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Plzeňský kraj chrání děti a mládež před nástrahami internetu 
 
Plzeň, 5.9.2011- Plzeňský kraj nabízí prevenci před nebezpečím spojeným 
s užíváním internetu formou projektu e-Bezpečnost, který funguje v rámci 
projektu Plzeňský kraj-bezpečný kraj. S vývojem nových technologií dochází 
například ke změně formy “šikany“, před kterou je potřeba chránit. 
 
e-Bezpečnost je preventivní program, který funguje od prosince loňského roku. Jeho 
cílem je zvýšení informovanosti a bezpečnosti dětí a mládeže na internetu. 
Do programu jsou zahrnuti učitelé a další pedagogičtí pracovníci.  
 
„Plzeňskému kraji není lhostejná bezpečnost našich dětí, proto přichází s projektem 
eBezpečnost, který je díky preventivním aktivitám ochrání v tolik oblíbené oblasti 
internetu. A protože prevence začíná už doma, chceme také informovat rodiče, kteří 
mnohdy ani netuší, jaké nástrahy na jejich potomky na sociálních sítích či 
při používání mobilu číhají,“ vysvětluje hejtman Milan Chovanec.  
 
Preventivní aktivity zajišťuje projektový tým eBezpečnost, který je složený ze zástupců 
Krajského úřadu Plzeňského kraje, Pedagogicko – psychologické poradny a Krajského 
ředitelství policie Plzeňského kraje. Projekt je realizován ve 3 etapách. V první etapě 
byly vytvořeny potřebné informační materiály, webový portál a byl zřízen profil projektu 
na sociální síti Facebook. Ve druhé etapě bylo proškoleno celkem 12 lektorů, kteří 
v současné době realizují na základě dohody s jednotlivými školami Plzeňského kraje 
semináře pro pedagogický sbor. Lektoři byli vybráni z řad učitelů samotných, zejména 
pak z učitelů výpočetní techniky, kteří mají k této problematice nejblíže. Proškolení 
lektorů se uskutečnilo ve spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou Plzeň, 
projektem Kápézet a Střediskem služeb školám Plzeň. K dnešnímu dni je proškoleno 
téměř 1000 učitelů v Plzeňském kraji, kteří již šíří informace mezi žáky a studenty a 
cestou rodičovských schůzek rovněž mezi jejich rodiče. Těm rozdávají brožurky, které 
obsahují všechny podstatné informace sdělené na školení, informační letáky 
pro rodiče, které obsahují „rodičovské desatero“, neboli doporučení pravidel 
bezpečného užívání internetu, která mohou zavést s dětmi doma, a informační plakáty 
pro děti určené k vyvěšení ve třídách.  
 
„Cílem všech tří etap projektu je vytvoření potřebných podmínek pro spolupráci rodiny, 
školy a ostatních institucí. Důležité je, aby měli jak děti a mládež, tak i jejich rodiče a 
pedagogičtí pracovníci dostatek základních informací z této oblasti. Pro děti bude jistě 
atraktivní možnost vyhrát jeden ze dvou iPadů. Ty čekají na dva soutěžící, kteří 
správně zodpoví všech 20 otázek v on-line vědomostním kvízu na webových 
stránkách projektu www.bezpecnykraj.cz/ebezpecnost,“ dodává koordinátor projektu 
Zdeněk Weber. 
 
e-Bezpečnost je dlouhodobým projektem, jehož aktivity budou pokračovat 
v nastoupené cestě. V budoucnu se rozšíří i na nové cílové skupiny jako jsou senioři, 
nebo podnikatelé. 


