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1. 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo:  

ze dne 12. září 2013 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  
informaci o projektu „Kraje pro bezpečný Internet“ (dále jen „projekt“),   

 

II. schvaluje  

realizaci projektu dle předloženého dokumentu,  

 

III.  ukládá 

a) MUDr. Jiřímu Běhounkovi, hejtmanu Kraje Vysočina a Milanu Chovancovi, 

hejtmanu Plzeňského kraje  

1. zabezpečit řízení a koordinaci projektu s ostatními kraji,  

2. předložit Radě průběžné vyhodnocení realizace projektu k 30. září 2014 

a závěrečné vyhodnocení k 31. prosinci 2014, 

b) Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR zajistit finanční podporu koordinace 

projektu, 

 

IV.  doporučuje 

členům Rady realizovat projekt dle koordinovaného postupu a svých možností. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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2. 
 

 

Kraje pro bezpečný Internet 
 

Projekt Asociace krajů České republiky 

 

Cíle 

 

 Využitím prevence minimalizovat nebezpečí spojená s užíváním informačních a 

komunikačních technologií se zaměřením zejména na cílové skupiny žáků základních 

a středních škol, učitele a rodiče, seniory, malé a střední podnikatele. 

 Přijmout vůči cílovým skupinám projektu taková opatření, která zajistí dostatečnou 

informovanost uživatelů o rizicích a možnostech ochrany před nimi. 

 Využít nejlepších zkušeností krajů, které již obdobné projekty realizují. 

 Zajistit koordinovaný postup všech krajů v oblasti realizace jednotlivých krajských 

projektů dle připraveného typového projektového záměru.  

 

Stručný popis projektu 

 

Oblast informačních a komunikačních technologií je jedna z nejdynamičtějších oblastí života. 

Vedle pozitivních dopadů, které s sebou vývoj této oblasti přináší, je třeba věnovat 

odpovídající pozornost rovněž hrozbám a nebezpečím spojeným s užíváním informačních a 

komunikačních technologií. 

 

Nejvíce ohroženými cílovými skupinami jsou děti a mládež. V návaznosti na tuto cílovou 

skupinu je projekt zaměřen rovněž na učitele a na rodiče žáků základních a středních škol. 

 

Některé kraje již realizují vlastní samostatní projekty, které formou prevence, osvěty a 

vzdělávání řeší negativní dopady výše zmíněných jevů. V době přípravy tohoto projektu jsou 

známy aktivity krajů Plzeňského, Vysočiny a Olomouckého. 

 

Dle cílů tohoto projektu bude vytvořena „projektová šablona“ pro jednotlivé kraje, na základě 

které si každý kraj bude realizovat svůj vlastní projekt a bude realizován společný postup 

především v oblasti přípravy a tvorby tištěných a video informačních materiálů, sdílení 

odborných textů a aktuálních novinek (zejména z oblasti kazuistiky), marketingu a propagace, 

medializace a elearningového nástroje pro vzdělávání lektorů a učitelů. 
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Harmonogram 

 

06/13 Usnesení Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné 

správě 

 

09/13 Usnesení Rady AKČR  

  Šablona projektu pro kraje, návrh  

10-11/13 Ideová konference   

11/13 Usnesení jednotlivých krajů k realizaci projektu  

  Popis projektu  

  Rozpočet projektu  

 

 

Struktura řízení projektu 

 

Zásadní rozhodnutí v rámci projektu přísluší Řídícímu výboru projektu. Koordinací projektu 

je pověřen, na základě doporučení Komise Rady AKČR pro informační technologie ve 

veřejné správě a usnesení Rady AKČR, Plzeňský kraj. 
 

Řídící výbor projektu 

 MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina – předseda výboru 

 Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje – výkonný místopředseda 

 Ing. Tomáš Kupec, Kancelář Asociace krajů České republiky 

 Mgr. Nina Moravcová - koordinátor projektu 

Pracovní skupina projektu 

 vedoucí  - Mgr. Nina Moravcová - koordinátor projektu 

 koordinátor projektu za každý zapojený kraj 

 zástupce Národního centra bezpečnějšího internetu 

 zástupce hlavního partnera projektu 

 přizvaní odborní hosté 

 

Koordinátor projektu  

 

bude zajišťovat zejména: 

 Projektové řízení a koordinaci 

 Společný marketing a propagaci  

 Společný elearning pro lektory a učitele 

 Společné informační materiály, odborné texty a aktuality zejména z oblasti 

kazuistiky 

 Videomateriály 
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Marketing a propagace 

 

Materiál k ebezpečnosti 

 Popis vzorového projektu 

 Popis cesty k dosažení cíle 

o Sdílené části projektu 

 Výukový a informační materiál 

 Odborné texty a aktuality (zejména z oblasti kazuistiky) 

 Elearningová část projektu  

 Videomateriály 

 Konference v Plzeňském kraji 

 

Návrh harmonogramu realizace projektu v krajích 

 

Návrh jednotlivých kroků projektu v krajích Návrh termínů 
Usnesení rady kraje – schválení projektového záměru, financování z rozpočtu kraje (příp. 

z dotačních titulů ústředních orgánů státní správy, EU, …), úkol vytvořit projektový tým 

10-11/13 

Určení zodpovědné osoby za kraj, zapojení externích partnerů /např. státní zastupitelství, Policie ČR, 

Národní centrum bezpečnějšího internetu (ncbi.cz, saferinternet.cz, horkalinka.cz, bezpecne-

online.cz, digitalnigramotnost.cz), Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (prvok.upol.cz), 

partnerská IT společnost, hospodářská komora, seniorské organizace, OSPOD, pedagogicko 

psychologická poradna, středisko služeb školám, mediální partneři, Sdružení Linka bezpečí 

(pomoconline.cz, ewamaproblem.cz), Nadace Naše dítě (nasedite.cz), E-bezpečí (e-bezpeci.cz), 

Seznam (seznam.cz), Google (google.cz), provozovatelé sociálních sítí, …, a vytvoření projektového 

týmu  

10-11/13 

Sdílení doposud vytvořených informačních a výukových materiálů a dalšího know-how 

mezi všemi zúčastněnými kraji (aktuálně Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj) 

10-11/13 

  

Příklady možných dílčích aktivit krajů v rámci projektu Příklad časového 

harmonogramu 

Facebook, webové stránky projektu, aplikace pro smartphony, tablety, Online poradna – 

definice a tvorba obsahu 

11/13 

Tvorba komunikační databáze a stanovení komunikačních cest s cílovými skupinami 

projektu (navázání spolupráce a propojení aktivit s vybranými institucemi zaměřenými na 

bezpečný internet -  Národní centrum bezpečnějšího internetu, Centrum prevence rizikové 

virtuální komunikace, E-bezpečí, Sdružení Linka bezpečí, Nadace Naše dítě, apod.) 

11/13 

Online kvíz pro děti (učitele a rodiče), tvorba obsahu 12/13 

Tvorba informačních materiálů projektu (příruček pro učitele, vychovatele 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, domů pro děti a mládež, seniory, podnikatele, 

letáků pro rodiče, plakátů do tříd, ...) 

12/13 

Zadání vytvoření filmových informačních materiálů (příp. zapůjčení videospotů Sdružení 

Linka bezpečí „Anička, Péťa“, souhlas s uveřejňováním filmů Seznam se bezpečně I., II.)   

12/13 

Spuštění webu, facebooku, aplikací pro smartphony a tablety, spuštění online poradny pro 

rodiče a učitele 

1/14 

Zahájení seriálu na téma elektronická bezpečnost v krajském periodiku, odvysílání 

filmových informačních materiálů v regionální TV, na projekčních stěnách veřejných 

prostranství nebo prostřednictvím Školního informačního kanálu  

1/14 

Tisk informačních materiálů projektu, instalace softwarových ochranných prvků, filtrů a 

blokací nevhodných či závadových stránek webu v PC užívaných dětmi v nízkoprahových 

2/14 
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zařízení, v centrech volného času, školách a školských zařízení 

Proškolení lektorů pro fyzické školení (příp. zapojení vyškolených lektorských týmů E-

bezpečí, Národního centra bezpečnějšího internetu, Sdružení Linky bezpečí, Nadace Naše 

dítě apod.) 

3/14 

Oslovení cílových skupin dopisem hejtmana  3/14 

Medializace 1. vlna 3/14 

Zahájení proškolování cílových skupin 3/14 

Dokončení proškolování učitelů zapojených škol 5/14 

Online kvíz pro děti (učitele a rodiče) – krajské kolo, spuštění soutěže 5/14 

Informovat prostřednictvím databáze emailů z předchozích ročníků o spuštění projektu a 

soutěže. 

5/14 

Informování rodičů na třídních schůzkách, informování o Online kvízu pro rodiče a 

způsobu jeho vyplnění. 

5/14 

Medializace 2. vlna 10/14 

Online kvíz pro děti – krajské kolo, ukončení soutěže 10/14 

Online kvíz pro děti – krajské kolo, slavnostní vyhlášení, medializace 11/14 

Online kvíz pro děti – celorepublikové finále, slavnostní vyhlášení, medializace 12/14 

Konference k projektu dle zvážení kraje 

 

 

Marketing a propagace 

 

Je vhodné využít kampaně projektu eBezpečnost k propagaci a pozitivní prezentaci kraje. 

Tištěné informační materiály a elektronické informační kanály (Facebook) by měly obsahovat 

úvodní slovo hejtmana kraje. Grafická podoba tištěných materiálů i elektronické verze 

informací musí být v souladu s grafickou podobou celkové korporátní identity kraje. 

 

 

Návrh témat k publikaci v krajském periodiku 

 

 Úvodní článek k problematice elektronické bezpečnosti  

 Co to je kyberšikana?  

 Jak se bránit kyberšikaně  

 Kyberšikana na sociálních sítích 

 Specifické jevy související s kyberšikanou 

 Grooming 

 Sociální sítě 

 (Kyber)stalking 

 Zadáno pro rodiče aneb eBezpečnost ve školách  

 Sociální inženýrství I. 

 Sociální inženýrství II. 

 Sexting 
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Rámcový rozpočet vybraných položek projektu 

Ceny jsou odhadem pro potřeby středně velkého kraje 

 

 

Položka Částka 

Proškolení lektorů (1 x 5 000 Kč) a následná školení 

učitelů na základních a středních školách v kraji (2 

učitelé z každé školy) (15 x 1 600 Kč) 

29 000 Kč 

 

Přednášky pro malé a střední podnikatele (10 x 1 600 

Kč) a seniory (40 x 1 600 Kč) 

80 000 Kč 

Příprava a tisk tištěných materiálů pro žáky, učitele a 

rodiče dle potřeb kraje, odhad… cca 800 brožur pro 

učitele, 80 000 letáků pro rodiče a 4 000 informačních 

plakátů do tříd (v PK cca 300 škol, 3 400 tříd, 67 000 

žáků) + volně elektronické verze. Pokud bude 

realizováno bez tištěné brožury pro učitele, tedy pouze 

v elektronické podobě, možno uspořit cca 28 000 Kč. 

90 000 Kč 

Příprava a tisk tištěných materiálů pro malé a střední 

podnikatele a seniory dle potřeb kraje, odhad… cca. 400 

brožur pro podnikatele a 1 000 brožur pro seniory + 

volně elektronické verze. Pokud bude realizováno bez 

tištěné brožury pro podnikatele, tedy pouze 

v elektronické podobě, možno uspořit cca 14 000 Kč 

60 000 Kč 

Webové a facebookové prostředí projektu s využitím 

např. portálu kraje 

200 000 Kč 

Konference k projektu 30 000 Kč 

Základní občerstvení na školeních voda, káva (2 000 x 

30 Kč) 

60 000 Kč 

Drobné dárky s logem projektu pro seniory např. tužka a 

magnetka s bločkem a důležitými kontakty (1 000 x 40 

Kč) 

40 000 Kč 

Náklady na DPP v případě zajišťování činností 

kontaktní osoby projektu pro kraj externí osobou 

Dle zvoleného rozsahu projektu 

Celkem Dle zvoleného rozsahu 

projektu 

 

 

 

Financování 

Financování jednotlivých krajských aktivit si bude zabezpečovat každý kraj samostatně.  
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Návrh struktury webových stránek eBezpečnost 

 

Úvod   

 Informace o projektu   

 Aktuality  

 ePoradna  

  Odpovědi na 

nejčastější problémy 

 

  Kontaktní emaily  

 Soutěž   

  Aktuální soutěž  

  Archiv soutěží  

 Materiály ke stažení   

 Slovník pojmů   

 Kontakty   

 Užitečné odkazy   

 

 
Seznam již vyhotovených materiálů připravených pro společné využití 

 

Plzeňský kraj  

  Vytvořené informační materiály pro oblasti 

o Bezpečnost na internetu, kyberšikana 

o Facebook 

o On-line nákupy 

 Pravidla soutěže pro 

o Studenty 

o Školy (se zapojením rodičů a učitelů) 

 Texty dosud zrealizovaných on-line kvízů  

 Seriál článků o eBezpečnosti, které vyšly v měsíčníku PK 

 

Kraj Vysočina 

 Minimální bezpečnostní standardy elektronické bezpečnosti pro 

o běžné uživatele 

o středně velké organizace 

o malé firmy 

 Strategii elektronické bezpečnosti 

 Kazuistiku – případy zneužití internetu či počítačových programů 

 Vzdělávací powerpointovou prezentaci – Společně proti kyberšikaně 

 Zásady udělování a užívání značky „Kraj Vysočina DOPORUČUJE PRO 

BEZPEČNÝ INTERNET“ 
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Olomoucký kraj 

 vytvořené informační materiály pro oblasti 

o Patron bezpečného netu – příručka pro rodiče 

o Dohoda s rodiči (s maminkou a tatínkem) o bezpečném používání internetu 

o Informativní samolepka – Zajímej se 
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3. 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:  

 
Neustále se rozšiřující využívání informačních a komunikačních technologií vede kromě 

pozitivních přínosů pro společnost také k nárůstu nebezpečí protiprávních jednání spojených 

s jejich používáním. Je možné konstatovat, že touto relativně novou formou nebezpečí, která 

má v mnoha případech charakter trestné činnosti, jsou ohroženy všechny skupiny obyvatel, 

které elektronickou komunikaci využívají. Nejzranitelnější se ale v tomto ohledu jeví 

nejmladší generace dětí, pro kterou je tato forma komunikace nejpřirozenější a tudíž i často 

používaná. Zároveň děti v tomto věku často nedokáží rizika identifikovat, neboť nemají 

dostatek životních zkušeností a ani v rámci školní výuky není této oblasti prevence ve většině 

případů věnována dostatečná pozornost. Existuje zde proto velký prostor pro aktivity krajů, 

které mohou preventivními opatřeními přispět ke snížení ohrožení obyvatel těmito stále se 

rozvíjejícími formami nebezpečných jednání.  

 

Cílem tohoto navrhovaného projektu AKČR je zajištění dostatečné informovanosti 

ohrožených skupin ve všech krajích ČR o zmíněných rizicích a zároveň o možnostech, jak jim 

předcházet nebo se jim bránit. V současné době je stejně zaměřený projekt realizován 

v různých formách v Plzeňském kraji, kraji Vysočina a Olomouckém kraji. V projektu AKČR 

budou využity dosavadní zkušeností těchto krajů k vytvoření návrhu časového harmonogramu 

a možných aktivit, který bude dán krajům k dispozici jako nástroj k realizaci vlastního 

postupu. První pracovní verze projektu, která je výsledkem komunikace tří zmíněných krajů, 

je obsahem tohoto návrhu usnesení. Doposud vytvořené informační materiály nabízené ke 

sdílení jsou k dispozici v samostatné elektronické složce souborů. 

 

Z organizačního pohledu je navrhováno vytvoření čtyřčlenného Řídícího výboru projektu, 

pracovní skupiny a ustanovení koordinátora, který by z důvodu dosažení ekonomických a 

časových úspor zajišťoval vzájemnou informovanost, sdílení vytvořených materiálů a 

koordinoval společný postup krajů ve vybraných aktivitách projektu. Asociace krajů ČR 

zajistí financování externího koordinátora ve výši 10 tis. Kč/měsíc. 

 

Každý kraj si bude zabezpečovat financování svých aktivit samostatně. Úspory je možné 

hledat ve vzájemné efektivní kooperaci krajů zajišťované koordinátorem projektu a ve 

spolupráci se silnými sponzory a partnery projektu (např. hlavním partnerem projektu v 

Plzeňském kraji je společnost MICROSOFT s.r.o., konferenci v Plzni bude finančně pokrývat 

Národní centrum bezpečnějšího internetu). 

 

Jako startovací akce projektu je navrhována ideová konference v Plzni v termínu říjen – 

listopad 2013, s účastí představitelů vedení Rady Asociace krajů ČR. 

 




