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E-Bezpečí:
Katalog vzdělávacích aktivit

Vzdělávání s E-Bezpečím
Projekt E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
již více než 15 let nabízí širokou paletu vzdělávacích aktivit
zaměřených na problematiku rizikového chování v online
prostředí a související témata. Za tuto dobu prošlo našimi
vzdělávacími kurzy více než 100 000 klientů z celé České
republiky.
K našim cílovým skupinám patří žáci základních, středních
a vysokých škol, pedagogové, ředitelé škol, rodiče,
policisté, pracovníci nízkoprahových center, pěstouni, ale
také např. senioři a další specializované cílové skupiny.

Centrum prevence rizikové
virtuální komunikace
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK)
je certiﬁkovaným odborným pracovištěm Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které se orientuje
na problematiku rizikového chování v online prostředí,
především pak na oblast kybernetické kriminality.
Centrum PRVoK je odborným garantem projektu E-Bezpečí.
Centrum se orientuje na oblast vzdělávání, prevence,
intervence, výzkum, podílí se také na tvorbě legislativy
v oblasti všeobecné primární prevence rizikového chování.
Zároveň se prostřednictvím dílčích projektů
(www.digidoupe.cz) věnuje také smysluplnému
a bezpečnému využívání moderních technologií ve
vzdělávání a běžném životě.
Podrobnosti o aktivitách Centra PRVoK naleznete na
webových stránkách: www.e-bezpeci.cz,
www.prvok.upol.cz, www.digidoupe.cz, www.sexting.cz,
případně na kanálech a stránkách na sociálních sítích:
facebook.com/ebezpeci, twitter.com/ebezpeci,
instagram.com/ebezpeci a youtube.com/ebezpeci.
Kontakt na vedení Centra PRVoK:
doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph. D.
(vedoucí centra)
E-mail: kamil.kopecky@upol.cz

Témata
V našich lekcích se zaměřujeme na řadu témat:
- kyberšikana, kybernetická agrese, kyberzlobení,
- sexting jako riziková forma komunikace,
- kybergrooming, sexuální predátoři,
- internetové podvody,
- rizikové výzvy v online prostředí (challenge),
- rizika sociálních sítí, aktuální trendy,
- dezinformace, hoaxy, fake news,
- netolismus, internetové závislosti,
- kybernemoci a další související fenomény.
Ve vzdělávací lekcích využíváme unikátní kazuistiky
zahrnující více než 4100 případů kybernetické kriminality,
které online poradna E-Bezpečí řešila v letech 2010-2020.
Ukázky z řešených případů naleznete na webových
stránkách www.e-bezpeci.cz.

Vzdělávací akce pro žáky
Projekt E-Bezpečí realizuje pro žáky základních a středních
škol vzdělávací akce rozdělené do několika modulů:
1. Základní modul pro žáky ZŠ (2 x 45 minut)
Základní modul se orientuje na problematiku kybernetické
šikany a rizikových forem seznamování, především pak s tzv.
kybergroomingem a sexuálními predátory v online prostředí.
2. Rozšiřující modul pro žáky ZŠ (2 x 45 minut)
Modul se orientuje především na problematiku sociálních sítí
a rizika, která jsou se sociálními sítěmi spojena. Zaměřuje se
na komunikační nástroje a sociální sítě Facebook, Instagram,
TikTok či Snapchat.
Vzdělávací moduly pro žáky na sebe navazují, proto je vhodné
s žáky nejdříve realizovat modul základní, teprve poté znalosti
a dovednosti doplnit o modul pokročilý.
Vzdělávací akce nabízíme také pro žáky středních škol, zde je
možné moduly libovolně kombinovat v závislosti na
aktuálních potřebách školy.
Akce pro žáky realizujeme jak ve formě prezenčních
vzdělávacích akcí (přímo ve škole), tak i podobě webinářů.

Vzdělávací akce pro rodiče
K velmi vyhledávaným vzdělávacím akcí patří naše výukové
lekce s diskusemi zaměřené na klíčová témata online
bezpečnosti a její prevence v rodinách. Pro rodiče nabízíme:
Základní modul E-Bezpečí pro rodiče (2 x 45 minut)
V rámci výukové lekce (besedy) se zaměřujeme na aktuální
trendy v oblasti kybernetické kriminality a související
fenomény, ke kterým patří problematika kyberšikany,
sextingu, kybergroomingu, zabezpečení mobilního telefonu či
počítače dítěte, problematika sharentingu atd.
Samozřejmostí je seznámení s různými komunikačními
nástroji a platformami, které využívají děti.
Modul realizujeme jak prezenčně, tak v podobě webináře.
Online videokurz E-Bezpečí pro rodiče (7 videolekcí)
Komplexní online videokurz pro rodiče zahrnující 7 klíčových
témat spojených s prevencí rizikového chování dětí. Kurz
obsahuje videolekce: Co dělají české děti na internetu?
Sexting. Kybergrooming a online predátoři. Kybernetická
šikana. Rizikové výzvy v online prostředí. Bezpečnostní
aplikace pro rodiče. Netolismus.
Online kurz E-Bezpečí pro rodiče realizujeme ve dvou
podobách:
1. Online kurz bez synchronní účasti živého lektora
2. Online kurz s úvodním seminářem živého lektora
(účast živého lektora je za příplatek v závislosti na délce
vstupu).

Vzdělávací akce pro rodiče
Prioritou našich vzdělávacích akcí je zodpovědět rodičům na
klíčové otázky, které jsou přirozeně integrovány do našich
vzdělávacích lekcí:
1. Jaké služby/nástroje české děti používají, v čem jsou jejich
rizika a beneﬁty?
2. Jak se zachovat v případě, že chce moje dítě mít účet na
sociálních sítích?
3. Jak s dětmi komunikovat o klíčových tématech spojených
s bezpečným chováním v online prostředí?
4. Jak zajistit, aby se nám dítě v krizové situaci svěřilo?
5. Jak regulovat aktivity dětí v online prostředí?
6. Na jaká témata se v oblasti prevence rizikového chování
zaměřit?
7. Jaká zdravotní rizika jsou s nadměrným využíváním
internetových služeb spojena?

Videokurz E-Bezpečí pro rodiče
Od roku 2020 realizujeme pro rodiče speciální druh
vzdělávací aktivity - online videokurz E-Bezpečí pro rodiče.
Videokurz E-Bezpečí pro rodiče vychází ze základního
předpokladu, že rodiče mají velmi omezené časové možnosti
účastnit se různých druhů vzdělávacích akcí, stejně tak
nechtějí číst dlouhé strukturované distanční (e-learningové
texty). Proto jsme se rozhodli představit jim klíčová témata
jiným způsobem - pomocí videopřednášek s živými lektory,
doplněnými o časté otázky a odpovědi, na které se nás rodiče
na našich prezenčních akcích ptají, a také o další zajímavé
bonusové materiály k problematice. Videopřednášky jsou
online, jsou tedy dostupné kdykoli a kdekoli, záleží pouze na
rodiči, kdy si konkrétní přednášku či blok přednášek pustí.
Videokurz je složen ze 7 vzájemně propojených
videopřednášek:
1. Co dělají české děti na internetu? (00:12:17)
2. Sexting - rizikové sdílení intimních materiálů (00:46:28)
3. Kybergrooming a online predátoři (00:56:46)
4. Kybernetická šikana (kyberšikana) (01:05:45)
5. Rizikové výzvy v online prostředí (00:27:07)
6. Bezpečnostní aplikace pro rodiče (00:17:58)
7. Děti a závislostní chování (netolismus) (01:05:55)
Zkušební lekci kurzu si můžete vyzkoušet zde:
www.e-bezpeci.cz/rodice
Heslo: DEMO

Vzdělávací akce pro pedagogy
Projekt E-Bezpečí realizuje celou řadu vzdělávacích akcí pro
pedagogy ZŠ, SŠ a VŠ.
Základní modul E-Bezpečí pro pedagogy (4 x 45 minut)
Úvodní modul pro pedagogy se zaměřuje na klíčové rizikové
fenomény spojené s využíváním a zneužíváním internetu. V
tomto modulu se pedagogové seznamují především s
problematikou kyberšikany, kybergroomingem, sextingem,
metodami řešení rizikových jevů ve škole, metodickými
doporučením MŠMT apod. Kurz obsahuje velké množství
kazuistik ze školního prostředí a je vhodný pro pedagogy
všech typů škol.
Rozšiřující moduly pro pedagogy
(individuální časová dotace dle požadavků školy)
Pro pedagogy nabízíme celou řadu dalších rozšiřujících
modulů, které se podrobněji zaměřují na jednotlivé fenomény.
1. Bezpečnost online výuky
2. Online predátoři a ﬁlm V síti
3. Aktuální trendy v kybernetické bezpečnosti
4. Online závislosti a kybernemoci
5. Základy mediální výchovy, dezinformace a hoaxy
6. Rizikové výzvy v online prostředí (challenge)
Kurzy jsou realizovány jak v prezenční podobě, tak i podobě
webinářů.

Vzdělávací akce pro pedagogy
Kromě kurzů zaměřených na problematiku online bezpečnosti
nabízíme celou řadu dalších vzdělávacích aktivit
orientovaných na využívání moderních IT nástrojů ve výuce.
Moderní technologie ve výuce (3 x 45 minut)
Kurz se zaměřuje na představení moderních digitálních
technologií, které lze s úspěchem zapojit do výuky na ZŠ a SŠ.
V kurzu se věnujeme robotickým programovatelným
pomůckám (beebot, bluebot, ozobot, sphero, humanoidní
roboti apod.), 3D tisku (3D pera, 3D tiskárny), virtuální a
rozšířené realitě, prezentačním technologiím (digitální
dotykové panely, vizualizéry), tabletům ve výuce apod.
Kurzy jsou realizovány v prezenční podobě (výhradně v
Digidoupěti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci), tak i v podobě webinářů.

Vzdělávací akce pro seniory
K velmi důležitým cílovým skupinám patří také senioři.
Pro ně jsme připravili speciální vzdělávací kurz zaměřený na
bezpečné využívání internetových služeb.
E-Bezpečí pro seniory (3 x 45 minut)
Kurz se zaměřuje především na různé druhy podvodů, se
kterými se senior může v online prostředí setkat. Věnuje se
podvodným e-shopům, podvodným aukcím, podvodné
reklamě, různým druhům podvodného scamu (romance scam),
ale také např. práci s informacemi a dezinformacemi v online
prostředí. Kurz obsahuje bohatou kazuistiku.
Kurz je realizován jak v prezenční podobě, tak i podobě online
webinářů.

Grantová podpora
Projekt E-Bezpečí a jeho aktivity jsou dlouhodobě
podporovány celou řadou státních i soukromých subjektů.
Mnoho vzdělávacích aktivit je tedy možné realizovat také
s podporou nejrůznějších typů grantů a dotací.
Vzdělávací akce dotované z grantové podpory jsou
realizovány ve speciﬁckém režimu, který zahrnuje
především dokumentaci vzdělávací akce (fotograﬁe,
prezenční listiny dospělých účastníků atd.), při objednávání
akce tedy berte na vědomí, že je pro donátory nutné tuto
dokumentaci zajistit. Děkujeme za pochopení.
O aktuálních možnostech realizace vzdělávací akcí zdarma
se informujte u manažerky vzdělávání.

Ceník
Vzdělávací akce pro žáky
(prezenční akce/webináře):
- základní modul*
2940,- Kč (do 30 osob)
- rozšiřující modul*
2940,- Kč (do 30 osob)
- moduly v podobě webinářů* 2490,- Kč (do 30 osob)
Vzdělávací akce pro pedagogy
(prezenční akce/webináře):
- základní modul
9450,- Kč* (do 30 osob)
- modul v podobě webináře 7990,- Kč* (do 50 osob)
- rozšiřující moduly
individuální cena*
Vzdělávací akce pro rodiče
(prezenční akce/webináře):
- základní modul
- modul v podobě webináře
- online videokurz

4990,- Kč* (do 30 osob)
4490,- Kč* (do 50 osob)
4840,- Kč* (do 50 osob)

Vzdělávací akce pro seniory či ﬁremní zaměstnance
(prezenční akce/webináře):
-základní modul
4990,- Kč* (do 30 osob)
Vzdělávací akce pro speciﬁcké skupiny, akce na klíč:
(prezenční akce/webináře):
-individuální modul
individuální cena*
* Cena zahrnuje DPH a cestovné (cestovné je pohyblivá částka určená na
dopravu na místo akce v případě prezenčních vzdělávacích akcí). Součástí
ceny prezenčních akcí jsou tiskoviny pro danou cílovou skupinu.

Kontakt
Vzdělávací akce lze objednávat prostřednictvím oddělení
vzdělávání Centra prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Kontaktní osoba:
Mgr. Klára Hrubá (manažerka vzdělávání)
E-mail: klara.hruba@upol.cz
Telefon: 776 322 357
Adresa:
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo náměstí 5, Olomouc
771 40

