
 

 

MAP Karlovarsko II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) 

Webinář Bezpečí učitele a žáka v online prostředí 

Datum: 02. 12. 2020, od 16 h do 17:30 hod 

Místo: on line v Google meet 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Cílová skupina: rodiče dětí základních škol 

Cíl semináře: Doporučení pro učitele k zabezpečení online výuky, konkrétní rady a tipy. 

Lektor: Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová, výchovná poradkyně ZŠ U Obory, Praha 10 

Workshop probíhal dvě hodiny, během kterých se po krátkém začátku a představení lektorky a 

její profesní působnosti, učitelé dozvěděli, jak pracovat s dětmi a jaká rizika hrozí při online 

výuce.  

V úvodu workshopu lektorka zmínila, jak důležité je nastavení výuky v online prostředí, jak 

komunikovat s žáky a s rodiči. Jaká nastavení by měla škola na své síti a jaké platformy by se 

neměly využívat pro distanční výuku. 

Zmínila důležité faktory, které ovlivňují online výuku, co vše by mělo být ze strany školy 

připraveno a kdo by toto měl mít na starosti. Které platformy jsou nevhodné pro online výuku 

právě díky riziku možného úniku informací a tím předejít možné kyberšikaně a dalším situacím, 

které by měli za následek snížení váhy učitele a žáka nebo jejich bezpečí. Doporučila dvě 

nejvíce vhodné platformy, které jsou co se zabezpečení týče v současné době nejvíce vhodné. 

Co vše má bezpečná platforma obsahovat, kdo by měl obsluhovat platformu pro danou školu a 

jak v ní pracovat s dětmi.  

Varovala před mícháním osobním a pracovních emailů, před instalováním doplňkových 

programů třetích stran, které nejsou ověřeny. Doporučila pevně nastavit jasná pravidla online 

výuky a používání tzv. přepsání schůzek a povolení přístupu. Dále informovala učitele, co 

mohou jako vyučující udělat, aby online schůzky byly bezpečné a co naopak v rámci této výuky 

nedělat a jak zabezpečit data uložená na počítači používaný k práci, ev. k osobní potřebě.  

 

Během workshopu lektorka uváděla příklady z praxe, otázky rodičů a následně odpovídala i na 

otázky učitelů.  

 

Zapsala Veronika Wojnarová 

 

 


