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 Vnitřní řád – příloha č. 4  

1. Pravidla pro děti k bezpečnému používání internetu  

2. Základní pravidla a povinnosti při používání mobilních telefonů  
 

Pravidla pro děti k bezpečnému používání internetu  
o Nikdy nesděluj adresu svého bydliště ,telefonní číslo domů nebo adresu školy kam 

chodíš,někomu s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu.  

o Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, číslo kreditní kary nebo podrobnosti o 

bankovním učtu a vůbec žádné osobní údaje.  

o Nikdy nikomu ani nejlepšímu příteli, neprozraď heslo své internetové schránky nebo 

počítače.  

o Nikdy si nedomlouvej osobní schůzku s někým , s kým jsi se seznámil/la prostřednictvím 

internetu.  

o Nikdy nepokračuj v chatování ,když se ti bude zdát že se tam probírají věci, které tě 

budou přivádět do rozpaků nebo tě vyděsí. Nezpůsobíš nikomu žádnou škodu , když o 

takovém zážitku řekneš rodičům nebo lidem, kteří se o tebe starají.  

o Nikdy neodpovídej na neslušné , nebo hrubé nebo vulgární emaily, které dostaneš člen/ka 

Newsgroup (předvolené oblíbené zájmové skupiny, kde dochází x uživatelům y informací 

automatiky).  

o Nikdy neotvírej soubory přiložené k elektronickým zprávám (emailům), pokud přijdou od 

lidí nebo z míst které neznáš. Okamžitě tyto zprávy vymaž. Mohou obsahovat viry nebo 

jiné programy, které by zničily všechny informace a software počítače.  

o Vždycky řekni lidem, kteří se o tebe starají, o všech případech neslušných výrazů na 

internetu ,totéž platí pro neslušné obrázky.  

o Vždy buď sám/a sebou a nezkoušej si hrát na někoho , kým nejsi (na staršího,apod.)  

o Vždycky si pamatuj následující pravidlo a chovej se podle něho : Jestliže některá webová 

stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi určitého 

věku , musí se to respektovat a ti, kteří nevyhovují kritériím nemají takovou stránku 

otvírat.  

o Vždy si pamatuj další pravidlo: když ti někdo na internetu bude nabízet něco, co zní tak 

lákavě , že se to nepodobá pravdě , nevěř mu – není to pravda.  

o Jestliže na internetu najdeš něco , o čem jsi přesvědčen , že je to nelegální – ohlas to .  

o Je zakázáno chování vykazující známky kyberšikany  
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Základní pravidla a povinnosti při používání mobilních telefonů  
o za mobilní telefon si dítě zodpovídá samo, je upozorněno, že v případě ztráty nebo 

poškození DD nebo zaměstnanci DD nenesou žádnou odpovědnost a nemůže požadovat 

náhradu škody  

 

o jeho používání nesmí narušovat činnosti dětí při výchově a vzdělávání , zájmové činnosti  

 

o nepoužíváme ho v době přípravy na vyučování, při vykonávání pracovních činností na 

skupině, v době nočního klidu  

 

o dítě má možnost telefonovat v soukromí ve svém pokoji  

 

o pro bezpečnost po 21. hodině má dítě možnost vypnutý mobilní telefon uložit do pracovny 

pedagogů  

 

o je zakázáno pořizovat nahrávky nebo fotografie dětí a pracovníků DD  

 

o je zakázáno chování vykazující známky kyberšikany  

 

 

 

 

 

V Boskovicích dne 01.12.2015  

 

 

 

 

Mgr. Jarmila Štůlová 

Ředitelka Dětského domova Boskovice, příspěvkové organizace 


