
  Neuváděj nikde své osobní údaje (jméno, adresu). Je to jako dávat někomu klíče od 
bytu! 

  Osobní heslo chrání tvé soukromí, drž ho proto v tajnosti a nikomu ho nesděluj – 
dokonce ani svému nejlepšímu příteli nebo někomu, kdo se tváří úředně. 

  Nacházet kamarády on-line je bezva, ale řekni raději rodičům, s kým ses skamarádil a 
kdo jsou tví noví přátelé. 

  Pokud se chceš setkat s někým, koho jsi poznal na internetu, požádej rodiče o svolení a 
nechoď na schůzku bez doprovodu dospělého. 

  Je spousta prima věcí na internetu, ale je tam také mnoho špatného! Proto vždy řekni 
rodičům nebo učiteli, pokud uvidíš něco, po čem se cítíš trapně. 

  Chatování může být zábavné, ale nemusíš v diskuzní místnosti zůstávat, pokud se tam 
cítíš trapně nebo ohroženě. Pamatuj, ty tomu velíš! 

  Máš svá práva! Poznej svá práva a požaduj od ostatních, aby je respektovali. 

  Seznam se s „Listinou dětských práv na internetu“. Neškodí dát vědět rodičům, co 
děláš. Dospělí si uvědomí, jak odpovědně se na internetu chováš, budou klidnější. 

 

 1. Nezapomeň: inteligentní uživatel internetu je opatrný! 

 2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou! 

 3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk! 

 4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi! 

 5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily! 

 6. Nedomlouvej si schůzkou po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů. 

 7. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku. 

 8. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků! 

 9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy! 

 10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš! 

 

  Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci pro děti. 

  Mám právo uchovávat veškerou informaci o sobě v tajnosti. 

  Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil. 

  Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím. 

  Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky. 

  Mám právo vždy požádat rodiče nebo pedagogy o pomoc. 

  Mám právo nahlásit každého, kdo se podle mého názoru chová divně nebo dává divné 
otázky. 

  Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci. 

  Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt. 

  Na internetu mám právo cítit se bezpečně a být v bezpečí! 


