Rodinná smlouva o bezpečném užívání internetu
Dítě:

Rodič:

Smlouva rodičů
Vím, že internet může být kouzelným místem pro návštěvy mých dětí. Vím také, že se
musím podílet na zajištění jejich bezpečnosti při používání. Chápu, že mi děti mohou
pomoci a souhlasím s dodržováním následujících pravidel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budu poznávat internetové služby, které mé dítě využívá, a webové stránky, které
navštěvuje.
Stanovím rozumná pravidla pro používání počítače a po projednání s dětmi je
umístím poblíž počítače, aby byla na očích.
Nebudu přehnaně reagovat, pokud mi děti řeknou o něčem „špatném“, co našly
nebo udělaly na internetu.
Pokusím se poznat internetové kamarády svých dětí.
Pokusím se umístit domácí počítač do společného obytného prostoru celé rodiny.
Oznámím podezřelé nebo zakázané aktivity a stránky odpovědným úřadům.
Připravím nebo najdu seznam stránek doporučených pro děti.
Budu pravidelně kontrolovat, co mé děti na internetu dělají a jaké stránky
navštěvují.
Budu hledat možnosti filtrování a blokování materiálů na internetu, které jsou pro
děti nevhodné.
Co nejčastěji budu se svými dětmi mluvit o jejich internetových výpravách a
společně s nimi se budu účastnit jejich dobrodružství.

Souhlasím s výše uvedeným.
Podpis rodiče

Datum

Beru na vědomí, že mí rodiče souhlasili žít podle těchto pravidel, a souhlasím, že
jim budu pomáhat surfovat po internetu společně se mnou.
Podpis dítěte

Datum

Smlouva dítěte
Vím, že internet může být skvělé místo poznání a zábavy. Vím také, že je pro mne
důležité dodržovat pravidla chování na internetu, která zvýší jeho bezpečnost. Souhlasím
s těmito pravidly:
•
•
•

•
•
•

Při brouzdání internetem budu používat bezpečnou a rozumnou přezdívku, která
neodhaluje osobní údaje moje ani mé rodiny.
Přístupová hesla budu držet v tajnosti před všemi kromě rodičů. Nebudu si zřizovat
jiné e-mailové účty bez vědomí a souhlasu rodičů.
Nebudu zveřejňovat své osobní údaje ani údaje o rodičích a rodině, nebudu je
sdělovat nikomu na internetu, nebudu je vyplňovat do dotazníků, ani posílat emailem. Osobními údaji jsou zejména jméno, adresa, číslo telefonu, věk, třída a
název školy.
Budu se chovat k ostatním, jak chci, aby se chovali oni ke mně.
Na internetu se budu chovat způsobně, komunikovat slušně, nevyvolávat hádky,
nepoužívat vyhrůžky ani sprostá slova.
Osobní bezpečnost budu brát jako svou prioritu, protože vím, že na internetu jsou
lidé, kteří předstírají, že jsou někdo jiný než ve skutečnosti.

•
•
•
•
•
•
•
•

Pokud uvidím věci, které jsou špatné, odporné nebo sprosté, opustím stránku.
Pokud dostanu obrázky, e-maily, zprávy nebo odkazy na stránky s nechutnými
náměty nebo pokud jsem v chatovací místnosti, kde někdo používá sprostá slova
nebo vyvolává nenávist, povím o tom rodičům.
Pokud dostanu od někoho cizího e-mail nebo zprávu obsahující mé osobní údaje,
poradím se okamžitě s rodiči, odkud tyto osobní údaje mohl získat.
Nebudu dělat nic, o co mne žádá na internetu někdo cizí, obzvlášť pokud vím, že by
se to nelíbilo mým rodičům.
Budu upřímný ke svým rodičům a budu jim říkat o lidech, které potkám na internetu,
aniž by se mě na to ptali.
Nebudu volat, psát, mailovat, vyměňovat si zprávy ani se setkávat s někým, koho
jsem potkal na internetu bez předchozího souhlasu rodičů a bez jejich přítomnosti.
Chápu, že moji rodiče dohlížejí na to, co dělám na internetu, a mohou používat
software k omezení míst, která tam mohu navštěvovat. Dělají to proto, že mne mají
rádi a chtějí mne ochránit.
Naučím své rodiče lépe zacházet s internetem, abychom se mohli bavit společně a
učit se novým věcem.

Souhlasím s výše uvedeným.
Podpis dítěte

Datum

Slibuji, že budu chránit bezpečnost mého dítěte na internetu a sledovat, jak jsou
tato pravidla dodržována. Pokud mé dítě narazí na nebezpečnou okolnost
a řekne mi o tom, budu reagovat rozvážně a v dobré víře bez očerňování
kohokoliv. S klidem proberu celou záležitost s dítětem tak, aby tato zkušenost
přispěla k zvýšení jeho bezpečnosti při dalším surfování na internetu.
Podpis rodiče

Datum

Zpracováno podle ICRA (http://www.icra.org/kids/familycontract), další informace na
www.safer-internet.cz.

