
eSafety Label portál – novinky 
 

V prvním pololetí roku 2017 se komunita projektu eSafety Label výrazně rozrostla na více než 

4.750 učitelů a dalších pracovníků ve školství, kteří se zabývají problematikou eSafety. A téměř  

1.400 škol v celkem 35 státech dosáhlo na jednu z možných medailí – 14 zlatých, 68 

stříbrných a přes 1.300 bronzových. V ČR na jednu z medailí dosáhlo přes 100 škol 

zapojených do projektu. 

Co se chystá? 

1. Portál eSafety Label v novém 

Usilovně se pracuje na novém portálu eSafety Label a jeho spuštění je naplánováno na únor 

2018 u příležitosti Safer Internet Day. 

2. Kampaň „Positive Online Content“ 

Jedná se o kampaň pod záštitou POSCON Thematic Network, jejímž cílem je zaměřit se na 

aktivity související s tvorbou pozitivního online obsahu pro děti ve věku 4 až 12 let. 

V nadcházejících měsících se budou aktivity zúčastněných stran, především národních center 

pro bezpečný internet, této kampaně zaměřovat na tvorbu nového úložiště pozitivního online 

obsahu. Toto úložiště bude sloužit nejen dětem, rodičům a školám, ale především tvůrcům 

online obsahu tak, aby jim sloužilo jako zdroj pravidel a doporučení pro tvorbu pozitivního 

online obsahu v jejich online službách (web, e-shop, sociální sítě apod.). 

3. Safer Internet Forum 2017 

23. listopadu 2017 proběhne v Bruselu konference tvůrců politiky bezpečného online 

prostředí, vývojářů, odborníků z oblasti práva a ochrany osobních údajů a dalších odborníků, 

kde se budou probírat aktuální trendy, rizika a jejich možná řešení. Zúčastnit se může kdokoli 

z širší veřejnosti. Stačí se zaregistrovat zde (registrace bude spuštěna v srpnu 2017). 

4. European Schoolnet slaví 20 let 

European Schoolnet vznikl v roce 1997 jako síť ministerstev pro vzdělání 18 států a za 20 let 

své existence se průběžně rozšiřovala až na současných aktivních 31 členů, jejichž cílem je 

sjednocení a rozvoj vzdělávání napříč Evropou především při maximálním využívání stále se 

rozvíjejících technických možností. U příležitosti 20. výročí založení pořádá European 

Schoolnet v listopadu 2017 konferenci za účasti odborné veřejnosti. 

5. Safer Internet Day 2018 

6. února 2018 se bude konat již tradiční jednodenní kampaň ke zvýšení povědomí o 

odpovědném a bezpečném používání online a mobilních technologií ve veřejném i soukromém 

sektoru. Pro více informací navštivte https://www.saferinternetday.org/. 

6. eConfidence – snaha o změnu návyků 

http://www.esafetylabel.eu/web/guest
https://www.saferinternetday.org/
http://www.positivecontent.eu/
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/policy/safer-internet-forum
https://www.saferinternetday.org/


Projekt s názvem eConfidence se zaměřuje na tzv. „serious games“ (volně přeloženo seriózní 

hry) a možnosti jejich využití při předávání vědomostí a dále při behaviorálních, kognitivních a 

percepčních změnách u dětí především ve věku 12 až 14 let. V současné době probíhá vývoj a 

v brzké době bude zahájeno testování dvou takovýchto her, které budou v pilotním programu 

aplikovány ve školním roce 2017/2018 celkem v deseti evropských školách (nejvíce 

zapojených škol je ve Španělsku). Na základě tohoto pilotního programu bude definována, 

resp. zpřesněna metodika jak nejlépe zapojit nejen žáky, učitele a vychovatele, ale také rodiče 

k směrování žáků k pozitivním změnám v jejich návycích a chování v online prostředí. Více se 

o projektu se můžete dozvědět zde: http://www.econfidence.eu/.  

Better Internet for Kids bulletin 

Cílem tohoto elektronického čtvrtletníku je přinášet aktuální informace o trendech v online 

bezpečnosti pro děti a zároveň upozorňovat na nejnovější možné hrozby a ohrožení uživatelů 

z řad nejmladších. Aktuální vydání se zaměřuje na problematiku tzv. „fake news“, tedy 

falešných zpráv a informací. Fake news jsou v současné době velice exponovaným tématem, 

protože jejich prostřednictvím dochází stále častěji ke snaze ovlivňovat nejen povědomí lidí o 

určité problematice určitým směrem, ale v řadě případů se může jednat o záměrnou 

manipulaci v mezinárodních vztazích či vztazích ke konkrétním etnickým skupinám apod. 

Dalším cílem aktuálního vydání bulletinu je poskytnutí informací, např. jaké jsou dostupné a 

vhodné způsoby výuky digitální mediální gramotnosti, do níž patří i schopnost jedinců 

rozpoznat obvyklé znaky fake news. Celý bulletin (v anglickém jazyce) je dostupný zde. 

Současné trendy a problémy – globální téma GDPR 

Za nejaktuálnější téma zasahující velice širokou oblast lze považovat přijímání a především 

praktické užití evropské směrnice nazvané General Data Protection Regulation (GDPR), která 

nabyde účinnosti v květnu příštího roku. Z pohledu školství je zásadní dopad směrnice na 

práva a ochranu osobních údajů dětí, žáků a studentů. Z Článku 8 směrnice vyplývá povinnost 

dostupnosti souhlasu rodičů se zpracováním osobních údajů dětí v rovině zveřejňování nejen 

osobních dat, ale také fotografií, videí apod. Cílem GDPR je posílení postavení dětí, žáků a 

studentů v rovině ochrany osobních dat, avšak na danou problematiku existuje více náhledů. 

23. června se konalo setkání zájmových skupin, na kterém byla probírána témata vyplývající 

z GDPR. Z tohoto setkání vzešla řada podnětů a náhledů na dopad GDPR do praktického života. 

Jedním z nich je náhled z řad studentů, kteří se chtějí více soustředit na relační soukromí vůči 

rodičům (cílem je, aby rodiče nemohli kontrolovat např. profily svých dětí na sociálních sítích), 

dalším je třeba náhled učitelů, kteří by spíše řešili problematiku tzv. „podnikového dohledu“, 

tedy obdobu náhledu studentů v rovině vztahu zaměstnanec/student – zaměstnavatel. 

Detailnější informace plynoucí z jednání zájmových skupin jsou dostupné zde. 

http://www.econfidence.eu/
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=217039
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=1974283

