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Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, 

v posledních týdnech zaznamenáváme zvýšený počet kybernetických útoků na školy či             
narušování on-line výuky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spolu s           
Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) proto vnímají potřebu 
zintenzivnit dosud poskytovanou metodickou podporu škol pro zajištění kybernetické             
bezpečnosti tak, aby školy měly dostatek informací a podpory a mohly se plně věnovat              
samotné výuce. 

Ve spolupráci s NÚKIB jsme proto koncentrovali metodickou podporu na portál             
https://koronavirus.edu.cz/bezpecne-online.  

Na těchto stránkách naleznete webináře na témata:  

1) Bezpečnost online výuky; 
2) Bezpečnost a ochrana dat v online výuce; 
3) Kybernetická bezpečnost: hesla a zabezpečení účtů; 
4) Kybernetická bezpečnost: tipy pro zabezpečení počítače; 
5) GDPR ve výuce v době nouzového stavu; 
6) 10 pravidel pro školní data v bezpečí.  

Na stránce naleznete také odkazy na další materiály, které vytvořil Národní úřad pro                   
kybernetickou a informační bezpečnost. Jde zejména o: 

1) Praktické infografiky pro školy i rodiče; 
2) Rozcestníky, které školám pomohou u žáků budovat návyky potřebné pro bezpečný 

pohyb na internetu a bezpečné používání digitálních technologií; 
3) Online kurz Bezpečně v kyber; 
4) Online příběhy Vanda a Eda pro předškolní děti a 1. stupeň ZŠ, které jsou nově k dis-

pozici i v audio verzi; 
5) Interaktivní komiksy Digitální stopa pro žáky; 

https://koronavirus.edu.cz/bezpecne-online


6) Edukativní Instagram pro 2. stupeň ZŠ; 
7) Informační web, který obsahuje videa a odkazy na materiály pro bezpečnou on-line a 

distanční výuku, který je nově dostupný i z některých školských informačních systémů. 

Společně pak připravíme i další webináře pro učitele, rodiče a žáky speciálně zaměřené na 
bezpečnost v on-line prostředí, které Vám budou k dispozici na výše uvedeném portálu.       
Prosíme, věnujte oblasti kybernetické bezpečnosti a prevence zvýšenou pozornost, kterou si 
toto téma jistě zaslouží.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 

za MŠMT: 
Ing. Robert Plaga 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 

 
za NÚKIB: 

Ing. Karel Řehka 
ředitel Národního úřadu pro 
kybernetickou bezpečnost
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