz/
kpbi. cz a http://www.ecrime.cz.

16. Kraje přinesou osvětu pro bezpečnější internet
Pražský deník | 30.09.2014 | 61 | Příloha - Chováme se odpovědně
http://www.prazsky.denik.cz/
kpbi.cz a www.ecrime.cz.

17. Vzděláváním proti kyberšikaně
Moderní obec | 06.10.2014 | /zr/ | 34
http://moderniobec.ihned.cz/
Unikátní celorepublikový projekt »Kraje pro bezpečný internet« (KPBI) chce naučit čelit rostoucím hrozbám
kybernetických útoků. Kyberšikana je přitom stále častější i na základních a středních školách, ředitelé škol a
učitelé často něvědí, co s tím.

18. Soutěž varuje před nebezpečím internetu
Mladá fronta Dnes | 08.10.2014 | (dol) | 2 | Kraj Hradecký
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
HRADEC KRÁLOVÉ Do projektu Kraje pro bezpečný internet se zapojil i kraj Královéhradecký. "Cílovou skupinou
jsou žáci od základních přes střední až po vyšší odborné školy, ale také jejich učitelé a rodiče," vysvětluje radní
pro oblast školství Táňa Šormová.

19. Soutěž S Vysočinou bezpečně na internetu skončí až 31. října
Jihlavský deník | 09.10.2014 | 53 | Sport - Školství
http://wwwjihlavsky.denik.cz/
V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, který je společnou aktivitou krajů, vznikl elearningový kurz
určený pro děti a mládež. Soutěžící se mohou do 31. října 2014 na http://www.ecrime.cz/registrovat do
elearningového kurzu pro děti a mládež.

20. S kybernetickou kriminalitou má zkušenost 60 % dětí – jako oběti i jako agresoři
kr-vysocina.cz | 10.10.2014
http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4061357
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů. "Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice
elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly
představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny

všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti internetové bezpečnosti.

21. Do soutěže Kraje pro bezpečný internet se zapojilo už 2000 dětí
Hradecký deník | 13.10.2014 | (vit) | 7 | Východní Čechy
http://hradecky.denik.cz/
Královéhradecký kraj – S velkým zájmem dětí se setkala soutěž z projektu Kraje pro bezpečný internet. Soutěž
se snaží zábavnou cestou kvízu seznámit žáky a studenty se zásadami, které je třeba dodržovat, aby se při
práci s internetem nevystavovali například útokům neznámých lidí.

22. S kyberkriminalitou má zkušenost 60 procent dětí
novinkyvysocina.cz | 14.10.2014 | regiony
http://www.novinkyvysocina.cz/zpravy/regiony/s-kyberkriminalitou-ma-zkusenost-60-procent-deti/
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů. Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice
elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly
představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny
všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti internetové bezpečnosti.

23. S kyberkriminalitou má zkušenost 60 procent dětí
usteckenovinky.cz – main page | 14.10.2014
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/s-kyberkriminalitou-ma-zkusenost-60-procent-deti/
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů. Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice
elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly
představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny
všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti internetové bezpečnosti.

24. S kyberkriminalitou má zkušenost 60 procent dětí
prazskenovinky.cz – main page | 14.10.2014
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/s-kyberkriminalitou-ma-zkusenost-60-procent-deti/
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů. Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice
elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly
představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny
všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti internetové bezpečnosti.

25. S kyberkriminalitou má zkušenost 60 procent dětí
plzenskenovinky.cz – main page | 14.10.2014
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/s-kyberkriminalitou-ma-zkusenost-60-procent-deti/
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů. Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice
elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly
představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny
všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti internetové bezpečnosti.

26. S kyberkriminalitou má zkušenost 60 procent dětí
kralovehradeckenovinky.cz – main page | 14.10.2014
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/s-kyberkriminalitou-ma-zkusenost-60-procent-deti/
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů. Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice
elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly
představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny
všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti internetové bezpečnosti.

27. S kyberkriminalitou má zkušenost 60 procent dětí
jihoceskenovinky.cz – všechny zprávy | 14.10.2014
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/s-kyberkriminalitou-ma-zkusenost-60-procent-deti/
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů. Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice
elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly
představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny
všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti internetové bezpečnosti.

28. S kyberkriminalitou má zkušenost 60 procent dětí
novinkyvysocina.cz | 15.10.2014 | regiony
http://www.novinkyvysocina.cz/zpravy/regiony/s-kyberkriminalitou-ma-zkusenost-60-procent-deti/
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů. Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice
elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly
představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny

všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti internetové bezpečnosti.

29. Děti a internet – kdy a jak je pustit do digitálního světa?
Pražský deník | 27.10.2014 | NINA MORAVCOVÁ | 54 | Příloha - Moje peníze - osobní finance
http://www.prazsky.denik.cz/
Jak čelit nebezpečím internetu a vyvarovat se dopadům potenciálních hrozeb naučí děti i dospělé elearningové
kurzy projektu s názvem Kraje pro bezpečný internet. Můžete se zapojit vy i děti a v soutěžním kvízu vyhrát
herní konzoli nebo tablet s programem Windows 8.

30. Nezakazujte dětem sociální sítě. Naučte je, jak se na nich chovat
Pražský deník | 03.11.2014 | NINA MORAVCOVÁ | 56 | Příloha - Moje peníze - osobní finance
http://www.prazsky.denik.cz/
Jak čelit nebezpečím internetu a vyvarovat se dopadům potenciálních hrozeb, mohou děti i dospělé naučit
elearningové kurzy projektu s názvem "Kraje pro bezpečný internet". Můžete se zapojit vy i vaše děti a vyhrát
v soutěžním kvízu herní konzoli nebo tablet se systémem Windows 8.

31. Sdílím, tedy jsem – videa a fotografie na internetu
Pražský deník | 10.11.2014 | NINA MORAVCOVÁ | 55 | Příloha - Moje peníze - pojištění
http://www.prazsky.denik.cz/
Jak čelit nebezpečím internetu a vyvarovat se dopadům potenciálních hrozeb, naučí děti i dospělé internetové
kurzy projektu s názvem Kraje pro bezpečný internet. Můžete se zapojit i s dětmi a vyhrát v soutěžním kvízu
herní konzoli nebo tablet se systémem Windows 8.
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Kraje pro bezpečný web
Zlínské hejtmanství se zapojilo do projektu "Kraje pro bezpečný internet". Projekt spočívá v e-learningové
formě vzdělávání a soutěžních kvízech. Zájemci získají informace na webu www. zkola.cz a na plakátech.
E-learningová platforma projektu se spouští 1. září na portálu www.kpbi.cz a ukončení je stanoveno na 31.
října. Výherci budou vyhodnoceni v prosinci.
Nemocnice se zvedá
Všechny čtyři nemocnice zřizované Zlínským krajem vykázaly v porovnání s loňským pololetím výrazně lepší
hospodářský výsledek. Na příznivé situaci mají podle zřizovatele zásluhy úhradová vyhláška, půjčky, mírná
zima, ale také organizační změny. Výsledek hospodaření Uherskohradišťské nemocnice v tisících Kč: loni ke 30.
červnu - 3 350, letos ke stejnému datu 7 227.
Pozor na uzavírky!
V sobotu 6. září bude od 9 do 16.30 hodin přechodně upraven dopravní provoz v uherskohradišťských ulicích
28. října (od ulice Stonky po ulici 1. máje), Nad Rybníkem a Pod Šibenicí. Mimořádná opatření si vyžádaly
dětské cyklistické závody a 6. ročník MTB CROSS COUNTRY.
Uzavírky budou viditelně označeny dopravním značením. Městská policie a pořadatelé žádají obyvatele, aby
parkovali na jiných místech.
37 tisíc pro seniory
Benefice Hradišťanu a jeho hostů (herci Pavlína Hejcmanová a Tomáš Šulaj, zpěvačky Vendula Pančochová,
Kristýna Daňhelová a Katarina Mikulová) v areálu Uherskohradišťské nemocnice, kterou moderoval David

Vacke, herec Slováckého divadla, vynesla bezmála 37 tisíc korun. Peníze půjdou v rámci projektu Rok seniora
na zlepšení prostředí oddělení, na kterých jsou nejčastěji hospitalizováni senioři.
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah
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Zlínský kraj – "Cílem projektu je věnovat odpovídající pozornost hrozbám a nebezpečím spojeným s užíváním
informačních a komunikačních technologií a posílit povědomí rodičů, učitelů a dětských uživatelů internetu o
této problematice," nechal se slyšet statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd.
Jde v podstatě o elearningové vzdělávání spojené se soutěžními kvízy. Spuštěno bylo již prvního září na
portálu www.kpbi.cz a pokračovat má do konce října. V prosinci pak budou vyhodnoceni vítězové.
Více informací mohou zájemci získat také na webu www.zkola.cz nebo na plakátech, které budou rozeslány do
všech základních a středních škol v regionu. V současnosti je do projektu zapojeno dalších sedm krajů, jsou
jimi Plzeňský, Vysočina, Jihomoravský, Středočeský, Královéhradecký, Jihočeský a Praha.
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah

3. Kraje pro bezpečný web
Název: Kraje pro bezpečný web
Zdroj: Dobrý den s kurýrem
Datum: 08.09.2014
Str.: 2
Zpracováno: 08.09.2014 03:55:59
Číslo: 36
Rubrika: Téma dobrého dne
Odkaz: http://www.idobryden.cz
ISSN: 1213-1385
Oblast: Regionální časopisy - Olomoucký a Zlínský kraj
Klíčová slova: Kraje, pro, bezpečný, internet, kpbi
Zlínské hejtmanství se zapojilo do projektu "Kraje pro bezpečný internet". Projekt spočívá v e-learningové
formě vzdělávání a soutěžních kvízech. Zájemci získají informace na webu www. zkola.cz a na plakátech.
E-learningová platforma projektu se spustila 1. září na portálu www.kpbi.cz a ukončení je stanoveno na 31.
října.
Výherci budou vyhodnoceni v prosinci.
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah

4. Soutěž: S Vysočinou bezpečně na internetu
Název: Soutěž: S Vysočinou bezpečně na internetu
Zdroj: kr-vysocina.cz
Datum: 10.09.2014
Zpracováno: 10.09.2014 10:50:55
Odkaz: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4060541
Oblast: WWW - Domácí zprávy
Klíčová slova: Kraje (2), pro (2), bezpečný (2), internet (2)
--------------------------------------------------------------------------------

Soutěž: S Vysočinou bezpečně na internetu
Čtvrtý ročník soutěže S Vysočinou bezpečně na internetu startuje! Již počtvrté se mohou studenti základních a
středních škol v Kraji Vysočina zapojit do soutěže S Vysočinou bezpečně na internetu. V letošním roce přináší
soutěž velkou řadu novinek! Prvním krokem je včasná registrace, na kterou je čas do konce října.
-------------------------------------------------------------------------------V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, který je společnou aktivitou krajů, vznikl e-learningový kurz
určený pro děti a mládež. "Soutěžící se tedy mohou do 31. října 2014 na www.ecrime.cz registrovat do
e-learningového kurzu pro děti a mládež. Zde si projdou e-learningový kurz, který jim pomůže připravit se na
zodpovídání otázek v soutěži. Samotná soutěž probíhá na www.kr-vysocina.cz/bezpecnenanetu . Zde budou
následovat tři soutěžní kola, kde v každém kole zodpoví soutěžící online pětici otázek. Pět nejlepších studentů v
každé kategorii postupuje do závěrečného finále, které se uskuteční v únoru 2015 v sídle Kraje Vysočina v
Jihlavě. Tady budou mít studenti za úkol představit svůj projekt na téma Elektronická bezpečnost," uvedl Petr
Pavlinec, vedoucí krajského odboru informatiky.
Soutěž probíhá stejně jako v předchozích letech pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka. "Cílem
aktivit Kraje Vysočina v oblasti elektronické bezpečnosti je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s
užíváním informačních a komunikačních technologií", uvedl hejtman Jiří Běhounek.
V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet budou realizovány čtyři e-learningové kurzy. Kurzy pro cílové
skupiny děti a mládež, rodiče a veřejnost byly spuštěny u příležitosti zahájení nového školního roku 1. září
2014. Kurzy pro cílové skupiny policie ČR a sociálních pracovníků budou spuštěny 1. října 2014.
Lucie Časarová, odbor informatiky
Krajský úřad Kraje Vysočina
Příspěvky k dokumentu
počet příspěvků: 0
Reagovat na dokument "Soutěž: S Vysočinou bezpečně na internetu"
Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
Soutěž: S Vysočinou bezpečně na internetu
-------------------------------------------------------------------------------Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno /změněno: 10.9.2014 /10.9.2014
-------------------------------------------------------------------------------Kontext
Umístění: Složky dokumentů Servis pro novináře Tiskové zprávy Tiskové zprávy - 2014 Tiskové zprávy - září
2014
Počet návštěv: 10
Zobrazit vyhledávací formulář »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah

5. Útoků na počítače přibývá. Plzeňský kraj se připojil do projektu, který bojuje proti
kyberšikaně
Název: Útoků na počítače přibývá. Plzeňský kraj se připojil do projektu, který bojuje proti
kyberšikaně
Zdroj: plzen.cz – main page
Datum: 15.09.2014
Zpracováno: 15.09.2014 17:51:12
Odkaz: http://plzen.cz/utoku-na-pocitace-pribyva-plzensky-kraj-se-pripojil-do-projektu-ktery-bo
juje-proti-kybersikane-20352/
Oblast: WWW - Domácí zprávy
Klíčová slova: KPBI (5), Kraje, pro, bezpečný, internet
Útoků na počítače přibývá. Plzeňský kraj se připojil do projektu, který bojuje proti kyberšikaně
15/9/2014 15:26:10
Zacházet s mobily, počítačem a internetem dokáží intuitivně už i opravdu malé děti. Jste si ale jisti, že se
dokážou účinně bránit útokům kyberšikany nebo sextingu? A dokážete to vy sami? Unikátní celorepublikový
projekt "Kraje pro bezpečný internet" vás to naučí.
Počet kybernetických útoků na online zařízení stále roste a stále častěji se na mušce kyberškůdců objevují
koncoví uživatelé. Odborníci se nezdráhají nazvat současný stav v oblasti online bezpečnosti termínem
kybernetická válka. Jak čelit jejím nebezpečím a vyvarovat se dopadům potenciálních hrozeb naučí děti i
dospělé e-learningové kurzy projektu KPBI. A v soutěžním kvízu lze vyhrát herní konzoli nebo tablet.
Nebezpečí z internetu může být v počátcích těžko rozpoznatelné, plíživé a zdánlivě neškodné. Problematika
kybernetické šikany páchané na dětech a mladistvých je téma, jehož význam roste ruku v ruce s rostoucím
rozšířením internetu a jeho intenzivním využíváním především mladými uživateli. Krádeže osobních dat,
přístupů k online profilům a účtům, kybervydírání se stávají realitou dnešního světa a jejich počet má rostoucí
trend. Podle firem, zabývajících se bezpečností kyberprostoru není daleko okamžik, kdy běžní uživatelé budou
ve světě online čelit hrozbám masových útoků. "Dnešní mládež žije na internetu nonstop. Dostatečně si ovšem
neuvědomuje potřebu ochrany osobních dat a potenciální dopady jejího někdy až hazardního chování v online
světě, které se může v budoucnu obrátit proti ní. V Plzeňském kraji vnímáme citelně potřebu vzdělávat v této
oblasti děti a mládež, ale pomocnou ruku chceme v rámci realizace projektu KPBI podat i rodičům, sociálním
pracovníkům a zástupcům policie," prohlásil například hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.
Z posledního průzkumu Microsoft Computing Safety Index vyplývá, že pouhé 1 % uživatelů internetu využívá
pro zajištění své bezpečnosti na internetu zkušeností a informací získaných ve škole. Naopak 61 % uživatelů
internetu spoléhá raději na sebe. "Podle našeho průzkumu nechají rodiče své děti bez dozoru u počítače už v
osmi letech, o dva roky později je bez dohledu pustí k internetu. Je důležité, aby rodiče znali a uměli dětem
vysvětlit zásady bezpečného chování v digitálním světě – podobně jako je učí pravidla silničního provozu," řekl
Václav Koudele, člen koordinačního výboru projektu KPBI a manažer společnosti Microsoft.
V rámci projektu KPBI tak vznikla sada e-learningových kurzů, které provádí základními tématy online
bezpečnosti a nabízí mnoho praktických rad, jak se chovat v online světě bezpečně. Témata kurzů se zabývají
kyberšikanou, bezpečným užíváním chytrých telefonů a tabletů, úskalími ochrany autorských práv ve světě
online, ochranou osobních údajů a mnoha dalšími oblastmi, které jsou pro bezpečné užívání internetu klíčové.
E-learningové kurzy pro cílové skupiny děti a mládež, rodiče a veřejnost byly spuštěny u příležitosti zahájení
nového školního roku 1. září 2014. Kurzy pro cílové skupiny policie ČR a sociálních pracovníků budou
slavnostně spuštěny 1. října 2014. Současně s kurzy si mohou žáci základních a středních škol z krajů
zapojených do projektu zasoutěžit v online kvízu a vyhrát některou z hodnotných cen, věnovaných společností
Microsoft. Soutěž probíhá do 31. října 2014. Pro všechny ostatní je kvíz přístupný bez nároku na zapojení do
soutěže.

E-learningové kurzy byly připraveny a spuštěny v rámci projektu KPBI, jehož cílem je kromě zvýšení
informovanosti v oblasti online bezpečnosti ve všech zapojených krajích ČR také propojení rizikových cílových
skupin, vyvinutí úsilí vedoucí ke změně koncepce státního vzdělávání a sdílení praktických poznatků a zdrojů
pro zlepšení povědomí a další rozvoj znalostí v oblasti bezpečnosti online. Jeho realizátoři jsou zástupci
Asociace krajů ČR, Národního centra bezpečnějšího internetu, Plzeňského kraje a Kraje Vysočina, a Policie ČR.
K hlavním partnerům projektu patří společnosti Microsoft ČR a Servodata.
od osm
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah

6. Útoků na počítače přibývá. Plzeňský kraj se připojil do projektu, který bojuje proti
kyberšikaně
Název: Útoků na počítače přibývá. Plzeňský kraj se připojil do projektu, který bojuje proti
kyberšikaně
Zdroj: plzen.cz – main page
Datum: 15.09.2014
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15/9/2014 15:26:10
Zacházet s mobily, počítačem a internetem dokáží intuitivně už i opravdu malé děti. Jste si ale jisti, že se
dokážou účinně bránit útokům kyberšikany nebo sextingu? A dokážete to vy sami? Unikátní celorepublikový
projekt "Kraje pro bezpečný internet" vás to naučí.
Počet kybernetických útoků na online zařízení stále roste a stále častěji se na mušce kyberškůdců objevují
koncoví uživatelé. Odborníci se nezdráhají nazvat současný stav v oblasti online bezpečnosti termínem
kybernetická válka. Jak čelit jejím nebezpečím a vyvarovat se dopadům potenciálních hrozeb naučí děti i
dospělé e-learningové kurzy projektu KPBI. A v soutěžním kvízu lze vyhrát herní konzoli nebo tablet.
Nebezpečí z internetu může být v počátcích těžko rozpoznatelné, plíživé a zdánlivě neškodné. Problematika
kybernetické šikany páchané na dětech a mladistvých je téma, jehož význam roste ruku v ruce s rostoucím
rozšířením internetu a jeho intenzivním využíváním především mladými uživateli. Krádeže osobních dat,
přístupů k online profilům a účtům, kybervydírání se stávají realitou dnešního světa a jejich počet má rostoucí
trend. Podle firem, zabývajících se bezpečností kyberprostoru není daleko okamžik, kdy běžní uživatelé budou
ve světě online čelit hrozbám masových útoků. "Dnešní mládež žije na internetu nonstop. Dostatečně si ovšem
neuvědomuje potřebu ochrany osobních dat a potenciální dopady jejího někdy až hazardního chování v online
světě, které se může v budoucnu obrátit proti ní. V Plzeňském kraji vnímáme citelně potřebu vzdělávat v této
oblasti děti a mládež, ale pomocnou ruku chceme v rámci realizace projektu KPBI podat i rodičům, sociálním
pracovníkům a zástupcům policie," prohlásil například hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.
Z posledního průzkumu Microsoft Computing Safety Index vyplývá, že pouhé 1 % uživatelů internetu využívá
pro zajištění své bezpečnosti na internetu zkušeností a informací získaných ve škole. Naopak 61 % uživatelů
internetu spoléhá raději na sebe. "Podle našeho průzkumu nechají rodiče své děti bez dozoru u počítače už v
osmi letech, o dva roky později je bez dohledu pustí k internetu. Je důležité, aby rodiče znali a uměli dětem
vysvětlit zásady bezpečného chování v digitálním světě – podobně jako je učí pravidla silničního provozu," řekl
Václav Koudele, člen koordinačního výboru projektu KPBI a manažer společnosti Microsoft.
V rámci projektu KPBI tak vznikla sada e-learningových kurzů, které provádí základními tématy online
bezpečnosti a nabízí mnoho praktických rad, jak se chovat v online světě bezpečně. Témata kurzů se zabývají
kyberšikanou, bezpečným užíváním chytrých telefonů a tabletů, úskalími ochrany autorských práv ve světě
online, ochranou osobních údajů a mnoha dalšími oblastmi, které jsou pro bezpečné užívání internetu klíčové.
E-learningové kurzy pro cílové skupiny děti a mládež, rodiče a veřejnost byly spuštěny u příležitosti zahájení
nového školního roku 1. září 2014. Kurzy pro cílové skupiny policie ČR a sociálních pracovníků budou
slavnostně spuštěny 1. října 2014. Současně s kurzy si mohou žáci základních a středních škol z krajů

zapojených do projektu zasoutěžit v online kvízu a vyhrát některou z hodnotných cen, věnovaných společností
Microsoft. Soutěž probíhá do 31. října 2014. Pro všechny ostatní je kvíz přístupný bez nároku na zapojení do
soutěže.
E-learningové kurzy byly připraveny a spuštěny v rámci projektu KPBI, jehož cílem je kromě zvýšení
informovanosti v oblasti online bezpečnosti ve všech zapojených krajích ČR také propojení rizikových cílových
skupin, vyvinutí úsilí vedoucí ke změně koncepce státního vzdělávání a sdílení praktických poznatků a zdrojů
pro zlepšení povědomí a další rozvoj znalostí v oblasti bezpečnosti online. Jeho realizátoři jsou zástupci
Asociace krajů ČR, Národního centra bezpečnějšího internetu, Plzeňského kraje a Kraje Vysočina, a Policie ČR.
K hlavním partnerům projektu patří společnosti Microsoft ČR a Servodata.
od osm Kontakt
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah

7. S Vysočinou bezpečně na internetu
Název: S Vysočinou bezpečně na internetu
Zdroj: kr-vysocina.cz
Datum: 15.09.2014
Zpracováno: 15.09.2014 13:50:51
Odkaz: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4060647
Oblast: WWW - Domácí zprávy
Klíčová slova: Kraje, pro, bezpečný, internet
-------------------------------------------------------------------------------S Vysočinou bezpečně na internetu
Kraj Vysočina vyhlašuje soutěž pro žáky základních a středních škol S Vysočinou bezpečně na internetu. S
projektem Kraje pro bezpečný internet, který je společnou aktivitou krajů, vznikl e-learningový kurz určený pro
děti a mládež. Cílem těchto aktivit je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním
informačních a komunikačních technologií. Soutěž je určena pro žáky druhého stupně základních škol a
odpovídajícího stupně víceletých gymnázií a pro studenty středních škol. Zapojit se mohou ale i žáci prvního
stupně základních škol. Leták a propozice s podrobnějšími informacemi k pravidlům soutěže včetně pravidel pro
přihlášení najdete v přiložených souborech. Kontaktní osobou je Ing. Lucie Časarová (tel.: 721 947 046,
e-mail: casarova.l@kr-vysocina.cz), koordinátorka Pracovní skupiny elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina.
-------------------------------------------------------------------------------Odkazy
Propozice [PDF, 443 kB] (15.9.2014)
Leták [PDF, 5 MB] (15.9.2014)
-------------------------------------------------------------------------------Příspěvky k dokumentu
počet příspěvků: 0
Reagovat na dokument "S Vysočinou bezpečně na internetu"
Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
S Vysočinou bezpečně na internetu

-------------------------------------------------------------------------------Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno /změněno: 15.9.2014 /15.9.2014
Informace jsou aktuální
-------------------------------------------------------------------------------Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah
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Kraje pro bezpečný internet
15/9/2014 10:02:39
Také v letošním roce je Plzeňský kraj zapojen do projektu "Kraje pro bezpečný internet" (KPBI). Na tomto
základě byly u příležitosti zahájení nového školního roku 1. září 2014 spuštěny e-learningové kurzy pro děti a
mládež, rodiče a veřejnost. Kurzy pro cílové skupiny policie ČR a sociálních pracovníků budou slavnostně
spuštěny 1. října 2014. Současně s kurzy si mohou žáci základních a středních škol z krajů zapojených do
projektu zasoutěžit v online kvízu a vyhrát některou z hodnotných cen, věnovaných společností Microsoft.
Soutěž probíhá do 31. října 2014.
V rámci projektu KPBI vznikla sada e-learningových kurzů, které provádí základními tématy online bezpečnosti
a nabízí mnoho praktických rad, jak se chovat v online světě bezpečně. Témata kurzů se zabývají
kyberšikanou, bezpečným užíváním chytrých telefonů a tabletů, úskalími ochrany autorských práv ve světě
online, ochranou osobních údajů a mnoha dalšími oblastmi, které jsou pro bezpečné užívání internetu klíčové.
E-learningové kurzy byly připraveny a spuštěny v rámci projektu KPBI, jehož cílem je kromě zvýšení
informovanosti v oblasti online bezpečnosti ve všech zapojených krajích ČR také propojení rizikových cílových
skupin, vyvinutí úsilí vedoucí ke změně koncepce státního vzdělávání a sdílení praktických poznatků a zdrojů
pro zlepšení povědomí a další rozvoj znalostí v oblasti bezpečnosti online. Jeho realizátoři jsou zástupci
Asociace krajů ČR, Národního centra bezpečnějšího internetu, Plzeňského kraje a Kraje Vysočina, a Policie ČR.
Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje k projektu říká: "Dnešní mládež žije na internetu nonstop. Dostatečně
si ovšem neuvědomuje potřebu ochrany osobních dat a potenciální dopady jejího někdy až hazardního chování
v online světě, které se může v budoucnu obrátit proti ní. V Plzeňském kraji vnímáme citelně potřebu vzdělávat
v této oblasti děti a mládež, ale pomocnou ruku chceme v rámci realizace projektu KPBI podat i rodičům,
sociálním pracovníkům a zástupcům policie."
od jam
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah
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Dokážou se i ti nejmenší účinně bránit útokům kyberšikany nebo sextingu? A dokážou to jejich rodiče?
Počet kybernetických útoků na online zařízení stále roste a stále častěji se na mušce kyberškůdců objevují
koncoví uživatelé. A těmi jsou nejen dospělí, ale stále častěji i děti, navíc od poměrně raného věku. Vyplývá to i
z posledního průzkumu Microsoft Computing Safety Index: * 94 % rodičů dovoluje svým dětem používat
alespoň jedno online zařízení nebo službu.
- 8 let je průměrně dětem, když mohou začít používat herní konzoli bez dozoru rodičů.
- 11 let je průměrný věk, kdy děti mohou používat e-mail, mobil a SMS bez dozoru rodičů.
- 15 % rodičů hovoří s dětmi o bezpečném používání technologií v sedmi letech, 11 % v šesti a osmi letech.
- 83 % rodičů hovoří s dětmi o bezpečném chování na internetu nebo jim stanovuje pravidla.
Pouhé procento uživatelů internetu přitom využívá pro zajištění své bezpečnosti na síti zkušeností a informací
získaných ve škole a naopak 61 procent uživatelů internetu spoléhá raději na sebe. Kde ale mají děti a mládež
stejně jako jejich rodiče potřebné znalosti pro účinnou ochranu získat?
Kraje pro bezpečný internet Jednímze zdrojů jsou e-learningové kurzy projektu Kraje pro bezpečný internet
(KPBI), které pokrývají nejrizikovější oblasti užívání online technologií. Sada kurzů pro cílové skupiny děti a
mládež a rodiče a veřejnost byla spuštěna 1. září, kurzy pro cílové skupiny Policie ČR a sociální pracovníci
budou slavnostně spuštěny 1. října.
Zábavnou a interaktivní formou vysvětlují základy bezpečnosti na sociálních sítích, ochranu před kyberšikanou,
prácis mobilními zařízeními a ochranu osobních údajů. Nechybějí praktické rady a návody pro konkrétní
nastavení zařízení i programů, které uživatelům pomohou zvýšit jejich bezpečnost na internetu.
E-learningové kurzy byly připraveny a spuštěny v rámci projektu KPBI, jehož cílem je zvýšení informovanosti v
oblasti online bezpečnosti i propojení rizikových cílových skupin či tlak na změnu koncepce státního vzdělávání.
Jedná se o společný projekt zástupců Asociace krajů ČR, Národního centra bezpečnějšího internetu, Plzeňského
kraje a Kraje Vysočina a Policie ČR. K hlavním partnerům patří společnosti Microsoft ČR a Servodata.
Nebezpečné praktiky Zatímco vy jste digitální imigranti (s novými technologiemi jste se seznamovali v průběhu
života a váš přístup k nim je ovlivněn předchozími "offline zkušenostmi"), vaše děti jsou digitální domorodci do digitálního a internetového světa se narodily a vnímají ho jako automatickou součást života.
Během kurzů se například dozvíte, nejen co se skrývá za následujícími pojmy, ale i to, jak poznat, zda se vaše
dítě nestalo obětí některé ze zmíněných praktik, jak v takovém případě postupovat i na koho konkrétně se
obrátit:
Kybergrooming - postupné vytváření důvěrného, přátelského vztahu s dítětem prostřednictvím moderních
technologií tak, aby přestalo být ostražité a přistoupilo k osobnímu setkání; nejčastějším cílem kybergroomerů
je sexuální zneužití dítěte, jeho fyzické mučení.
Sexting - elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem.
Kyberstalking - zneužívání moderních technologií k opakovanému, systematickému obtěžování a
pronásledování.
Happy slaping - fyzické napadení často náhodné oběti; komplic agresora čin nahrává na mobilní telefon nebo
kameru a video poté umístí na internet.
Kyberšikana - šikanování (ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.) s využitím
internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií. Netolismus - závislost na
digitálních technologiích.
E-learningové kurzy a více informací naleznete na stránkách www.kpbi.cz. Pozitivní zprávy zasílejte na adresu:
pozitivnizpravy@lidovky.cz
ILUSTRACE RICHARD CORTÉS
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah
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Andrea SAMEŠOVÁ, moderátorka:
Plzeňský kraj se připojil k celorepublikovému projektu Kraje pro bezpečný internet. Jeho cílem je podpořit a
zlepšit celkové povědomí o bezpečnosti na internetu. Projekt nabízí kurzy pro děti, mládež, rodiče i veřejnost,
které je naučí, jak se vyvarovat kyberšikaně a zároveň bezpečnému užívání internetu, chytrých telefonů a
tabletů. Pokračuje mluvčí plzeňského hejtmanství Alena Marešová.
Alena MAREŠOVÁ, mluvčí plzeňského hejtmanství:
Dnešní mládež žije na internetu téměř nepřetržitě. Ale dostatečně si neuvědomuje potřebu ochrany osobních
dat a potencionální dopady jejího někdy až hazardního chování v online světě, které se může v budoucnu
obrátit proti ní. V Plzeňském kraji proti vnímáme potřebu vzdělávat v této oblasti děti a mládež. Ale pomocnou
ruku chceme v rámci realizace projektu Kraje pro bezpečný internet podat i rodičům, sociálním pracovníkům a
zástupcům policie.
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah
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Andrea SAMEŠOVÁ, moderátorka:
Plzeňský kraj se připojil k celorepublikovému projektu Kraje pro bezpečný internet. Jeho cílem je podpořit a
zlepšit celkové povědomí o bezpečnosti na internetu. Projekt nabízí kurzy pro děti, mládež, rodiče i veřejnost,
které je naučí, jak se vyvarovat kyberšikaně a zároveň bezpečnému užívání internetu, chytrých telefonů a
tabletů. Pokračuje mluvčí plzeňského hejtmanství Alena Marešová.
Alena MAREŠOVÁ, mluvčí plzeňského hejtmanství:
Dnešní mládež žije na internetu téměř nepřetržitě. Ale dostatečně si neuvědomuje potřebu ochrany osobních
dat a potencionální dopady jejího někdy až hazardního chování v online světě, které se může v budoucnu
obrátit proti ní. V Plzeňském kraji proti vnímáme potřebu vzdělávat v této oblasti děti a mládež. Ale pomocnou
ruku chceme v rámci realizace projektu Kraje pro bezpečný internet podat i rodičům, sociálním pracovníkům a
zástupcům policie.
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah
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Novela zákona o VaK

Seminář se koná 30. září v Praze. Tématem budou nové povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a
kanalizací v důsledku účinnosti nového zákona o vodovodech a kanalizacích, nového občanského zákoníku a
nové prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích.
Podrobné informace a přihlášky najdete na: http://www.studioaxis.cz/
Trendy evropského stavebnictví
Mezinárodní konference s tímto názvem se koná 2. října v Praze. Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová zde
představí nový Zákon a veřejných zakázkách. Další řečníci se zaměří (Pokračování na stránce 2) na
problematiku stavebních investic jako přírůstových opatření, na dopad ceny energie na stavebnictví nebo na
inovace ve stavebnictví.
Více informací získáte na: http://www.top-expo.cz/konference/tes-2014/
Výškové budovy Evropy
Seminář z cyklu SMART CITY: TECHNOLOGIE pro INTELIGENTNÍ BUDOVY se koná 3. října v Praze. Mezi řečníky
vystoupí zahraniční i tuzemští hosté, kteří se budou věnovat například systému inteligentního ovládání domu,
technologii UltraRope na Kingdom Tower SAUDI - průlom ve výtahovém odvětví, výtahům budoucnosti,
inteligentním fasádám, atd.
Kompletní informace získáte na:
http://www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/vyskove-budovy-a-uspory-2010/vbe-2014/program_vbe_k_1_9
_pro_web_28tk29.pdf
Festival lokální ekonomiky na Šluknovsku
Akce s tímto názvem se koná 20. a 21. září v areálu šluknovského zámku. Festival je přehlídkou příkladů dobré
praxe. Představí zde, co všechno je možné udělat, aby se nám dařilo lépe, a abychom se uprostřed Evropy
mohli opět cítit jako Evropané. Hlavní částí festivalu je dvoudenní konference na téma lokální ekonomiky.
Přednášet budou odborníci na nejrůznější lokálně ekonomická témata. Součástí festivalu je trh regionální
produkce a řemesel.
Více informací na: http://www.lokalni-ekonomika.cz/fle/festivallokalniekonomiky.html
Den dřevostaveb 2014
Akce s tímto názvem se koná v sobotu 27. září od 10 do 17 hodin. Akce se bude konat ve vybraných vzorových
a referenčních domech a na rozestavěných stavbách členů Asociace dodavatelů montovaných domů na území
celé ČR. Seznam staveb naleznete na webu www.admd.cz.
Konference Říční krajina
V pořadí 10. ročník tradiční akce se uskuteční ve dnech 15. až 17. října v Brně. Jako každoročně i letos budou
jejími stěžejními tématy ekologie vodních toků, jejich správa, stejně jako management a využití údolních niv a
revitalizace vodních toků. Zaznějí příspěvky z oblasti transportu živin ve vodních tocích a zemědělské krajině a
jeho vlivu na stav nádrží a kvalitu vody v nich. Netradičně se konference zaměří na zatopené kulturní a přírodní
dědictví. Zváni jsou zástupci samospráv, vodohospodáři, přírodovědci, neziskové organizace a další zájemci.
Bližší informace najdete na: www.koaliceproreky.cz
Opatrovnictví a jiné formy zastupování
Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače s problematikou opatrovnictví a dalších forem
zastupování tak, jak je řeší správní řád a občanský zákoník. Kurz je druhou částí volného cyklu věnovaného
praktické aplikaci správního řádu. Posluchači si zopakují problematiku opatrovnictví a zastupování, získají
informace o aktuálních legislativních změnách v souvislosti s rekodifikací. Dostatek času bude věnován i
dotazům a diskuzi. Akce se koná dne 30. září v Praze.
Více informací naleznete na: http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/usc
Motivace a odměňování zaměstnanců
Seminář se koná 2. října v Praze. Cílem je podat ucelený přehled o nástrojích a způsobech motivace
zaměstnanců a o jejich hodnocení. Účastníci kurzu se seznámí s metodikou hodnocení, se zásadami vedení
hodnotícího rozhovoru a s nejčastějšími chybami, ke kterým při hodnocení dochází.
Více informací získáte na: http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu/kurz-568
Protipovodňová opatření na veletrhu
Možnost seznámit se s problematikou opatřeních budou mít v Brně návštěvníci strojírenského veletrhu, který se
koná 29. září až 3. října. Akci s názvem "Ochrana před povodněmi Brno" pořádá Česká protipovodňová
asociace. V prostorách Vodního polygonu budou čtyřikrát denně prezentovány ukázky různých způsobů ochrany
před povodněmi.
Kraje pro bezpečný internet

V rámci tohoto projektu vznikla sada elearningových kurzů, které provádí základními tématy online bezpečnosti
a nabízí rady, jak se chovat bezpečně. Kurzy pro žáky byly spuštěny v září, pro sociální pracovníky a policii
budou spuštěny v 1. října. Současně s kurzy si žáci mohou až do 31. října zasoutěžit v online kvízu.
Více informací najdete na: http://www.kpbi.cz
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah
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-------------------------------------------------------------------------------Soutěž: S Vysočinou bezpečně na internetu
V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, který je společnou aktivitou krajů, vznikl e-learningový kurz
určený pro děti a mládež. Soutěžící se mohou do 31. října 2014 na http://www.ecrime.cz/registrovat do
e-learningového kurzu pro děti a mládež.
-------------------------------------------------------------------------------Samotná soutěž probíhá na www.kr-vysocina.cz/bezpecnenanetu . Zde budou následovat tři soutěžní kola, kde
v každém kole zodpoví soutěžící online pětici otázek. Pět nejlepších studentů v každé kategorii postupuje do
závěrečného finále, které se uskuteční v únoru 2015 v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě. Tady budou mít studenti
za úkol představit svůj projekt na téma Elektronická bezpečnost.
Více informací najdete na Pravidla soutěže
Příspěvky k dokumentu
počet příspěvků: 0
Reagovat na dokument "Soutěž: S Vysočinou bezpečně na internetu"
-------------------------------------------------------------------------------Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno /změněno: 18.9.2014 /18.9.2014
Informace jsou aktuální
-------------------------------------------------------------------------------Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah
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Počet útoků na on-line zařízeních roste a stále častěji zasahuje děti od raného věku.
Podle jednoho z posledních průzkumů společnosti Microsoft Computing Index je průměrný věk, kdy děti mohou
používat e-mail, mobil i SMS bez dozoru rodičů, už 11 let. A není pravda, že by dospělí o bezpečném chování
na internetu s potomky nehovořili: 83 % rodičů podle průzkumu s nimi rizika na sítích probírá, přičemž 15 %
rodičů o bezpečném používání technologií hovoří už s dětmi ve věku sedmi let.
Přesto nadále dochází k případům kyberšikany (šikana využívající moderní technologie) nebo sextingu
(vytváření erotického materiálu a jeho rozesílání). Mezi nejčastější projevy patří posílání urážlivých a
zastrašujících zpráv nebo pomluv prostřednictvím e-mailu, SMS, chatu, ICQ, Skypu a pořizování intimních videí
či fotografií.
V boji s nebezpečím na moderních technologiích běží nejrůznější kampaně. Mezi nimi jsou nyní e-learningové
kurzy pro děti, mládež a rodiče v rámci akce Kraje pro bezpečný internet (KPBI), které byly spuštěny od září.
Pozoruhodný je dále projekt Ochrana pak Radost - IOR (Impact Of Relationship na webu www.ior-project.eu).
Jeho snahou je kontaktovat děti na těch stránkách, na kterých se již vyskytují. V ČR je to především Facebook,
ale aktivity se zaměřují také na na G+, Twitter, Youtube, Audioboo, Deviantart, Pheed, Myspace, Vimeo.
Stránky v rámci sociálních sítí mají informovat zajímavou a lehce srozumitelnou cestou o bezpečném chování
on-line. Vedle České republiky jsou do akce zapojeny i další země Evropské unie.
Rozjíždí se rovněž projekt BeatBullying (v překladu Ztlučte šikanu), který vznikl ve Velké Británii. Přišel s tím,
že obětem šikany budou pomáhat jejich vrstevníci ve věku od 11 do 17 let. Podstatou je vytvoření sítě
dětských mentorů, kteří spolužáky vyslyší, pomůžou jim. Nejprve absolvují speciální dvoudenní školení, pak se
snaží mezi vrstevníky sledovat a vyzvídat, zda nedochází k šikaně. Působí také na speciálním webu
www.beatbullying. org/. Kontakt může probíhat osobně, ale hlavně prostřednictvím speciálně zabezpečeného
chatu na zmíněných stránkách, který je v provozu vždy od neděle do čtvrtka v čase 17 až 21 hodin. IOR i
BeatBullying v České republice zajišťuje obecně prospěšná společnost Komunikujeme o. p. s.
ANALÝZA:
INFORMOVAT DĚTI O RIZICÍCH NA INTERNETU PŘÍMO NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE JEVÍ JAKO DOBRÝ NÁPAD.
NESMÍ JÍT ALE O POUHÉ MENTOROVÁNÍ A STRAŠENÍ, JINAK SE U TEENAGERŮ POVZBUDÍ TOUHA "TO"
ZKUSIT.
SCÉNÁŘ 1 KYBERŠIKANA USTOUPÍ Pokud bude sdělení o bezpečném chování on-line srozumitelné a úderné,
děti budou informace sdílet mezi sebou. Omezí se tak počet těch, kteří se stanou oběťmi z nevědomosti.
Mentoři navíc můžou přes anonymní chat odhalit nové formy a taktiky internetového vydírání.
SCÉNÁŘ 2 KYBERŠIKANA SE UKRYJE Podaří se omezit šikanu a sdílení nevhodného materiálu prostřednictvím
sociálních sítí, jenže tyto aktivity se můžou přesunout. Nepokryté jsou různé anonymní chaty, portály s
webkamerami, kde sice moderátoři nevhodná sdělení filtrují a mažou, ale obsah tzv. šeptání nikdo nevidí.
SCÉNÁŘ 3 S KYBERŠIKANOU TO NEHNE I když jsou rady umístěné na sociálních sítích, neznamená to, že je
děti horlivě sdílejí. Navíc teenageři podléhají aktivitám, o kterých vědí, že se nemají (zesměšňování spolužáků,
sdílení erotických fotografi apod.), ale prostě je přitahují. A "slušným" spolužákům se svěřovat nebudou.
Foto: "Téměř 8 % dětí v prostředí internetu sdílí vlastní intimní fotografie a videa," uvedl Martin Kožíšek,
manažer internetové bezpečnosti společnosti Seznam.cz data z výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci
Foto: Informace o záludnostech kyberšikany dostávají děti na sociálních sítích
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah

15. Kraje přinesou osvětu pro bezpečnější internet
Název: Kraje přinesou osvětu pro bezpečnější internet
Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník
Datum: 30.09.2014
Str.: 61
Zpracováno: 30.09.2014 04:55:48
Náklad: 227957
Číslo: 229
Rubrika: Příloha - chováme se odpovědně

Odkaz: http://www.bruntalsky.denik.cz/
ISSN: 1213-5577
Oblast: Regionální deníky - Moravskoslezský kraj
Klíčová slova: kpbi
Počet kybernetických útoků na online zařízení stále roste a stále častěji se na mušce kyberškůdců objevují
koncoví uživatelé. Odborníci se nezdráhají nazvat současný stav v oblasti online bezpečnosti termínem
kybernetická válka. Právě proto Asociace krajů ČR a Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci se
společnostmi Microsoft a Servodata přichází s osvětovým celorepublikovým projektem Kraje pro bezpečnější
internet. Cílem je naučit českou veřejnost čelit nebezpečí dnešního internetového světa a vyvarovat se
dopadům potenciálních hrozeb.
Elearningové kurzy osloví děti, mládež, rodiče, širokou i odbornou veřejnost (Policii ČR a sociální pracovníky).
Rozvíjí základní témata online bezpečnosti a nabízí mnoho praktických rad, jak se chovat v online světě
bezpečně. Zabývají se kyberšikanou, bezpečným užíváním chytrých telefonů a tabletů, úskalími ochrany
autorských práv ve světě online, ochranou osobních údajů a mnoha dalšími oblastmi, které jsou pro bezpečné
užívání internetu klíčové.
Součástí projektu je i soutěžní kvíz pro žáky základních a středních škol, ve kterém je možné vyhrát herní
konzoli Xbox nebo jeden z moderních tabletů. Elearningové kurzy a soutěž jsou přístupné z webových stránek
http://www.kpbi.
cz a http://www.ecrime.cz.
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah

16. Kraje přinesou osvětu pro bezpečnější internet
Název: Kraje přinesou osvětu pro bezpečnější internet
Zdroj: Pražský deník
Datum: 30.09.2014
Str.: 61
Zpracováno: 30.09.2014 04:55:46
Náklad: 227957
Číslo: 229
Rubrika: Příloha - Chováme se odpovědně
Odkaz: http://www.prazsky.denik.cz/
ISSN: 1802-0755
Oblast: Regionální deníky - Praha
Vyšlo také v: Benešovský deník; Nymburský deník; Boleslavský deník; Mělnický deník; Kutnohorský
deník; Kolínský deník; Rakovnický deník; Berounský deník; Kladenský deník; Příbramský deník
Klíčová slova: kpbi
Počet kybernetických útoků na online zařízení stále roste a stále častěji se na mušce kyberškůdců objevují
koncoví uživatelé. Odborníci se nezdráhají nazvat současný stav v oblasti online bezpečnosti termínem
kybernetická válka. Právě proto Asociace krajů ČR a Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci se
společnostmi Microsoft a Servodata přichází s osvětovým celorepublikovým projektem Kraje pro bezpečnější
internet. Cílem je naučit českou veřejnost čelit nebezpečí dnešního internetového světa a vyvarovat se dopadů
potenciálních hrozeb.
Elearningové kurzy osloví děti, mládež, rodiče, širokou i odbornou veřejnost (Policii ČR a sociální pracovníky).
Rozvíjí základní témata online bezpečnosti a nabízí mnoho praktických rad, jak se chovat v online světě
bezpečně. Zabývají se kyberšikanou, bezpečným užíváním chytrých telefonů a tabletů, úskalími ochrany
autorských práv ve světě online, ochranou osobních údajů a mnoha dalšími oblastmi, které jsou pro bezpečné
užívání internetu klíčové.
Součástí projektu je i soutěžní kvíz pro žáky základních a středních škol, ve kterém je možné vyhrát herní
konzoli Xbox nebo jeden z moderních tabletů. Elearningové kurzy a soutěž jsou přístupné z webových stránek
www.kpbi.cz a www.ecrime.cz.
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah

17. Vzděláváním proti kyberšikaně
Název: Vzděláváním proti kyberšikaně
Zdroj: Moderní obec
Datum: 06.10.2014
Str.: 34
Zpracováno: 07.10.2014 04:18:57
Číslo: 10
Autor: /zr/
Odkaz: http://moderniobec.ihned.cz/

ISSN: 1211-0507
Oblast: Časopisy - ekonomika a politika
Klíčová slova: KPBI (4), Kraje, pro, bezpečný, internet
Unikátní celorepublikový projekt »Kraje pro bezpečný internet« (KPBI) chce naučit čelit rostoucím hrozbám
kybernetických útoků. Kyberšikana je přitom stále častější i na základních a středních školách, ředitelé škol a
učitelé často něvědí, co s tím.
Projekt KPBI přichází se sadou e-learningových kurzů. které provádí základními tématy on-line bezpečnosti a
nabízí mnoho praktických rad, jak se chovat v on-line světě bezpečně. Témata kurzů se zabývají kyberšikanou,
bezpečným užíváním chytrých telefonů a tabletů, úskalími ochrany autorských práv ve světě on-line, ochranou
osobních údajů a mnoha dalšími oblastmi, které jsou pro bezpečné užívání internetu klíčové.
E-learningové kurzy pro cílové skupiny děti a mládež, rodiče a veřejnost byly spuštěny u příležitosti zahájení
nového školního roku 1. září 2014. Kurzy pro cílové skupiny Policie ČR a sociálních pracovníků budou
slavnostně spuštěny 1. října 2014.
Žáci základních a středních škol zapojení do projektu si mohou zasoutěžit v on-line kvízu a vyhrát některou z
hodnotných cen, věnovaných společností Microsoft. Soutěž probíhá do 31. října 2014. Pro všechny ostatní je
kvíz přístupný bez nároku na zapojení do soutěže.
»Podle našeho průzkumu nechají rodiče své děti bez dozoru u počítače už v osmi letech, o dva roky později je
bez dohledu pustí k internetu. Je důležité, aby rodiče znali a uměli dětem vysvětlit zásady bezpečného chování
v digitálním světě – podobně jako je učí pravidla silničního provozu,« řekl Ing. Václav Koudele, člen
koordinačního výboru projektu KPBI a manažer společnosti Microsoft. E-learningové kurzy a soutěžní kvíz jsou
přístupné z webových stránek www.kpbi.cz a www.ecrime.cz.
Foto: ... a pouze 33% lidí má na sociálních sítích nastavenu ochranu soukromí.
ZDROJ: MICROSOFT
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah

18. Soutěž varuje před nebezpečím internetu
Název: Soutěž varuje před nebezpečím internetu
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum: 08.10.2014
Str.: 2
Mutace: Mladá fronta DNES - Hradecký kraj
Zpracováno: 08.10.2014 04:25:55
Náklad: 246620
Číslo: 236
Rubrika: Kraj Hradecký
Autor: (dol)
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
ISSN: 1210-1168
Oblast: Celostátní deníky
Klíčová slova: Kraje, pro, bezpečný, internet
HRADEC KRÁLOVÉ
Do projektu Kraje pro bezpečný internet se zapojil i kraj Královéhradecký. "Cílovou skupinou jsou žáci od
základních přes střední až po vyšší odborné školy, ale také jejich učitelé a rodiče," vysvětluje radní pro oblast
školství Táňa Šormová. Internetový kvíz zábavnou a interaktivní cestou děti varuje před nebezpečím, která
mohou na internetu potkat. "V našem kraji se kvízu zúčastnilo téměř dva tisíce žáků," sděluje Šormová.
Motivací může být i to, že je soutěžní. Osvěta o rizicích internetu pro děti je nutná. "S rozvojem informačních
technologií se rozvíjí i počítačová kriminalita, ta obsahuje množství trestných činů, jako je podvod, zpronevěra
nebo šikana. Neustále evidujeme její nárůst," říká krajská policejní mluvčí Ivana Ježková. Největší riziko vidí v
sociálních sítích.
Mutace - Mladá fronta DNES - Hradecký kraj
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah

19. Soutěž S Vysočinou bezpečně na internetu skončí až 31. října
Název: Soutěž S Vysočinou bezpečně na internetu skončí až 31. října
Zdroj: Jihlavský deník
Datum: 09.10.2014

Str.: 53
Zpracováno: 09.10.2014 04:12:06
Náklad: 227957
Číslo: 237
Rubrika: Sport - Školství
Odkaz: http://wwwjihlavsky.denik.cz/
ISSN: 1213-8525
Oblast: Regionální deníky - Kraj Vysočina
Vyšlo také v: Havlíčkobrodský deník; Pelhřimovský deník; Třebíčský deník; Žďárský deník
Klíčová slova: Kraje, pro, bezpečný, internet
Již počtvrté se mohou studenti základních a středních škol v Kraji Vysočina zapojit do soutěže S Vysočinou
bezpečně na internetu. V letošním roce přináší soutěž velkou řadu novinek. Prvním krokem je včasná
registrace, na kterou je čas do konce října. V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, který je společnou
aktivitou krajů, vznikl elearningový kurz určený pro děti a mládež. Soutěžící se mohou do 31. října 2014 na
http://www.ecrime.cz/registrovat do elearningového kurzu pro děti a mládež. Zde si projdou elearningový
kurz, který jim pomůže připravit se na zodpovídání otázek v soutěži. Samotná soutěž pak probíhá na
www.krvysocina.cz/bezpecnenanetu. Zde budou následovat tři soutěžní kola, kde v každém kole zodpoví
soutěžící online pětici otázek. Na nejlepší čekají zajímavé odměny.
zdroj: www.krvysocina.cz
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah

20. S kybernetickou kriminalitou má zkušenost 60 % dětí – jako oběti i jako agresoři
Název: S kybernetickou kriminalitou má zkušenost 60 % dětí – jako oběti i jako agresoři
Zdroj: kr-vysocina.cz
Datum: 10.10.2014
Zpracováno: 10.10.2014 11:51:15
Odkaz: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4061357
Oblast: WWW - Domácí zprávy
Klíčová slova: Kraje, pro, bezpečný, internet, kpbi
-------------------------------------------------------------------------------S kybernetickou kriminalitou má zkušenost 60 % dětí – jako oběti i jako agresoři
Tématem letošní mezinárodní konference Řešení elektronického násilí a kyberkriminality, která se koná dva dny
na Vysočině je mimo jiné citlivé táma aktuální dětské kybernetické kriminality. "Školní agresoři dovedou
spolužákovi znepříjemnit pobyt ve škole i mimo ni takovým způsobem, že může v některých případech skončit i
sebevraždou. Výjimkou není ani jednání agresora, které může naplňovat skutkovou podstatu závažných
trestných činů. Jedná se o brutální násilné útoky, které si agresoři přímo natáčejí na mobilní telefon a následně
zveřejňují na sociálních sítích tzv. happy slapping a psychické vydírání, které může mít stejně závažné následky
v podobě sebepoškozování, nechuti k jídlu, závažných dlouhotrvajících psychických symptomů," vyjmenovává
Lukáš Habich z Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra ČR v Praze. Podle jeho slov se s kybernetickou
kriminalitou během školních let setkává až 60 % dětí – jako oběti i jako agresoři.
-------------------------------------------------------------------------------"Společným znakem trestných činů kybernetických útoků mezi dětmi je cílený útok na jejich lidskou důstojnost
za pomocí elektronického prostředku. Vzhledem k nárůstu používání komunikačních a informačních technologií
vzrůstá i tento druh kriminality. Dle výzkumů projektu eBezpečnost, který realizoval Kraj Vysočina, používá
mobilní telefon a počítač téměř 100 % dětí, ne však vždy tyto informační technologie používají bezpečně,"
popisuje Habich.
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů. "Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice
elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly
představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny
všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti internetové bezpečnosti. E-learningové kurzy jsou
určeny pro čtyři cílové skupiny: děti a mládež, rodiče, sociální pracovníky a policisty. Vstup do e-learningových
kurzů je z webových stránek www.kpbi.cz a www.ecrime.cz . "Vedle těchto vzdělávacích a propagačních aktivit
se kraje aktivně zapojují do projektů, které na technické úrovni řeší bezpečnost českého internetu, služeb

veřejné správy včetně technologií integrovaného záchranného systému. To vše ještě před účinností stěžejního
zákona o kybernetické bezpečnosti, který nastaví pravidla pro celou českou veřejnou správu a provozovatele
infrastruktury od 1. 1. 2015," uvádí vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina Petr Pavlinec.
Letošní mezinárodní konference se těší velkému zájmu odborníků z řad speciálních oddělení Policie České
republiky, ale také z řad zahraničních hostů např. ze společnosti Facebook. Vedle představení a shrnutí nové
legislativy byly popsány i konkrétní případy elektronických útoků s postupem jejich řešení. Velký prostor byl v
rámci konference věnován i prevenci. Přítomní odborníci velice kladně ocenili aktivitu moravskoslezských
policistů, kteří ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské Univerzity zpracovali osvětový film poukazující na
hrozby spojené se stalkingem. Emotivní snímek doplněný o přesné shrnutí příčin i důsledků je volně ke stažení
na http://www.youtube.com/watch?v=d2VuImHIqYU
tisk@kr-vysocina.cz
Příspěvky k dokumentu
počet příspěvků: 0
Reagovat na dokument "S kybernetickou kriminalitou má zkušenost 60 % dětí – jako oběti i jako agresoři"
-------------------------------------------------------------------------------Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno /změněno: 10.10.2014 /10.10.2014
-------------------------------------------------------------------------------Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah

21. Do soutěže Kraje pro bezpečný internet se zapojilo už 2000 dětí
Název: Do soutěže Kraje pro bezpečný internet se zapojilo už 2000 dětí
Zdroj: Hradecký deník
Datum: 13.10.2014
Str.: 7
Zpracováno: 13.10.2014 04:13:07
Náklad: 227957
Číslo: 240
Rubrika: Východní Čechy
Autor: (vit)
Odkaz: http://hradecky.denik.cz/
ISSN: 1210-602X
Oblast: Regionální deníky - Hradecký a Pardubický kraj
Vyšlo také v: Chrudimský deník; Jičínský deník; Náchodský deník; Orlický deník; Pardubický deník;
Rychnovský deník; Svitavský deník; Krkonošský deník
Klíčová slova: Kraje, pro, bezpečný, internet, kpbi
Královéhradecký kraj – S velkým zájmem dětí se setkala soutěž z projektu Kraje pro bezpečný internet. Soutěž
se snaží zábavnou cestou kvízu seznámit žáky a studenty se zásadami, které je třeba dodržovat, aby se při
práci s internetem nevystavovali například útokům neznámých lidí.
Kvíz začal v září a skončí na konci října. Na začátku se do něj zapojilo sedm krajů, později přibyly další tři.
Největší ohlas měl v kraji Královéhradeckém, kde v druhé polovině září evidovali 1240 registrovaných
účastníků, což byl suverénně nejvyšší počet. V Plzeňském kraji se registrovalo 782 a ve Zlínském 696 dětí. V
druhém říjnovém týdnu počet dětí soutěžících v hradeckém kraji dosáhl už dvou tisícovek.
Kvíz je na stránkách http://www.kpbi.cz/. Účastníci musí správně odpovědět na všechny otázky, které jsou
každému generovány zvlášť. Vprosinci se na krajském úřadu vylosují výherci, kteří dostanou odměnu.
Společný projekt krajů má působit osvětově a preventivně. Kvíz se zaměřuje na nejmladší generaci, která
internetovou formu komunikace často používá, protože je pro ni nejpřirozenější. Právě děti jsou však nejvíc
ohroženy protiprávním jednáním jiných uživatelů.
Zapojení do projektu je pro kraj výhodné. "Díky účasti získáme zdarma produkty a služby pro další vzdělávání
za půl milionu korun," řekla krajská radní pro oblast školství Táňa Šormová.

Ilustrační foto: Deník
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah

22. S kyberkriminalitou má zkušenost 60 procent dětí
Název: S kyberkriminalitou má zkušenost 60 procent dětí
Zdroj: novinkyvysocina.cz
Datum: 14.10.2014
Zpracováno: 15.10.2014 05:08:35
Číslo: 287
Rubrika: regiony
Odkaz: http://www.novinkyvysocina.cz/zpravy/regiony/s-kyberkriminalitou-ma-zkusenost-60-p
rocent-deti/
Oblast: Internet - Zpravodajství
Klíčová slova: Kraje, pro, bezpečný, internet, kpbi
Na letošní mezinárodní konferenci "Řešení elektronického násilí a kyberkriminality", která se konala na
Vysočině, bylo řešeno mimo jiné také citlivé téma aktuální dětské kybernetické kriminality.
Jako velmi varovné číslo na konferenci zaznělo, že s kybernetickou kriminalitou má zkušenost 60 procent dětí,
a to jako oběti i jako agresoři. Informoval o tom web Kraje Vysočina.
"Školní agresoři dovedou spolužákovi znepříjemnit pobyt ve škole i mimo ni takovým způsobem, že může v
některých případech skončit i sebevraždou. Výjimkou není ani jednání agresora, které může naplňovat
skutkovou podstatu závažných trestných činů. Jedná se o brutální násilné útoky, které si agresoři přímo
natáčejí na mobilní telefon a následně zveřejňují na sociálních sítích. Tzv. happy slapping a psychické vydírání,
které může mít stejně závažné následky v podobě sebepoškozování, nechuti k jídlu, závažných dlouhotrvajících
psychických symptomů," vyjmenovává Lukáš Habich z Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra ČR v Praze.
"Společným znakem trestných činů kybernetických útoků mezi dětmi je cílený útok na jejich lidskou důstojnost
za pomocí elektronického prostředku. Vzhledem k nárůstu používání komunikačních a informačních technologií
vzrůstá i tento druh kriminality. Dle výzkumů projektu eBezpečnost, který realizoval Kraj Vysočina, používá
mobilní telefon a počítač téměř 100 % dětí, ne však vždy tyto informační technologie používají bezpečně,"
popisuje Habich.
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů.
Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl
nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici
zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti
internetové bezpečnosti. E-learningové kurzy jsou určeny pro čtyři cílové skupiny: děti a mládež, rodiče,
sociální pracovníky a policisty. Vstup do e-learningových kurzů je z webových stránek www.kpbi.cz a
www.ecrime.cz.
Na Vysočině bude mnohem více víkendových spojů
"Vedle těchto vzdělávacích a propagačních aktivit se kraje aktivně zapojují do projektů, které na technické
úrovni řeší bezpečnost českého internetu, služeb veřejné správy včetně technologií integrovaného záchranného
systému. To vše ještě před účinností stěžejního zákona o kybernetické bezpečnosti, který nastaví pravidla pro
celou českou veřejnou správu a provozovatele infrastruktury od 1. 1. 2015," uvádí vedoucí odboru informatiky
Krajského úřadu Kraje Vysočina Petr Pavlinec.
(iza, Novinkyvysocina.cz, foto: Kraj Vysočina)
URL| http://www.novinkyvysocina.cz/zpravy/regiony/s-kyberkriminalitou-ma-zkusenost-60-procent-deti/
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah
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Na letošní mezinárodní konferenci "Řešení elektronického násilí a kyberkriminality", která se konala na
Vysočině, bylo řešeno mimo jiné také citlivé téma aktuální dětské kybernetické kriminality. Jako velmi varovné
číslo na konferenci zaznělo, že s kybernetickou kriminalitou má zkušenost 60 procent dětí, a to jako oběti i jako
agresoři. Informoval o tom web Kraje Vysočina.
"Školní agresoři dovedou spolužákovi znepříjemnit pobyt ve škole i mimo ni takovým způsobem, že může v
některých případech skončit i sebevraždou. Výjimkou není ani jednání agresora, které může naplňovat
skutkovou podstatu závažných trestných činů. Jedná se o brutální násilné útoky, které si agresoři přímo
natáčejí na mobilní telefon a následně zveřejňují na sociálních sítích. Tzv. happy slapping a psychické vydírání,
které může mít stejně závažné následky v podobě sebepoškozování, nechuti k jídlu, závažných dlouhotrvajících
psychických symptomů," vyjmenovává Lukáš Habich z Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra ČR v Praze.
"Společným znakem trestných činů kybernetických útoků mezi dětmi je cílený útok na jejich lidskou důstojnost
za pomocí elektronického prostředku. Vzhledem k nárůstu používání komunikačních a informačních technologií
vzrůstá i tento druh kriminality. Dle výzkumů projektu eBezpečnost, který realizoval Kraj Vysočina, používá
mobilní telefon a počítač téměř 100 % dětí, ne však vždy tyto informační technologie používají bezpečně,"
popisuje Habich.
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů.
Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl
nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici
zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti
internetové bezpečnosti. E-learningové kurzy jsou určeny pro čtyři cílové skupiny: děti a mládež, rodiče,
sociální pracovníky a policisty. Vstup do e-learningových kurzů je z webových stránek www.kpbi.cz a
www.ecrime.cz.
Na Vysočině bude mnohem více víkendových spojů
"Vedle těchto vzdělávacích a propagačních aktivit se kraje aktivně zapojují do projektů, které na technické
úrovni řeší bezpečnost českého internetu, služeb veřejné správy včetně technologií integrovaného záchranného
systému. To vše ještě před účinností stěžejního zákona o kybernetické bezpečnosti, který nastaví pravidla pro
celou českou veřejnou správu a provozovatele infrastruktury od 1. 1. 2015," uvádí vedoucí odboru informatiky
Krajského úřadu Kraje Vysočina Petr Pavlinec.
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah
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Na letošní mezinárodní konferenci "Řešení elektronického násilí a kyberkriminality", která se konala na
Vysočině, bylo řešeno mimo jiné také citlivé téma aktuální dětské kybernetické kriminality. Jako velmi varovné
číslo na konferenci zaznělo, že s kybernetickou kriminalitou má zkušenost 60 procent dětí, a to jako oběti i jako

agresoři. Informoval o tom web Kraje Vysočina.
"Školní agresoři dovedou spolužákovi znepříjemnit pobyt ve škole i mimo ni takovým způsobem, že může v
některých případech skončit i sebevraždou. Výjimkou není ani jednání agresora, které může naplňovat
skutkovou podstatu závažných trestných činů. Jedná se o brutální násilné útoky, které si agresoři přímo
natáčejí na mobilní telefon a následně zveřejňují na sociálních sítích. Tzv. happy slapping a psychické vydírání,
které může mít stejně závažné následky v podobě sebepoškozování, nechuti k jídlu, závažných dlouhotrvajících
psychických symptomů," vyjmenovává Lukáš Habich z Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra ČR v Praze.
"Společným znakem trestných činů kybernetických útoků mezi dětmi je cílený útok na jejich lidskou důstojnost
za pomocí elektronického prostředku. Vzhledem k nárůstu používání komunikačních a informačních technologií
vzrůstá i tento druh kriminality. Dle výzkumů projektu eBezpečnost, který realizoval Kraj Vysočina, používá
mobilní telefon a počítač téměř 100 % dětí, ne však vždy tyto informační technologie používají bezpečně,"
popisuje Habich.
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů.
Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl
nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici
zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti
internetové bezpečnosti. E-learningové kurzy jsou určeny pro čtyři cílové skupiny: děti a mládež, rodiče,
sociální pracovníky a policisty. Vstup do e-learningových kurzů je z webových stránek www.kpbi.cz a
www.ecrime.cz.
Na Vysočině bude mnohem více víkendových spojů
"Vedle těchto vzdělávacích a propagačních aktivit se kraje aktivně zapojují do projektů, které na technické
úrovni řeší bezpečnost českého internetu, služeb veřejné správy včetně technologií integrovaného záchranného
systému. To vše ještě před účinností stěžejního zákona o kybernetické bezpečnosti, který nastaví pravidla pro
celou českou veřejnou správu a provozovatele infrastruktury od 1. 1. 2015," uvádí vedoucí odboru informatiky
Krajského úřadu Kraje Vysočina Petr Pavlinec.
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah
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Na letošní mezinárodní konferenci "Řešení elektronického násilí a kyberkriminality", která se konala na
Vysočině, bylo řešeno mimo jiné také citlivé téma aktuální dětské kybernetické kriminality. Jako velmi varovné
číslo na konferenci zaznělo, že s kybernetickou kriminalitou má zkušenost 60 procent dětí, a to jako oběti i jako
agresoři. Informoval o tom web Kraje Vysočina.
"Školní agresoři dovedou spolužákovi znepříjemnit pobyt ve škole i mimo ni takovým způsobem, že může v
některých případech skončit i sebevraždou. Výjimkou není ani jednání agresora, které může naplňovat
skutkovou podstatu závažných trestných činů. Jedná se o brutální násilné útoky, které si agresoři přímo
natáčejí na mobilní telefon a následně zveřejňují na sociálních sítích. Tzv. happy slapping a psychické vydírání,
které může mít stejně závažné následky v podobě sebepoškozování, nechuti k jídlu, závažných dlouhotrvajících
psychických symptomů," vyjmenovává Lukáš Habich z Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra ČR v Praze.
"Společným znakem trestných činů kybernetických útoků mezi dětmi je cílený útok na jejich lidskou důstojnost
za pomocí elektronického prostředku. Vzhledem k nárůstu používání komunikačních a informačních technologií
vzrůstá i tento druh kriminality. Dle výzkumů projektu eBezpečnost, který realizoval Kraj Vysočina, používá
mobilní telefon a počítač téměř 100 % dětí, ne však vždy tyto informační technologie používají bezpečně,"

popisuje Habich.
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů.
Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl
nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici
zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti
internetové bezpečnosti. E-learningové kurzy jsou určeny pro čtyři cílové skupiny: děti a mládež, rodiče,
sociální pracovníky a policisty. Vstup do e-learningových kurzů je z webových stránek www.kpbi.cz a
www.ecrime.cz.
Na Vysočině bude mnohem více víkendových spojů
"Vedle těchto vzdělávacích a propagačních aktivit se kraje aktivně zapojují do projektů, které na technické
úrovni řeší bezpečnost českého internetu, služeb veřejné správy včetně technologií integrovaného záchranného
systému. To vše ještě před účinností stěžejního zákona o kybernetické bezpečnosti, který nastaví pravidla pro
celou českou veřejnou správu a provozovatele infrastruktury od 1. 1. 2015," uvádí vedoucí odboru informatiky
Krajského úřadu Kraje Vysočina Petr Pavlinec.
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah
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Zdroj: kralovehradeckenovinky.cz – main page
Datum: 14.10.2014
Zpracováno: 14.10.2014 11:50:52
Odkaz: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/s-kyberkriminalitou-ma-zkusenost-60-proce
nt-deti/
Oblast: WWW - Domácí zprávy
Klíčová slova: Kraje, pro, bezpečný, internet, kpbi
Na letošní mezinárodní konferenci "Řešení elektronického násilí a kyberkriminality", která se konala na
Vysočině, bylo řešeno mimo jiné také citlivé téma aktuální dětské kybernetické kriminality. Jako velmi varovné
číslo na konferenci zaznělo, že s kybernetickou kriminalitou má zkušenost 60 procent dětí, a to jako oběti i jako
agresoři. Informoval o tom web Kraje Vysočina.
"Školní agresoři dovedou spolužákovi znepříjemnit pobyt ve škole i mimo ni takovým způsobem, že může v
některých případech skončit i sebevraždou. Výjimkou není ani jednání agresora, které může naplňovat
skutkovou podstatu závažných trestných činů. Jedná se o brutální násilné útoky, které si agresoři přímo
natáčejí na mobilní telefon a následně zveřejňují na sociálních sítích. Tzv. happy slapping a psychické vydírání,
které může mít stejně závažné následky v podobě sebepoškozování, nechuti k jídlu, závažných dlouhotrvajících
psychických symptomů," vyjmenovává Lukáš Habich z Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra ČR v Praze.
"Společným znakem trestných činů kybernetických útoků mezi dětmi je cílený útok na jejich lidskou důstojnost
za pomocí elektronického prostředku. Vzhledem k nárůstu používání komunikačních a informačních technologií
vzrůstá i tento druh kriminality. Dle výzkumů projektu eBezpečnost, který realizoval Kraj Vysočina, používá
mobilní telefon a počítač téměř 100 % dětí, ne však vždy tyto informační technologie používají bezpečně,"
popisuje Habich.
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů.
Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl
nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici
zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti
internetové bezpečnosti. E-learningové kurzy jsou určeny pro čtyři cílové skupiny: děti a mládež, rodiče,
sociální pracovníky a policisty. Vstup do e-learningových kurzů je z webových stránek www.kpbi.cz a
www.ecrime.cz.

Na Vysočině bude mnohem více víkendových spojů
"Vedle těchto vzdělávacích a propagačních aktivit se kraje aktivně zapojují do projektů, které na technické
úrovni řeší bezpečnost českého internetu, služeb veřejné správy včetně technologií integrovaného záchranného
systému. To vše ještě před účinností stěžejního zákona o kybernetické bezpečnosti, který nastaví pravidla pro
celou českou veřejnou správu a provozovatele infrastruktury od 1. 1. 2015," uvádí vedoucí odboru informatiky
Krajského úřadu Kraje Vysočina Petr Pavlinec.
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah
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Na letošní mezinárodní konferenci "Řešení elektronického násilí a kyberkriminality", která se konala na
Vysočině, bylo řešeno mimo jiné také citlivé téma aktuální dětské kybernetické kriminality. Jako velmi varovné
číslo na konferenci zaznělo, že s kybernetickou kriminalitou má zkušenost 60 procent dětí, a to jako oběti i jako
agresoři. Informoval o tom web Kraje Vysočina.
"Školní agresoři dovedou spolužákovi znepříjemnit pobyt ve škole i mimo ni takovým způsobem, že může v
některých případech skončit i sebevraždou. Výjimkou není ani jednání agresora, které může naplňovat
skutkovou podstatu závažných trestných činů. Jedná se o brutální násilné útoky, které si agresoři přímo
natáčejí na mobilní telefon a následně zveřejňují na sociálních sítích. Tzv. happy slapping a psychické vydírání,
které může mít stejně závažné následky v podobě sebepoškozování, nechuti k jídlu, závažných dlouhotrvajících
psychických symptomů," vyjmenovává Lukáš Habich z Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra ČR v Praze.
"Společným znakem trestných činů kybernetických útoků mezi dětmi je cílený útok na jejich lidskou důstojnost
za pomocí elektronického prostředku. Vzhledem k nárůstu používání komunikačních a informačních technologií
vzrůstá i tento druh kriminality. Dle výzkumů projektu eBezpečnost, který realizoval Kraj Vysočina, používá
mobilní telefon a počítač téměř 100 % dětí, ne však vždy tyto informační technologie používají bezpečně,"
popisuje Habich.
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů.
Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl
nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici
zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti
internetové bezpečnosti. E-learningové kurzy jsou určeny pro čtyři cílové skupiny: děti a mládež, rodiče,
sociální pracovníky a policisty. Vstup do e-learningových kurzů je z webových stránek www.kpbi.cz a
www.ecrime.cz.
Na Vysočině bude mnohem více víkendových spojů
"Vedle těchto vzdělávacích a propagačních aktivit se kraje aktivně zapojují do projektů, které na technické
úrovni řeší bezpečnost českého internetu, služeb veřejné správy včetně technologií integrovaného záchranného
systému. To vše ještě před účinností stěžejního zákona o kybernetické bezpečnosti, který nastaví pravidla pro
celou českou veřejnou správu a provozovatele infrastruktury od 1. 1. 2015," uvádí vedoucí odboru informatiky
Krajského úřadu Kraje Vysočina Petr Pavlinec.
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
« zpět na obsah
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Na letošní mezinárodní konferenci "Řešení elektronického násilí a kyberkriminality", která se konala na
Vysočině, bylo řešeno mimo jiné také citlivé téma aktuální dětské kybernetické kriminality.
Jako velmi varovné číslo na konferenci zaznělo, že s kybernetickou kriminalitou má zkušenost 60 procent dětí,
a to jako oběti i jako agresoři. Informoval o tom web Kraje Vysočina.
"Školní agresoři dovedou spolužákovi znepříjemnit pobyt ve škole i mimo ni takovým způsobem, že může v
některých případech skončit i sebevraždou. Výjimkou není ani jednání agresora, které může naplňovat
skutkovou podstatu závažných trestných činů. Jedná se o brutální násilné útoky, které si agresoři přímo
natáčejí na mobilní telefon a následně zveřejňují na sociálních sítích. Tzv. happy slapping a psychické vydírání,
které může mít stejně závažné následky v podobě sebepoškozování, nechuti k jídlu, závažných dlouhotrvajících
psychických symptomů," vyjmenovává Lukáš Habich z Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra ČR v Praze.
"Společným znakem trestných činů kybernetických útoků mezi dětmi je cílený útok na jejich lidskou důstojnost
za pomocí elektronického prostředku. Vzhledem k nárůstu používání komunikačních a informačních technologií
vzrůstá i tento druh kriminality. Dle výzkumů projektu eBezpečnost, který realizoval Kraj Vysočina, používá
mobilní telefon a počítač téměř 100 % dětí, ne však vždy tyto informační technologie používají bezpečně,"
popisuje Habich.
Byl to právě Kraj Vysočina, který byl hlavním iniciátorem nového projektu – Kraje pro bezpečný internet, do
kterého je v současné době zapojeno osm krajů.
Původní záměr sdílet informace a materiály k problematice elektronické bezpečnosti z jednotlivých krajů byl
nadále prohlouben a v letošním roce v září a říjnu byly představeny e-learningové kurzy, které jsou k dispozici
zdarma pro uživatele z jednotlivých krajů a určeny všem zájemcům o zlepšení přehledu a povědomí v oblasti
internetové bezpečnosti. E-learningové kurzy jsou určeny pro čtyři cílové skupiny: děti a mládež, rodiče,
sociální pracovníky a policisty. Vstup do e-learningových kurzů je z webových stránek www.kpbi.cz a
www.ecrime.cz.
Na Vysočině bude mnohem více víkendových spojů
"Vedle těchto vzdělávacích a propagačních aktivit se kraje aktivně zapojují do projektů, které na technické
úrovni řeší bezpečnost českého internetu, služeb veřejné správy včetně technologií integrovaného záchranného
systému. To vše ještě před účinností stěžejního zákona o kybernetické bezpečnosti, který nastaví pravidla pro
celou českou veřejnou správu a provozovatele infrastruktury od 1. 1. 2015," uvádí vedoucí odboru informatiky
Krajského úřadu Kraje Vysočina Petr Pavlinec.
(iza, Novinkyvysocina.cz, foto: Kraj Vysočina)
URL| http://www.novinkyvysocina.cz/zpravy/regiony/s-kyberkriminalitou-ma-zkusenost-60-procent-deti/
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
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Ráno zvoní budík.
Nahmatávám mobil a vypínám ho. O pár minut později zapínám počítač, abych si na internetu přečetla nové
zprávy a odpověděla na emaily. To vše sleduje moje malinká dcerka. Mobil a počítač jsou pro ni díky (nejen)
mému chování normální součástí života. Stejně jako se postupně seznamuje s dalšími technickými vynálezy,
seznamuje se bezprostředně i s mobilem a počítačem.
Už ví, že když sáhne na rozpálenou troubu, spálí se a bolí to. Ale také ví, že v rozpálené troubě je jídlo, na
kterém si pochutná. Už ví, že když z klávesnice vyláme klávesy, maminka zuří. Ale také ví, že se na počítači
dají pouštět pohádky. Vše má své klady a zápory. Jak na to, aby těch záporů čekalo na naše děti co nejméně?
Seznamujme naše děti s počítači, mobily a internetem postupně přiměřeně věku. Netrapme se otázkou, kdy je
správný čas pustit je "k tomu". Děti vám řeknou vše samy. Při prvních krůčcích buďme s nimi, raďme,
korigujme, dávejme hranice. Nezakazujme. Vždyť zakázané ovoce přece nejlépe chutná.
A hlavně – sami buďme vzorem. Nenechávejme vzdělání v oblasti počítačové gramotnosti jen na škole.
Základní bezpečnostní pravidla by děti měly znát v okamžiku, kdy se s internetem seznámí a měly by je získat
od rodičů, protože ti jsou primárně odpovědní za to, kdy dítě poprvé použije tablet nebo telefon. Podle
průzkumu společnosti Microsoft dvě třetiny rodičů pustí děti poprvé k internetu bez dozoru v jejich 11 letech.
Ve stejném věku jim i poprvé pořídí také první mobilní telefon.
A jaká pravidla máme vštěpovat nejen dětem, ale i sobě?
P NIKDY nepsat na internetu a v aplikacích své jméno, příjmení, telefonní číslo, bydliště, školu a podobné citlivé
osobní údaje.
P Opatrně s hesly. Dospělí uživatelé by je neměli sdělovat nikdy, hesla dětí chtějme znát jen v počátcích jejich
internetové komunikace. Pak už dodržujme listovní tajemství. Starší děti si stejně umí samy založit email nebo
profil na Facebooku.
P Volte hesla v kombinaci čísel a písmen, nevolte taková, která se dají uhodnout – například jméno vašeho
domácího miláčka.
P Nereagujte na zprávy od lidí, které neznáte z reálného života.
P Neklikejte na odkazy a neukládejte soubory od neznámých odesílatelů.
Jak čelit nebezpečím internetu a vyvarovat se dopadům potenciálních hrozeb naučí děti i dospělé elearningové
kurzy projektu s názvem Kraje pro bezpečný internet. Můžete se zapojit vy i děti a v soutěžním kvízu vyhrát
herní konzoli nebo tablet s programem Windows 8. Více adrese na www.kpbi.cz
O autorovi: NINA MORAVCOVÁ, Autorka je koordinátorkou projektu Kraje pro bezpečný internet.
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
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Dětské hřiště. Kluci hrají fotbal a někdy své soupeře nehezky faulují. Kromě sportovních zážitků si domů
odnášejí i různé šrámy, modřiny a boule na hlavě. Vedle skáče skupinka holek přes gumu. Ta, která to neumí,
se stává terčem významným povzdechů, nebo rovnou posměchu. Opodál sleduje dění nesmělá dívenka, která
by se chtěla k dětem přidat.
Tak se tvořily "sociální sítě" v dětství dnešních rodičů. Tak se tvoří i dnes, ale navíc jsou propojeny přes
internet. Naše děti, a ruku na srdce, často i my sami, pod sociálním tlakem vrstevníků, chtějí být na Facebooku
také. Je to nejpoužívanější sociální síti nejen v Česku, ale ve světě vůbec.
Přístup na Facebook je povolen od 13 let, ale asi nebude překvapení, že profily na něm mají i děti mladší.
Prostě si při registraci přidají pár let. Co dělat, když za námi přijde mladší dítě s tím, že si chce udělat profil?
Máme na výběr dvě možnosti.
P Dítěti tozakážeme,protože pravidla jsou pravidla a ta se nesmějí porušovat. Riskujemetím, že si dítě profil
udělá tajně amynebudeme mít vůbec žádnou kontrolu nad tím, co tam nahrává a píše.
P Profil s dítětem založíme společně, nastavímemunejvyšší možné zabezpečení a poučíme ho o rizicích.
Nedoporučuje se ovšem, abyste si přidávali vlastní děti do přátel. Je to, jako byste s ním chodili na mejdany
mezi jeho vrstevníky. Dítě by si založilo jiný profil. Je ale důležité budovat si jeho důvěru, aby se s vámi bavilo
o tom, co na sociálních sítích dělá.
Podle průzkumu Microsoft Computing Safety Index z roku 2013 má pouze třetina lidí na sociálních sítích
nastavena pravidla pro ochranu soukromí. Pokud chceme dítě i samého sebe na sociálních sítích co nejvíce
chránit, věnujme nastavení soukromí velkou péči. Samo o sobě to však nestačí.
Musíme ještě naučit děti jednat zodpovědně. V reálném i virtuálním světě by měly fungovat stejné principy –
nebavím se s cizími lidmi, neříkám o sobě a rodině žádné soukromé informace, druhým nenadávám a
neposmívám se, pokud mám problém nebo si nevím rady, obrátím se na rodiče pro pomoc. Stále se bojíte
pustit děti na sociální sítě? Stejně jako na hřišti je i zde možné, že si občas přinesou nějaký šrám nebo se
stanou terčem posměchu. Ale mají přece vás, kteří jim bolístky pofoukáte a jejich problémy vyslechnete. Nebo
ne?
Jak čelit nebezpečím internetu a vyvarovat se dopadům potenciálních hrozeb, mohou děti i dospělé naučit
elearningové kurzy projektu s názvem "Kraje pro bezpečný internet". Můžete se zapojit vy i vaše děti a vyhrát
v soutěžním kvízu herní konzoli nebo tablet se systémem Windows 8.
Více na www.kpbi.cz.
Foto: MALÝMDĚTEM je třeba se založením profilu pomoci.
Foto: Thinkstock
O autorovi: NINA MORAVCOVÁ, Autorka je koordinátorkou projektu "Kraje pro bezpečný internet".
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
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Kolik fotografií máte vyvolaných a založených v albech?
A kolik jich máte nahráno v počítači? Kolik fotek jste sdíleli s příbuznými a kamarády tím, že jste jim je poslali
na email nebo rovnou "pověsili" na internet? Pár desítek jich asi bude.
S rozmachem digitálních fotoaparátů a mobilních telefonů vybavených nejen fotoaparátem, ale i videokamerou,
se internet začal plnit fotografiemi a videonahrávkami všeho druhu. U některých se zasmějeme, u jiných
pláčeme, u dalších nechápeme. Co myslíte, jaké pocity mají lidé při prohlížení cizích fotografií?
Chvíle přemýšlení
Pokaždé, než fotografii či video zveřejníme na internetu, zkusme chvíli přemýšlet. Jak budu reagovat já sám, až
fotografii či video najdu na internetu za deset let? Kdo všechno ji uvidí a bude si ji moct stáhnout do počítače?
Co na zveřejnění obrázku řeknou lidé, kteří jsou na něm také zvěčněni?
Pamatujme na to, že vše, co jednou pošleme na internet, už tam zůstává. Případná ostuda mezi kamarády je
to nejmenší, co se může stát nedisciplinovanému člověku.
Zaměstnavatelé současní i potenciální si už začínají své zaměstnance prověřovat na internetu zcela běžně,
fotografie z alkoholového dýchánku s jointem v ústech vás může stát místo.
Podle informací společnosti Microsoft Trustworthy Computing přišlo v důsledku informací z internetu o práci 21
procent lidí. Šestnáct procent lidí kvůli špatnému online obrazu nebylo do zaměstnání ani přijato.
Diskutujte s dětmi
A co fotografují a natáčí děti? Všechno. Berušku na chodníku, lumpárny o přestávce, opisování při hodině,
vztekající se učitele, vás, když usnete na gauči, ale hlavně samy sebe. Móda fotografovat sebe sama je v plném
proudu. Dejte s dětmi hlavy dohromady a zkuste přijít i na další typy snímků, které není vhodné umísťovat do
veřejného prostoru: P v plavkách, ve spodním
prádle i bez něho P fotografie či videa, kde jste
společensky unaveni P záznamy, na kterých děláte něco, co byste asi dělat neměli, i když vám to v dané chvíli
přijde vtipné P fotografie či videa, které zesměšňují či jinak znevažují druhé lidi, fotografie či videa lidí, kteří
nedali ke zveřejnění souhlas.
Jak čelit nebezpečím internetu a vyvarovat se dopadům potenciálních hrozeb, naučí děti i dospělé internetové
kurzy projektu s názvem Kraje pro bezpečný internet. Můžete se zapojit i s dětmi a vyhrát v soutěžním kvízu
herní konzoli nebo tablet se systémem Windows 8.
--Více informací najdete na adrese www.kpbi.cz.
O autorovi: NINA MORAVCOVÁ, Autorka je koordinátorkou projektu Kraje pro bezpečný internet.
Zpracovatel: Anopress IT a.s.
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