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Informace školního metodika prevence patologických jevů

Vážení rodiče,
přicházíte domů z práce. Jste unavení a těšíte se, až uvidíte své děti. Zavíráte dveře, zamykáte.
Vždycky vás uklidní, když jsou děti v bezpečí vašeho bytu…
Doba se změnila. Raději než výlety s kamarády mají děti svůj počítač. Umí zacházet se složitými
programy, hrají hry, píší e-maily, chatují, přes Facebook komunikují se stovkami „přátel“, nakupují a
na internetu najdou, cokoliv chtějí. Z dětského pokoje září namodralé světlo notebooků a vy v klidu
usedáte ke kávě a k obrazovce…
Vážně jste si jisti, že jsou vaše děti v bezpečí? A promluvili jste si s nimi někdy o nástrahách online
světa? Že jim nerozumíte? Nemá smysl se zabývat kratochvílemi pubertálních výrostků? Výrazy jako
Facebook, Skype nebo YouTube jsou vám cizí? Doufáte, že se vás a vašich dětí problémy na Internetu
netýkají?
Omyl! S rozvojem nových technologií se objevuje nový druh šikany – kyberšikana. V posledním
půlroce se s ní setkalo 10% dětí. Nepřehlížejte, co se děje s vaším dítětem, mluvte s ním. Možná neví,
že to, co prožívá, je kyberšikana. Vy byste to ale vědět měli.
Pokud má vaše dítě mladší 13 let profil na Facebooku, zřejmě záměrně lhalo o svém věku při
vyplňování přihlašovacích údajů. Chcete-li mít přehled o tom, co vaše dítě dělá u počítače, nedávejte
mu ho do dětského pokoje. Sdílejte vymoženosti techniky společně s dětmi – můžete se navzájem
hodně naučit. Pamatujte, že i nevědomost může ublížit.

Kde hledat pomoc?
NCBI – Národní centrum bezpečnějšího internetu
Horká linka – jejím prvořadým cílem je odstranění nezákonného obsahu z internetu.
www.ohlaste.horkalinka.cz, ohlaste@horkalinka.cz
Linka bezpečí – 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz, chat.linkabezpeci.cz
Rodičovská linka 840 111 234, pomoc@rodicovskalinka.cz
(čerpáno z KMČ Albatros a Nadace O2)

