
KYBERŠIKANA



ZÁSADY BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ NA INTERNETU

• Respektovat ostatní uživatele -
chovat se s úctou, nevyvolávat konflikty

• Nebýt přehnaně důvěřivý - výzkumy 
ukazují, že většina lidí ve virtuální 
komunikaci lže

• Dobře si rozmyslet, co odesílat a komu

• Nesdělovat citlivé informace -
mohly by být zneužity (jméno a příjmení, 
osobní údaje, osobní fotografie, své problémy, 
hesla k elektronickým účtům atd.)

• Seznámit se s pravidly služeb 
internetu



JAK ZAREAGOVAT, KDYŽ SE S KYBERŠIKANOU SETKÁM A 
NEMUSÍ SE TÝKAT JENOM MĚ 

• Pokud se něco stane Tobě, jednej! Pokud se
něco stane kamarádovi nebo komukoliv
jinému, jednej!

• Zachovat klid – nejednat ukvapeně,
nezačít nikomu vyhrožovat, nadávat, nesnažit se
nic oplácet

• Uschovat si důkazy, nic nemazat –
vyfotit, udělat screen obrazovky, uložit si to

• Ukončit komunikaci s pachatelem
– dát najevo, že se mi nelíbí, co dělá a dále již
nereaguj

• Oznámit útok dospělému – co nejdříve
říct rodiči, třídnímu učiteli, školnímu metodikovi
prevence



• Odhalit pachatele – pokud to jde,

zkus zjistit, kdo by to mohl být, ale opatrně

• Blokovat – pokud mám všechny důkazy,

nechám zablokovat obsah nebo uživatele

• Nebát se kontaktovat specialisty
– pokud se bojím to říct někomu v mém

okolí, kontaktuji např. Linku bezpečí tel:
116 111, policii tel: 158

• Ptát se na konečný verdikt –

každá situace má řešení, mám vědět
výsledek



ŘEŠENÍ KYBERŠIKANY NA ÚROVNI ŠKOLY

Školy a školská zařízení povinny zajišťovat

bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a

studentů v průběhu všech vzdělávacích a

souvisejících aktivit a současně vytvářet

podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro

předcházení vzniku rizikového chování.

Škola může postupovat stejně jako při řešení tradiční

šikany – kyberšikana s tradiční šikanou souvisí a je s ní
často úzce propojena.

Pokud nástroje pro řešení kyberšikany nefungují, je

třeba zkonzultovat problém např. s odbory sociálně-

právní ochrany dětí, Policií ČR, specializovanými
poradnami a řešit jej v součinnosti s nimi.















ODKAZY

• Obrázky použity z internetových zdrojů pomocí vyhledavače Google

• Komiksy použity ze stránky: https://www.ditekrize.cz/prevence/


