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Internetová bezpečnost ve školách 

Jaká je skutečnost? 

 Využívání internetu v počítačových učebnách může mít jistá pravidla. 

 Je vůbec v lidských silách vyučujícího mít přehled a plnou kontrolu? 

 Kdo hlídá internet o přestávkách, v družině, ve školním kroužku nebo v knihovně? 

 Je zcela běžné, že školy poskytují vlastní, veřejně přístupnou Wi-Fi. 

 Žáci a studenti se tak na internetu mohou pohybovat zcela samostatně. 

 A nejde jen o žáky a studenty. Jsou zde učitelé, zaměstnanci, hosté a návštěvníci. 

 Hrozí nekontrolovaný přístup na internet prostřednictvím školní sítě. 

 Návštěvy závadných stránek, zavirování sítě, stahování filmů, hudby… 

Škola je zodpovědná za veškerý webový provoz ve své síti. 

Spoléhat pouze na osvětu by bylo jen zbožným přáním. 



Příběhy ze života 

Zdají se být nereálné, ale jen do té doby… 

ZDROJ: Rizika virtuální komunikace (příručka pro učitele a rodiče) 

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a Mgr. Veronika Krejčí 

NET UNIVERSITY, Olomouc, 2010 



Kybergrooming 

Predátor napodobuje oběť ve snaze prolomit její zábrany.  

ZDROJ: Rizika virtuální komunikace (příručka pro učitele a rodiče) 

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a Mgr. Veronika Krejčí 

NET UNIVERSITY, Olomouc, 2010 



Bezpečí i prevence 

Nasazení webového filtru do sítě školy. 

 Bezpečný přístup na internet z celé školní sítě. 

 Přehled, kontrola a centrální řízení veškerého webového provozu. 

 Významné snížení bezpečnostních rizik a zavirování počítačové sítě. 

 Odpovědnost za poskytované IT zdroje v rámci školy. 

 Účinná prevence proti negativním sociálně-patologickým jevům. 

 Obrana proti nelegálnímu chování uživatelů na internetu. 

 Transparentní nastavení pravidel a jejich okamžité uplatnění v praxi. 

 Snížení nároků na kapacitu přenosové linky a uvolnění lidských zdrojů. 

 Detailní přehledy a statisticky pro odpovědné řízení a vedení školy. 

Účinný bezpečnostní pilíř, který umožňuje aktivně předcházet rizikům 

a chránit tak školu před nežádoucími incidenty. 



Internet 

Internetové 
připojení 

WEBFILTR 

Knihovna Družina Učebny Ekonom IT správce Ředitel Učitelé 

Bezpečný internet z celé školní sítě 



Řízení webového provozu 

Administrační rozhraní Kernun nabízí centrální správu 

a detailní přehled o webové komunikaci ve školní síti. 

Ředitel, správce sítě, personalista či školní psycholog, 

ti všichni mohou cenná data v odpovědné míře využívat 

ke své manažerské i pedagogické činnosti. 



Jak systém filtrování funguje? 

Srdcem je katalog webových stránek, které jsou zatříděny 

do tematicky odpovídajících kategorií. 

kategorie: Vzdělávání 

www.proskoly.cz 

www.wikipedia.com 

www.spisovatele.cz 

www.cesky-jazyk.cz 

kategorie: Hazard 

www.casino.com 

www.poker.cz 

kategorie: Sociální sítě 

www.facebook.com 

www.twitter.com 



Pravidla přístupu na internet 

Webový filtr Kernun podporuje flexibilní nastavení. 

 61 tematických kategorií: Sami určíte a nastavíte pravidla přístupů. 

 Tři základní režimy: POVOLENO – BYPASS – ZAKÁZÁNO. 

 Profily uživatelů: Odpovídající nastavení pro jednotlivce či skupiny: 

      žák – student – učitel – ředitel – ekonom – školník – IT správce… 

      učebny – kabinety – knihovna – družina – chodba… 

 Součástí je základní přednastavení pro školy. 

 Pokročilé nastavení pravidel. 

 

Jiné weby budou vhodné pro žáky a studenty, jiné budou k práci využívat 

učitelé, vedení školy či zaměstnanci. Všichni přitom mohou bezpečně 

využívat jeden internet ve stejné škole. 



Tři základní režimy 

ZAKÁZÁNO POVOLENO BYPASS 

BYPASS – dočasně povolené kategorie 

Uživatel je nejprve automaticky upozorněn na nevhodný obsah stránky. 

Až po výběru položky „Povolit vstup“ je mu umožněn časově omezený přístup.  



Nastavitelné profily uživatelů 

Žáci Studenti Učitelé Ředitel Zaměstnanec 

Vzdělávání 

Počítačové hry Sociální sítě 
Hudba-Filmy 

Extremismus-Násilí 

POVOLENO    BYPASS     ZAKÁZÁNO 



Uživatel 1: Mirek 8.B 
www.idnes.cz 

kategorie: 

Zpravodajství-Časopisy 

POVOLENO 

Mirka zaujalo video a chce 

vidět břicha Vilhelmové 

a Geislerové 

…KLIKNE 



Uživatel 1: Mirek 8.B 

Hudba-Rádio-Kino-Televize ,  Zpravodajství-Časopisy 

KERNUN CLEAR WEB BYPASS 

Mirek je upozorněn, 

že stránka pro něj není vhodná 

a patří do blokovaných kategorií. 

Pro dočasné povolení vstupu 

musí aktivovat: 

BYPASS 



Uživatel 2: Tělocvikář 
Seznam.cz – vyhledávání 

Zadal klíčové slovo: 

www.sex.cz 

Vyhledat 



Uživatel 2: Tělocvikář 

Uživateli se zobrazil 

výpis s výsledky vyhledávání. 

Vybral si první odkaz… 

KLIK 



Uživatel 2: Tělocvikář 

Erotika-Nahota 

KERNUN CLEAR WEB 

Uživatel je upozorněn, 

že nemá oprávnění pro přístup 

na požadovanou stránku www.sex.cz, 

která je zařazena v blokované 

kategorii: Erotika-Nahota 

ZAKÁZÁNO 















Kategorizace: 1. den, 10:45 

Uživatel: student / učitel / … 

Jak funguje kategorizace 

nových neznámých stránek? 

Uživatel přistupuje na webovou stránku, 

která ještě není zařazena v katalogu. 

Například: www.seznamka.cz 

??? 



Kategorizace: 2. den, 01:00 

Noční odeslání anonymního reportu 

V noci je odeslán anonymní 

report: seznam nově navštívených 

neznámých stránek určených 

ke kategorizaci. 



Kategorizace: 2. den, 07:10 

Operátor kategorizace 

Profesionální tým operátorů 

vyhodnotí skutečný obsah neznámé 

www stránky a provede její přesné 

zatřídění do příslušných kategorií. 

Proběhne AKTUALIZACE. 



Kategorizace: 2. den, 10:45 

Uživatel: student / učitel / … 

Druhý den chce uživatel přistoupit 

opět na stránku www.seznamka.cz. 

Stránka je již zařazena v kategorii: 

Osobní stránky-Společenský život 

Pro dočasné povolení vstupu musí 

uživatel aktivovat: 

BYPASS 



Vyzkoušejte si Kernun filtrování 

www.kernun.cz/demo Testovací On-line demo na: 

http://www.kernun.cz/demo
http://www.kernun.cz/demo

