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Vážení školní metodici prevence,
vzhledem k situaci, kdy jsou zavřené školy,
žáci jsou doma a Vy jejich učitelé je
vzděláváte
elektronicky,
chceme
připomenout
důležitost
bezpečného
pohybu na sociálních sítích. Vaši žáci mají
v této situaci hodně volného času,
nemohou mezi své kamarády ani do
různých volnočasových zařízení, proto
předpokládáme, že budou více času trávit
právě na sociálních sítích, které mohou
využívat nejen k výuce.
Proto Vás školní metodiky prevence,
prosíme, abyste Vy nebo Vaši kolegové
žákům zopakovali pravidla pro bezpečné
užívání kybernetického prostoru. Někteří
Vaši učitelé komunikují i s rodiči žáků.
Připomeňte jim, že by se měli zajímat o to,
jak a s kým jejich dítě na sociálních sítích
komunikuje, a také, že by bylo vhodné
pohovořit se svým dítětem o koronaviru a
nastalé situaci. Jsme si vědomi toho, že pro
vás učitele, pro rodiče i jejich děti je tato
situace náročná, ale neměli bychom
zapomínat na nebezpečí, které může na
naše děti na sociálních sítích „číhat“.
V dnešním Zpravodaji najdete různé
odkazy na materiály, které můžete využít.
Děkujeme za spolupráci.
Odkazy kybernetická bezpečnost:
http://www.bezpecnyinternet.cz/ – pro
rodiče, pro děti (desatero bezpečného
internetu, komiksy, online test k prověření
znalostí apod.)
https://moodle.nic.cz/course/view.php?id=
15 - komiksový interaktivní příběh Digitální
stopa
https://e-bezpeci.cz/ - materiály pro žáky,
rodiče, učitele
Další odkazy najdete v materiálech
z konference Kraje pro bezpečný internet
2020.
Odbor školství
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Výstupy ze Systému evidence preventivních aktivit a z dotazníků za
Královéhradecký kraj, školní rok 2018/19
Děkujeme všem školám, které se zapojily do SEPA nebo vyplnily zaslaný
dotazník. V tomto čísle Zpravodaje přinášíme některé výsledné údaje.
Dotazník nebo SEPA vyplnilo 268 základních a středních škol KHK z 358 škol všech
zřizovatelů, tj. 75 % zúčastněných.
Procentuální zastoupení škol zařazených do statistiky podle okresů
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Hradec Králové 62 škol, Jičín 44 škol, Náchod 55 škol, Rychnov na. Kn. 47 škol, Trutnov 60 škol.

Školní metodik prevence (ŠMP)
Kolik let vykonává současný ŠMP funkci ŠMP?
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Ve všech okresech KHK vykonávali ve školním roce 2018/19 funkci ŠMP nejvíce
zkušení ŠMP (10 a více let).
Ve školním roce 2018/19 ve školách KHK většinou zastával ŠMP i jiné funkce,
nejčastěji funkci třídního učitele. V některých školách vykonával funkci ŠMP ředitel
školy nebo zástupce ředitele školy. Ve 43 případech zastával ŠMP i funkci
výchovného poradce.
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Odkazy koronavirus:
https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-sdetmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx
https://www.prevcentrum.cz/informacnimaterialy-o-koronaviru-pro-rodice-a-deti/

Zastává ŠMP ve vaší škole také nějaké další funkce?
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Informace z Konference Kraje pro
bezpečný internet 10. 2. 2020
Ministerstvo vnitra
Preventivní a informační kampaně Europol,
Národní centrály proti organizovanému
zločinu
#BuySafePaySafe - problematika online
podvodů
#SayNo! - celoevropská kampaň proti
zneužívání dětí online (komiks v českém
jazyce, pro děti 12 – 15 let, doprovodné
materiály pro pedagogy a rodiče)
#CyberScams - celoevropská informační
kampaň zaměřená na nejčastější formu
podvodných jednání
No More Ransom
Nebuď bílým koněm - preventivní a
informační kampaň Europolu zaměřená
na podvody s bezhotovostními platebními
prostředky
Aktuální informace:
www.prevencekriminality.cz
Projekt Kraje pro bezpečný internet
10 krátkých videí s konkrétními případy
kyberkriminality a doporučení na preventivní
opatření, dostupné volně na Facebooku,
www.kpbi.cz a Youtube
Brožura: Pozor na kyberprostor – dostupná
na www.kpbi.cz
Soutěžní kvíz a Kvíz PLUS od září 2020
Microsoft Studie o chování dětí na internetu
Nejvíce zkušeností s kyberútoky
Mileniálové (18 – 34 let), teenageři
Počítačová gramotnost dětí
91 % umí odstranit lidi ze svých kontaktů
88 % ví, co nesdílet na internetu
75 % si umí nastavit soukromí
53 % si umí ověřit pravdivost informací
Odbor školství
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
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Máte ukončené akreditované studim k výkonu specializovaných
činností pro ŠMP podle § 9 vyhlášky 317/2005 Sb.?
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V okrese Hradec Králové a Jičín vykonávalo funkci ŠMP vice pedagogů, kteří měli
ukončené studium k výkonu specializovaných činností pro ŠMP nebo studovalo. V
okresech Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov tomu bylo naopak.
Poskytuje Vám škola za výkon funkce ŠMP nějaké finanční
ohodnocení?
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Cz.nic
Projekt Bezpečně na netu
STOPonline.cz - linka určena k hlášení
nezákonného obsahu, na který může každý
náhodně narazit na Internetu
videa - Jak na internet, Nebojte se internetu
(hraje Dana Batulková a Václav Kopta)
knihy – Online zoo, Jak na internet
kurzy pro učitele i veřejnost
filmy Maturant
htps://www.e-bezpeci.cz/index.php/24-zmedii/video/1559-maturant
Martyisdead https://www.mall.tv/martyisdead
E-Bezpečí
Poradna E – Bezpečí pro oblast rizikového
chování na internetu
www.napisnam.cz
Materiály pro učitele, rodiče a žáky,
výzkumné zprávy, MOOC kurz webrangers,
FAKEBOOK online simulátor, Interaktivní CDROOM Jít či nejít?, Podcasty E-Bezpečí,
Trivium, Pravda a lež v online světě
www.e-bezpeci.cz
Národní ústav kybernetické bezpečnosti
Rozcestníky pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ
s materiály, pro školního metodika prevence
(bude aktualizován)
https://www.nukib.cz/cs/vzdelavani/
Projekt Policie Č5 a ČSOB Tvoje cesta
onlinem
Určen pro 2. stupeň ZŠ a v návaznosti na to
také pro rodiče a dospělé osoby obecně.
https://www.policie.cz/clanek/preventivniprojekt-tvoje-cesta-onlinem.aspx
nebo na:
https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence
-rizikoveho-chovani/ostatni-prevencerizikoveho-chovani
Za Královéhradeckou policii je kontaktní
osobou por. Eva Prachařová, email
eva.pracharova@pcr.cz.
Odbor školství
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Výskyt rizikového chování
Mš 1.st. ZŠ 2.st. ZŠ Sš
Celkem
Špatné vztahy mezi žáky*
36
1186
1291 320
2833
Vyloučení určitých jedinců z kolektivu,
ostrakizace*
1
178
211 115
505
Případy opakovaného záměrného
psychického i fyzického ubližování*
18
240
341
39
638
Případy využití elektronických prostředků
(např. mobilní telefon, sociální sítě) k
opakovanému záměrnému psychickému
ubližování*
0
46
196
78
320
Projevy rasismu a xenofobie*
0
53
64
14
131
Závažné přestupky vůči školnímu řádu
0
258
977 302
1537
Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy
5
100
330
48
483
Záškoláctví
0
105
318 603
1026
Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s
vědomím rodičů)
1
125
278 139
543
Rizikové chování ve sportu, rizikové
pohybové aktivity, extrémní sporty atd.
6
33
38
9
86
Rizikové chování v dopravě
0
43
44
10
97
Rizikové sexuální chování a nevhodné
projevy sexuality
0
26
78
17
121
Poruchy příjmu potravy
0
2
43
21
66
Sebepoškozování a autoagrese
0
18
183
65
266
Kriminální chování - přestupky, provinění,
trestné činy
2
28
85
26
141
Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte
2
58
53
11
124
Užívání* tabáku
0
52
499 1668
2219
Užívání* alkoholu
0
23
172 311
506
Užívání* konopných látek (např. marihuana,
hašiš)
0
0
63
88
151
Užívání* dalších návykových látek (např.
extáze, pervitin atd.)
0
2
13
10
25
Závislostní chování pro nelátkové závislosti
(hazard, počítačové hry apod.)
0
302
139 134
575

*počet případů, nikoliv počet žáků
ostatní řádky výskyt u počtu žáků

Nejčastější výskyt rizikových jevů byl ve školním roce 2018/19 zaznamenán
v těchto oblastech:
1. Špatné vztahy mezi žáky
(počet případů, nikoliv počet žáků)
2. Užívání tabáků hlavně 2. st. a SŠ
(výskyt u počtu žáků)
3. Závažné přestupky vůči školnímu řádu
(výskyt u počtu žáků)
4. Záškoláctví
(výskyt u počtu žáků)

2833
2219
1537
1026
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Doporučení oblastních metodiků
prevence v PPP
Film V SÍTI (standardní distribuční verze do
15 let nepřístupná), film V SÍTI: Za školou
(speciální verze filmu pro diváky od 12 let).
V kontextu s tímto tématem vzniká na
veřejnosti velké množství diskusí, kritik a
protichůdných názorů. Příkladem těchto
názorů jsou např. tato stanoviska:
http://www.ebezpeci.cz/index.php/tiskove-zpravy/1799prohlaseni-ke-stanovisku-asociacinestatnich-organizaci-spolecne-s-osprch-kfilmu-v-siti-za-skolou
http://www.asociace.org/aktuality/stanovi
sko-odbornych-spolecnosti-k-programu-vsiti-za-skolou/
Domníváme se, že při dodržení správného
metodického postupu mohou být zhlédnutí
dětské verze filmu a následná preventivní
práce velmi užitečnými nástroji k prevenci
sexuálně rizikového chování nebo k prevenci
kybergroomingu, atd. A podporujeme tak
stanovisko E-bezpečí.
V tomto kontextu odkazujeme zejména na
webové stránky filmu:
https://www.vsitifilm.cz/
Zde naleznete materiály pro práci s daným
tématem a informace jak pro děti, tak rodiče
i pedagogy.
Doporučujeme pedagogům stažení
metodické příručky za účelem efektivního
využití preventivního potenciálu „dětské“
verze filmu. Doporučujeme předat i rodičům
odkaz na tyto stránky.
Vzhledem k tomu, že případné prosté
zhlédnutí filmu by bylo bezúčelné,
doporučujeme neopomíjet jednak diskusi o
daném tématu před projekcí, a zejména
následnou práci s žáky (případně s rodiči v
rámci rodičovské schůzky), která má největší
preventivní potenciál. Jak vést žáky je
názorně uvedeno ve výše zmíněném
metodickém materiálu pro pedagogy.
V případě Vašich dotazů týkajících se dané
Odbor školstvíse neváhejte obracet na
problematiky,
Krajský úřad
Královéhradeckého
kraje
nabízenou
podporu
například těchto
Pivovarskéstránek
náměstí a1245/2,
500 03 Hradec Králové
webových
institucí
(https://www.budsafeonline.cz/,

5. Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování
(počet případů, nikoliv počet žáků)
6. Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, poč. hry apod.) 575
(výskyt u počtu žáků)
7. Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů)
543
(výskyt u počtu žáků)
8. Užívání alkoholu hlavně na 2. st a SŠ
(výskyt u počtu žáků)
9. Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace
505
(počet případů, nikoliv počet žáků)
10. Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy
(výskyt u počtu žáků)

638

506

483

Kybernetická kriminalita v ČR (prezentováno Ministerstvem vnitra na
Konferenci Kraje pro bezpečný internet 10. 2. 2020)

Vývoj kyberkriminality
Kybernetická kriminalita neustále narůstá, z 6815 v roce 2018 na 8417 skutků v roce
2019. Tradičně nejpočetnější skupinou kriminality páchané v kyberprostoru jsou různé
formy podvodných jednání.
Téměř o třetinu vzrostl počet případů tzv. hackingu (§ 230-232) tj. neoprávněné přístupy
k počítačovému systému. Nárůst z 696 na 930 skutků.
Byl zaznamenán také nárůst trestné činnosti spojené s neoprávněným provozováním
hazardní hry ve virtuálním prostředí.
Mravnostní kyberkriminalita
Zde znepokojivě roste počet pachatelů do 18 let věku v poměru ke zletilým pachatelům.
Pachatelů do věku 18 let je u mravnostních trestných činů více, než v ostatních druzích
kriminality páchané v kyberprostoru dohromady.
Mladiství a nezletilí nejsou tedy v této oblasti jen obětmi, ale velmi často také útočníky.
Zpravodaj byl sestaven ve spolupráci KÚ KHK a metodiků prevence v PPP.
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