DESATERO NETIKETY - jak se chovat na internetu
I. Chovejte se tak, abyste nepoškozovali ostatní uživateli.
II. Neomezujte ostatní při jejich vlastní práci na síti.
III. Nenahlížejte do souborů ostatních uživatelů.
IV. Nevyužívejte počítače ke krádežím.
V. Nevyužívejte síť ke zveřejnění falešných údajů, falešného svědectví.
VI. Nevyužívejte ani si nekopírujte software, za který jste nezaplatili.
VII. Nevyužívejte zdroje ostatních uživatelé bez autorizace.
VIII. Nepřisvojujte si duševní bohatství ostatních.
IX. Uvažujte o společných důsledcích programu, který tvoříte.
X. Používejte počítač s úctou, s respektem a ohleduplně.
Další zásady netikety















Vyhýbejte se zbytečné agresivitě, osobním útokům a vulgarismům, pokud vás někdo
slovně napadl, počkejte chvilku s odpovědí, získáte tak nadhled a odstup.
Nevynucujte si pozornost, neočekávejte okamžitou odpověď, nikdy nevíte, co dotazovaný
dělá.
Pamatujte na to, že nikdo vás nezná jako osobnost, svůj obraz si vytváříte jen přes vaše
slova, dbejte tak na gramatickou i obsahovou stránku své výpovědi.
Pokud píšete příspěvek do diskuze či článek, snažte se zbavit zbytečných slovních
vycpávek z mluveného projevu, buďte struční, konkrétní.
Při zasílání velkého objemu dat se pokuste přílohy komprimovat pomocí tzv. zipu, také se
ujistěte, že protistrana s takovým balíkem dat souhlasí.
Nadepisujte a identifikujte obsah zprávy, příjemce se bude lépe orientovat.
Pokud vám došla pošta od někoho, kdo si evidentně spletl příjemce, obsah smažte a
informujte odesílatele ihned o této skutečnosti. Každý z nás se plete, chybuje, buďme
proto tolerantní a snažme si pomáhat. Dopis bychom taky jen tak nevyhodili do koše.
Vyvarujte se přeposílání hloupostí – vtipná videa, obrázky, testy, vtipy, hoaxy (poplašné
zprávy, řetězové dopisy) atd. Koledujete si o to, aby vás protistrana zablokovala a
opravdu důležité sdělení ignorovala, přehlédla.
Účastníte-li se odborné konference, máte možnost získat množství relevantních a
věrohodných informací, avšak doporučujeme zvolit vhodnou míru dotazů a ujistit se, že
žádané údaje nenajdeme v „běžném kyberprostoru“. Obhlédněte časté dotazy a odpovědi,
využijte vyhledávač atd.
Vyznáte-li se sami v konkrétní problematice, poraďte.
Poslední radou je základní motto Internetu: „Buďte konzervativní při vysílání a liberální
při příjmu.“

Zdroj: http://www.nebudobet.cz

Listina dětských práv na internetu
Stejně jako všude na světě i na internetu mají všichni lidé svá práva. Děti i dospělí by měli znát
svá práva a také brát vážně práva ostatních. Znát svá práva znamená vědět, co mohu a co nesmím
dělat, a zároveň jak se nikdo nemá a nesmí chovat ke mně.
 Mám právo vyhledávat, učit se a užívat si na internetu vše, co je pro mě dobré. (Internet
Ti může nabídnout spoustu užitečných a zajímavých věcí a je skvělé je využít.
Nezapomínej ale, že můžeš objevit i věci pro sebe nebezpečné.)
 Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti! (To znamená, že Tě nikdo
nemůže nutit, abys mu o sobě něco řekl nebo řekla.)
 Mám právo, aby mne přes internet nikdo neobtěžoval ani netrápil! (Všichni mají právo
užívat si internet v klidu a bezpečí. Když Tě někdo trápí a obtěžuje, Tvá práva tím
porušuje a Ty se můžeš bránit.)
 Mám právo nevšímat si e-mailů, zpráv a vzkazů od lidí, které neznám nebo jim nevěřím.
(Záleží jen na Tobě, s kým se chceš na internetu potkávat. Zprávy a vzkazy, které se Ti
nelíbí nebo Tě vystrašily, můžeš klidně smazat.)
 Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky! (Stejně
jako nemusíš nikomu říkat nic o sobě, nemusíš ani odpovídat na otázky nebo dotazníky.
Když se s nimi setkáš, nevšímej si jich nebo požádej dospělé, aby Ti poradili s tím, zda je
dotazník bezpečný, a případně Ti s jeho vyplněním pomohli.
 Mám právo vždy požádat rodiče nebo jiné blízké dospělé o pomoc! (Každý si někdy na
internetu neví rady a není to žádná ostuda. Kdykoli můžeš požádat o pomoc a radu.)
 Mám právo nahlásit každého, kdo se na netu chová divně nebo dává divné otázky! (I na
internetu se mohou objevit lidé, kteří chtějí někomu ublížit nebo mu způsobit problémy.
Nahlásit to není žalování, ale pomoc pro Tebe i ostatní.) proklik na internethotline.cz
 Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci!
(Může se stát, že na internetu najdeš něco, co Ti přijde odporné nebo děsivé a není to Tvá
vina. Znovu se ale na takové stránky raději nevracej.)
 Mám právo, aby mě lidé na internetu uznávali a brali na mě ohled. (Stejně jako Ty
dodržuješ pravidla chování na internetu, mají to dělat i ostatní. Když se někdo chová
bezohledně, můžeš se bránit.)
 Mám právo být na internetu v bezpečí a cítit se tak. (Aby sis mohl nebo mohla internet
opravdu užít, nesmí Ti hrozit žádné nebezpečí. Proto kdykoli máš strach nebo pocit, že Tě
někdo ohrožuje, hledej pro sebe pomoc.)
Zdroj: http://pomoc-online.saferinternet.cz

