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Realizace projektu Kraje pro bezpečný internet v roce 2017 

1. Cíle projektu pro rok 2017 

• Zachování počtu krajů aktuálně zapojených do projektu (zvýšení počtu aktivně zapojených krajů do 

projektu) 

• Vytvoření návrhu nového produktu projektu – online hra 

• Posílení medializace projektu  

• Najít odpovídající zdroj financování projektu pro další období, který umožní další rozvoj projektu 

2. Partneři projektu pro rok 2017 

Policejní prezidium – již v roce 2016 bylo realizováno jednání o spolupráci. Pro rok 2017 je 

naplánováno uzavření smlouvy o spolupráci, na jejímž základě bude Policie ČR odborný garantem 

projektu v problematice kyberkriminality. V rámci této spolupráce bude realizováno následující:  

- součinnost se zástupci Policie ČR na všech úrovních 

- Policie ČR bude gestore trestněprávního rámce problematiky (poskytování dostupných 

statistických údajů k dané problematice, vypracování - trestněprávní oblasti dané 

problematiky (hlášení kyberkriminality) , součinnost na tvorbě didaktických a metodických 

materiálů, vypracování kazuistik (příkladů z policejní praxe), lektorská činnost a součinnost 

při medializaci projektu 

- příprava evaluace projektu (Univerzita Palackého v Olomouci) 

Ministerstvo vnitra – již v roce 2016 proběhla jednání o vytvoření samotného dotačního titulu pro 

projekt KPBI. Jednání budou pokračovat i v roce 2017.  

Komerční partneři: 

• Microsoft – partner soutěžního kvízu, spolupráce při medializaci projektu 

• GORDIC – partner soutěžního kvízu, spolupráce při medializaci projektu  

• Česká pojišťovna – partner vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti na internetu 

 

3. Výstupy projektu - vzdělávací produkty 

Oblast 1: Semináře na krajských úřadech 

1. Seminář pro studenty středních škol na téma Finanční gramotnost na internetu  

Popis: požadavek KPBI na seznámení se základními tématy v oblasti bezpečnosti práce na internetu (navazuje 

na semináře Finanční gramotnost na internetu, které měly obecný charakter týkající se problematiky finanční 

gramotnosti, realizované v roce 2016) : 

• platby kartou na internetu - pravidla a zásady, možnost využití předplacených karet, nastavení limitů 

v internetovém bankovnictví 

• objednávání přes internet, jak poznat bezpečné e-shopy, rizika uzavírání smluv na internetu (při koupi 

zboží), možnost vrácení zboží atd. 

Semináře budou podle kapacit partnera doplněny o webináře.  

Rozsah 4 půldenní semináře v rámci každého z krajů zapojených do projektu KPBI (12 krajů), v sumě tedy 20 

seminářů (á 3 hod) 

Termín: 04 - 06/2017 a 09 - 11/2017, v rámci jednoho dne realizace dvou seminářů 8:00 - 11:30 a 12:00 - 15:30 

jakoubkova
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Cílová skupina: studenti SŠ škol, SOU, gymnázií 

Počet podpořených osob ve 2017: seminář je pro 2 třídy (cca 30-40 studentů SŠ) / tj. v sumě 1.500 osob 

Zajišťuje: Česká pojišťovna 

Náklady:  0,- z rozpočtu KPBI, zajišťuje bezplatně partner 

 

2. Specializované semináře - kazuistika 

S ohledem na náklady bude realizováno v případě dostatečných finančních prostředků (přidělení dotace 

z programu prevence kriminality MV ČR). 

Popis: Aktivita klade důraz na rozvoj kompetencí v oblasti prevence a řešení el. bezpečnosti místních 

odborníků. Realizace formou workshopu / příkladů z praxe. Semináře proběhnou pilotně v Kraji Vysočina a 

v následujících letech by byly s využitím připravených vzdělávacích materiálů realizovány i v ostatních krajích 

projektu KPBI. 

• 1. den -  pro sociální pracovníky, 2. den - pro příslušníky a zaměstnance Policie ČR, 3. den - den pro 

pedagogy, 4. den - společný pro všechny skupiny 

Termín: 07-10/2017 příprava obsahu,  11/2017 realizace semináře 

Cílová skupina:  sociální pracovníci, příslušníci a zaměstnanci Policie (Policie ČR, městská policie), pedagogičtí 

pracovníci v Kraji Vysočina 

Počet podpořených osob ve 2017: jeden den obsáhne cca 20 osob, poslední společný 3× 20 / Suma: 60 osob 

Zajišťuje: školí jeden garant za každou oblast  

Náklady: cca 100.000,- z dotačního titulu (příprava semináře, cesta, čas na semináři) 

3. Konference KPBI 2017 

S ohledem na náklady bude realizováno v případě dostatečných finančních prostředků (přidělení dotace 

z Programu prevence kriminality MV ČR). 

Popis: Na podzim 2017 proběhne na Krajském úřadě Kraje Vysočina mezinárodní konference týkající se 

problematiky elektronické bezpečnosti určená pro odbornou veřejnost, účastníky kazuistických seminářů, apod. 

Termín: 10/2017 

Zajišťuje: Koordinátor projektu 

Náklady: 80.000 Kč z dotačního titulu 

 

Oblast 3: Video lekce 

1. Videospoty pro děti určené do nízkoprahových zařízení týkající se bezpečnosti práce na internetu včetně 

metodiky práce s videospoty 

S ohledem na náklady bude realizováno v případě dostatečných finančních prostředků (přidělení dotace 

z programu prevence kriminality MV ČR). 

Popis: Ze strany této cílové skupiny je zájem o vzdělávání v oblasti elektronické bezpečnosti.  

V rámci aktivity bude vytvořena sada 10 krátkých videospotů pro děti a studenty v rozsahu cca 3 -5 min. 

zaměřených na vybraná aktuální témata elektronické bezpečnosti a prevence, se kterými se tato cílová skupina 

setkává. Tvorba metodiky pro práci s videospoty bude pro každý videospot zvlášť na základě již zcela hotových 

videospotů.   

Rozsah: cca 10 spotů, v celkové délce cca 30“ až 50“ 

Termín: spuštění 12/2017 

Cílová skupina: riziková skupina dětí ve věku 10 až 15 let, klienti NZDM 
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Počet podpořených osob ve 2017: předpokládaný počet 500 osob  

Zajišťuje: odborní partneři projektu KPBI 

Náklady: cca 400.000 Kč z dotačního titulu 

 

2. Doplnění videospotů pro seniory o podpůrné materiály 

Popis: V roce 2016 vzniklo 10 krátkých videospotů pro seniory k základním tématům užívání ICT a bezpečnosti 

využívání internetu. Vznikl požadavek na doplnění těchto videospotů podpůrnými materiály zpracovávajícími 

témata obsažená v jednotlivých videospotech.  

Termín spuštění: 7/2017 

Zajišťuje: odborný partner projektu KPBI 

Náklady: cca 60.000 Kč  

 

Oblast 4: e-learning, kvíz, soutěžní kvíz 

1. Soutěžní kvíz pro děti a studenty 

Popis: Soutěžní kvíz pro děti a studenty bude v roce 2017 vycházet z obsahu e-learningových lekcí z roku 2015 a 

2016 (+ z nových lekcí v ročníku 2017). Po dobré zkušenosti z roku 2016 bude realizován soutěžní kvíz a 

nadstavbový Kvíz PLUS. Je nutné obměnit otázky a odpovědi tak, aby nebylo možné použít správné odpovědi 

z roku 2016. Během kvízu bude každý měsíc vylosován jeden úspěšný uchazeč a odměn věcnou cenou. 

Kvíz PLUS bude doplněn o krajské a celostátní kolo.  

Rozsah: 20 otázek pro každou skupinu (9 - 12 a 13+), možnost volby ze tří odpovědí, jedna je správná, 100 

otázek pro Kvíz PLUS (bude se vždy generovat 10 otázek), 10 otázek do krajských finálových kol, 20 otázek do 

celostátního finále 

Termín: 1.5.2017 - 30.10.2017 

Cílová skupina: děti a studenti 

Počet podpořených osob ve 2017: 13.000 osob (úspěšných absolventů kvízu) 

Zajišťuje: odborní partneři KPBI (policejní prezidium, NIC.CZ, apod.). Technická realizace PC HELP. 

Náklady: cca 80.000 Kč (na kvízové otázky a nastavení Moodle) + dále náklady na odměny (vylosovaní výherci – 

zajistí partneři projektu Microsoft a Gordic) 

 

2. Vzdělávací e-learningové lekce pro děti a mládež 

Popis: Aktuální vzdělávací lekce pro děti a studenty budou doplněny o cca 3 lekce na aktuální témata (ochrana 

osobních údajů, online gamblerství, apod.) Dále budou digitalizované lekce, které vznikly na konci roku 2016.  

Případně lze aktualizovat i vybrané stávající lekce s ohledem na aktuálně vzniklé / vznikající hrozby / trendy / 

rizika. 

Rozsah: nově cca 3 e-learningové lekce 

Termín: 7/2017 

Cílová skupina: děti a studenti 

Zajišťuje: odborný partner KPBI, technická realizace PC HELP. 

Náklady: 35.000,- (obsah lekcí, převod do Lectory, import a nastavení Moodle) 
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3. Vzdělávací e-learningové lekce pro dospělé na téma fin. gramotnosti na internetu 

Popis: V roce 2016 byl připraven obsah 5 lekcí k problematice fin. gramotnosti na internetu. V roce 2017 je 

plánována jejich digitalizace (převod do Lectory). 

Rozsah: 5 lekcí 

Termín: 4/2017 

Cílová skupina: dospělí 

Zajišťuje: PC HELP  

Náklady: 10.000 Kč (převod do Lectory, import a nastavení Moodle) 

 

Oblast 5: Interaktivní on-line hra 

1. Realizace interaktivní on-line hry na téma bezpečnosti na internetu  

Popis: On-line hra - simulace života rodiny s předdefinovanými rizikovými událostmi na téma bezpečného 

užívání internetu. Cílem hry je co nejlépe zvládnout různé rizikové situace. V roce 2016 byl připraven návrh 

konceptu hry. V roce 2017 bude koncept dále rozpracován, osloveni dodavatelé, apod. 

Rozsah: bude definováno 

Termín: 1-12/2017 

Cílová skupina: děti a studenti 

Zajišťuje: odborný partner 

Náklady:   bude definováno 

 

Realizace výše uvedených výstupů projektu je přímo závislá na dostupných finančních prostředcích pro KPBI 

2017. 

 




