
Mluv s vašima
Možná se bojíš, že by se vaši na tebe zlobili, protože jsi někomu dal adresu nebo poslal svou fotku. 
Zlobit se nebudou, ale budou se o tebe bát. Pokud se cítíš v nebezpečí, jdi za nimi a řekni jim to. Stejně 
tak je můžeš poprosit o radu, jak řešit různé útoky na sociálních sítích nebo podvodné nabídky.

Tvé heslo musí být jako pevnost
Nastav si dokonalé neprůstřelné heslo a zapamatuj si ho. Mělo by být delší než osm znaků a skládat 
by se mělo z písmen, číslic i speciálních znaků. Tak běž vymýšlet!

1.

Nereaguj
Jestliže je na tebe někdo na internetu hrubý, vulgární, nadává ti nebo ti i vyhrožuje – nereaguj 
a ukonči konverzaci. S agresory nemá smysl se bavit.

6.

Neznám tě, ignoruju tě
Může se ti stát, že ti napíše někdo neznámý a bude si s tebou chtít popovídat. Nevěř mu ani slovo. 
Nekomunikuj s nikým, koho neznáš osobně.

3.

Zablokuj si webkameru
Pořád se někdo dívá. Existují programy, které se mohou napojit na tvou kameru a sledovat, co 
děláš. To přece nechceš, tak si ji radši zakryj.

8.

10.

Dvakrát měř, jednou klikni
Nevěř všemu, co se píše na internetu. Vždy si všímej, odkud zpráva pochází. Získávej informace 
pouze z ověřených zdrojů. Vyhni se sdílení a přeposílání neověřených informací.

5.

Nedělej nic, co ti je nepříjemné
Neposílej nikomu své obnažené fotografie. Můžou tě pak s nimi vydírat. Pokud někdo po tobě bude 
chtít poslat fotku bez oblečení, ihned to řekni rodičům.

4.

A kde bydlíš?
Za žádných okolností nikomu, koho jsi neviděl nebo neznáš, nedávej svou adresu, neříkej, kam 
chodíš do školy nebo do kroužků.

2.

Nechoď na schůzky
I kdybys měl pocit, že ten člověk je tvůj kamarád, tak nechoď na setkání s nikým, s kým ses 
seznámil na síti. Případně požádej rodiče, aby tě doprovodili.

7.

Virus v počítači?
Poraď se s rodiči, jaký antivir je pro tvého technologického mazlíčka nejlepší. Pomůže ti od 
zbytečných e-mailů a virů z pochybných webovek.

9.
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