
Vážení rodiče, 

obracím se na vás s prosbou o součinnost. V posledním období několika měsíců řešíme s kolegy 

problémy s elektronickou komunikací našich žáků. Jedná se o jednu z moderních forem trávení 

volného času vašich dětí a my, jako instituce řešíme především její dopady na vztahy mezi dětmi. 

Zatím jsme tento problém řešili převážně na druhém stupni – má podobu urážejících zpráv, rozesílání 

fotografií s pornografickou tématikou, včetně jejich komentářů. Některé případy musela řešit Policie 

ČR. Nicméně v posledním týdnu jsem zjistila, že si účty na sociálních sítích zakládají i žáci ze třetích 

tříd. A to je alarmující zjištění. Právě proto vám píši tento dopis a v zájmu vašich dětí vás žádám  

o součinnost! V čem může spočívat? 

 

Třeba v tom, že si zkusíte odpovědět na tyto otázky: 

 Víte o tom, že Facebook si lze založit až od 13ti let? 

 Je vám jasné, že pokud vaše dítě, které je mladší 13ti let, má Facebook, lhalo o svém věku? 

 Seznámili jste vaše dítě s tím, že když lže ono, mohou lhát i ti, se kterými si dopisuje? 

 Víte, s kým vaše dítě komunikuje přes internet? 

 Seznámili jste vaše dítě s potencionálním nebezpečím pohybu ve virtuálním světě? 

 Víte,  kolik času vaše dítě věnuje komunikaci přes internet? 

 Kolik času věnujete vy komunikaci se svým dítětem? 

o Nebo právě v tom, že si budete se svými dětmi povídat, nejen o nebezpečí internetu. 

o Nebo jim nabídnete zajímavější a pestřejší zábavu (činnost) než je sezení u PC, mobilů apod. 

o A když už je dítě na internetu, tak posedíte s ním a budete vědět, kde se pohybuje, s kým 

komunikuje. 

o Zajistíte technicky kontrolu přístupů vašeho dítěte na internet. 

 Možná se někteří po přečtení tohoto budete ptát, proč byste to měli dělat, co mi (nám) je do toho? 

 Vycházím z předpokladu, že vám jde o zdravý vývoj vašeho dítěte, že nechcete, aby bylo vystaveno 

informacím, které neodpovídají jeho věku a které by ho mohly vážněji poznamenat. 

o https://www.seznamsebezpecne.cz/desatero 

o http://www.saferinternet.cz 

Je to i náš zájem, a právě proto jsem se na vás obrátila tímto alarmujícím dopisem. 

Děkuji Vám za pochopení a jsem s pozdravem 

Květa Trčková, ředitelka školy 

V Jílovém u Prahy 24. dubna 2017 
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