
Za podmínek
nikdy nebude nikomu na internetu prozrazovat svá hesla, jak se jmenuje, kolik je mu/jí roků, 
kde bydlí, své telefonní číslo, kam chodí do školy, kde si rád/a venku hraje, apod.

pokud se na některé internetové stránce setká s žádostí, aby vyplnil/a své jméno, věk, adresu, 
kontaktní email, telefon, apod., vždy to před vyplněním oznámí svým rodičům 

nikdy se bez souhlasu rodičů nebude scházet s kamarády, které zná jen z internetu a 
nebude na internetu odepisovat lidem, které nezná
 
oznámí svým rodičům, jestliže mu/ji budou přicházet sprosté, výhružné/urážlivé zprávy

pokud ho/ji někdo na internetu požádá, aby udělal/a něco, co se nedělá, má zakázáno nebo 
se nesluší, vždy to oznámí svým rodičům

bez souhlasu rodičů nebude přes internet posílat své fotografie, fotografie své rodiny a 
svých kamarádů

klikne na tlačítko zpět nebo se z internetu odhlásí, pokud uvidí něco, co se mu/jí nelíbí 
nebo co rodiče nechtějí, aby viděl/a a nebude otevírat internetové stránky, které upozor-
ňují, že jsou jen pro dospělé

vždy oznámí rodičům, pokud ho/ji někdo na internetu vystraší

bude tyto pravidla dodržovat také mimo domov

Má přístup na internet         Tyto adresy
  

 pondělí od do hodin       1.

 úterý od do hodin       2.

 středa od do hodin       3.

 čtvrtek od do hodin       4.

 pátek od do hodin       5.

 sobota od do hodin       6.

 neděle od do hodin       7.

 pouze v přítomnosti rodičů

DOHODA
S MAMINKOU A TATÍNKEM 

O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ INTERNETU 

( jméno dítěte)

Vyplňte společně s dítě-
tem a vyvěste na viditelné 
místo, aby nedocházelo 
k nedorozumění.

pro m
ladší děti

podpis dítěte podpis rodičů



Za podmínek
vždy oznámí rodičům, pokud na internetu bude některá webová stránka nebo formulář vy-
žadovat uvedení osobních údajů (např. jméno, věk, adresu, kontaktní email, telefon)

vždy si bude na osobních stránkách komunikačních sítích (Facebook apod.) vytvářet jen 
bezpečné profily, na kterých si nastaví a bude udržovat ochranu soukromí 

nikdy nebude nikomu na internetu prozrazovat svá hesla, jak se jmenuje, kolik je mu/jí roků, 
kde bydlí, své telefonní číslo, kam chodí do školy, apod.
 
nikdy se bez souhlasu rodičů nebude osobně setkávat s kamarády, 
které zná jen z internetu
 
nikdy nebude na vulgární nebo urážlivé zprávy nebo zprávy od osob, které nezná reagovat 
– oznámí to rodičům

bez souhlasu rodičů nebude vkládat na internet své fotografie, fotografie své rodiny, svých 
kamarádů a blízkých

nebude otevírat stránky, které nemá dovolené a jsou určeny jen pro dospělé
 

nikdy nebude bez souhlasu rodičů na internetu cokoli nakupovat nebo objednávat
 
 
nikdy nebude otevírat emaily s podezřelými nebo neznámými adresami a 
přílohami

Má přístup na internet         Tyto adresy
  

 pondělí od do hodin       1.

 úterý od do hodin       2.

 středa od do hodin       3.

 čtvrtek od do hodin       4.

 pátek od do hodin       5.

 sobota od do hodin       6.

 neděle od do hodin       7.

DOHODA S RODIČI
O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ INTERNETU 

( jméno dítěte)

Vyplňte společně s dítě-
tem a vyvěste na viditelné 
místo, aby nedocházelo 
k nedorozumění.

pro starší děti

podpis dítěte podpis rodičů


