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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KULATÉHO STOLU  
na téma  

„Kyberkriminalita, kyberšikana“ 

 
projektu „Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice“ 

 
 

Datum jednání: 11. dubna 2018 
Čas jednání: od 9.00 do 10.30 hodin 
Místo jednání: zasedací místnost Městského úřadu Prachatice 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Zápis: Jana Dolanská  
 
 
Průběh jednání: 
 
Jednání zahájila v 9.00 hodin Iveta Frková. Podala informace o probíhajícím komunitním 
plánování sociálních služeb a sdělila důvody dnešního jednání u kulatého stolu na téma 
„kyberkriminalita, kyberšikana“. Cílem setkání je nastavit aktivity plánu na rok 2019 v rámci 
podpory rodin s dětmi, osob v krizi, dále probrat podporu i finanční ze zdrojů na prevenci 
kyberkriminality a kyberšikany ze strany policie, škol, samosprávy, MAS, neziskového sektoru.  
Dále předala slovo Jaroslavě Hauptmanové, vedoucí odboru sociálních věcí, Měú Prachatice, 
která přivítala přítomné a navázala na minulé jednání z ledna 2018. Vyzvala účastníky jednání 
u kulatého stolu, aby se představili. 
 
Diskuse:  
Vedoucí pracovní skupiny rodiny s dětmi Petr Šmíd, ředitel Portus Prachatice, o.p.s. podal 
informaci o přípravě nového vzdělávacího programu primární prevence na téma 
„kyberkriminalita, kyberšikana“ pro žáky základních škol. Vytvořen koncept programu pro ZŠ 
(zaměřeno na první i druhý stupeň ZŠ, rozsah 2 hodiny). Od května 2018 v plánu jeho pilotní 
ověřování ve spolupráci s jednou z prachatických ZŠ. Do budoucna je v plánu vytvořit metodiky 
pro tento vzdělávací program, tak aby mohl program realizovat i jiný zaškolený lektor. Na 
vyžádání místostarosty města Prachatice odevzdal Petr Šmíd rozpočet na záměr tvorby a 
realizace programu primární prevence. 
 
Dále Petr Šmíd apeluje v této problematice nejen na práci s dětmi, ale jejich rodiči – tvorba 
informačního letáku a osobní setkání (semináře, přednášky). Nutno začít s rodiči pracovat už  
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v mateřských školách. Návrh I. Frkové – v rámci projektu MAP II je prostor pro aktivity 
spolupráce s rodiči, jak v mateřských, tak i v základních školách a možnost zařadit téma 
„kyberkriminality a kyberšikany“. Dále podala informaci o projektu MAP II, který realizuje MAS 
Šumavsko – je zde možnost finančních prostředků na realizaci programů primární prevence 
pro žáky ZŠ z celého ORP. 
 
Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Prachatice, Vodňanská 248 navrhuje, aby rodiče nadále na 
programy přispívali alespoň část finančních prostředků. Dále navrhuje rodiče informovat o 
rizicích spojených s kyberkriminalitou a kyberšikanou již při vstupu jejich dětí do první třídy. 
K programu primární prevence navrhuje začít s realizací programu až od nového školního roku 
– září 2018. Dále navrhuje vytvořit informační tabule s textem k problematice primární 
prevence a umístit do škol (zkušenosti z minulosti jako např. téma třídění odpadu). 
  
Libor Čech, policie ČR – informoval o aktuální situaci, problémy s kyberšikanou v Prachaticích 
zatím nejsou, ve Vimperku jsou problémy výrazné. 
 
Jaroslava Hauptmanová sdělila představu MěÚ – nejdříve řešit toto téma ve městě Prachatice 
a poté v celém ORP - komplexně pracovat v rámci této problematiky. 
 
Dále se diskutovalo o přípravě informačního letáku. Účastníci kulatého stolu se dohodli, že 
návrh letáku připraví František Batysta ve spolupráci s metodiky prevence a policií, další 
pracovní verzi rozešle ke připomínkování a schválení ostatním – leták bude fyzicky připraven 
do začátku září 2018 – financování vydání letáku zajistí Policie ČR, přislíbila mluvčí p. Joklová. 
Účastníci kulatého stolu vznesli připomínky k letáku – použity příliš složité formulace, nutno 
zjednodušit a zkrátit – zástupci ostatních škol souhlasí. Petr Šmíd navrhuje umístit odkazy na 
zajímavá videa (např. videa youtubera Jirky Krále, který se kyberkriminalitou také zabývá 
apod.). 
 
 
ZÁVĚR: 

1) Připraven a pilotně ověřen program primární prevence (rozsah 2 hodiny) pro I. a II. 

stupeň ZŠ – zajistí Petr Šmíd, Portus Prachatice, o.p.s., dále hledat zdroje na 

financování této aktivity 

2) Do září 2018 zpracován informační leták na téma kyberkriminalita – zajistí František 

Batysta ve spolupráci s Policií ČR, metodiky prevence ZŠ. Vydání letáků zajistí Policie 

ČR. 

3) V rámci projektu MAP II ORP Prachatice možno realizovat ve spolupráci MAS 

Šumavsko, z.s.; Portus Prachatice, o.p.s. a ZŠ programy primární prevence, dále možno 

realizovat aktivity zaměřené na spolupráci škol a rodičů i na téma kyberkriminalita. 
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4) Do akčního plánu komunitního plánu sociálních služeb ORP Prachatice na rok 2019 

definována aktivita Prevence kyberkriminality – tvorba letáků, tvorba informačních 

panelů, realizace programů primární prevence pro žáky ZŠ, podpora spolupráce škol a 

rodičů žáků (osvětové aktivity). 

 

 

Další schůzka k této problematice proběhne na podzim 2018. Svolá Jaroslava Hauptmanová. 
 
 
Prachatice 11. dubna 2018 
 
 
Zapsala: Jana Dolanská 
 
 
Ověřila: Jaroslava Hauptmanová 
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