
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM MĚSTA KONICE

Tyršova 609, 798 52 Konice

Č.j.   363/16                                                                                                           V Konici dne: 30.8.2016

Dopis rodičům na téma šikana a bezpečný internet

Vážení rodiče, 
naše škola se  v letošním školním roce zaměřila  na přátelské klima a bezpečnou školu.  Nicméně ani  my
nejsme imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování slabším
hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování.
Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Proto Vás prosíme o pomoc.

Šikanování  je  jakékoliv  chování,  jehož  záměrem  je  ublížit,  ohrozit  nebo  zastrašovat  jednotlivce  nebo
i skupinu. Jedná se o cílené a opakované fyzické a psychické útoky vůči těm, kteří se neumí nebo nemohou
bránit. 

Zamyslete  se  nad  tím,  zda  se  u  Vašeho  dítěte  neobjevil  některý  z  příznaků  možného  trápení.
Dítě  má  například  příliš  často  poničené  sešity,  pomůcky  nebo  oblečení,  má  nevysvětlitelné  modřiny,
škrábance a šrámy, stává se uzavřeným, používá nepravdivé výmluvy, stále "ztrácí" své kapesné, odmítá říci,
co se stalo a pod. 

Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na nás,
učitele. Vaši informaci budeme neprodleně a bezpečně řešit.

Zároveň vás chceme upozornit na nebezpečí spojená s užíváním internetu. Internet nabízí dětem a mladým
lidem úžasné příležitosti objevování, komunikace a tvorby. Při používání internetu však existují také rizika
a je třeba s nimi počítat. S rozvojem nových technologií se objevuje nový druh šikany – kyberšikana. Abyste
mohli maximálně zabránit situaci ohrožující vaše dítě, je nutné umět rozpoznat rizika. Čím lépe víte, co ho
může na internetu potkat, tím lépe můžete na situaci reagovat a vašemu dítěti pomoci. Seznamte se s riziky
s používáním internetu spojenými a citlivě s nimi seznamte i vaše dítě.  Pokud vaše dítě s riziky předem
seznámíte, nebezpečnou situaci může detekovat samo, a třeba se jí tak i vyhnout.
Doporučujeme navštívit webové stránky http://www.bezpecnyinternet.cz/, http://www.bezpecne-online.cz

Děkujeme Vám za pomoc a podporu.

Mgr. Helena Rypová, metodik prevence
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