
 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

 

Jak korigovat chování dítěte v kyberprostoru 

Informační leták pro rodiče dětí 

U dětí od 6 do 10 let 

• Potřebné je vytvořit pravidla ohledně digitálních technologií, vytvořit mediální plán, užívat rodičovský 

software (blokuje nevhodný obsah a monitoruje aktivity dítěte) 

• Dbát u dětí na dostatečný čas spánku a čas k fyzickým aktivitám, děti by neměly obrazovky užívat  

60 minut před spaním 

• Důležitá je pravidelná komunikace s dětmi o on-line aktivitách (bezpečné návyky, nepřijatelné chování) 

• Dítě se zdravým přístupem k mediím (dle Americké akademie pediatrie + iniciativy Common Sense 

Media) 

o Má pozitivní vzor: spoléhá na dospělého, který mu pomáhá vytvářet zdravá pravidla a návyky 

používání medií 

o Sleduje obsah odpovídající věku: umí hledat vysoce kvalitní pořady a/nebo hry s potenciálem 

k učení 

o Myslí kriticky: při hledání a sdílení informací on- line se chová zodpovědně 

o Má dostatek spánku: 9 – 12 hodin pro věk  6-12 let 

o Respektuje ostatní: nevěnuje se obrazovkám, když s někým mluví 

o Dodržuje zdravé zásady: nepoužívá digitální zařízení během jídla, před spaním nebo při cestě 

do a ze školy 

o Nachází rovnováhu mezi online a offline světem: kromě aktivit online má dostatek koníčků 

(čtení, hraní, sport) 

• Důležité je informovat děti o zdrojích pro hledání kvalitního obsahu, popř. nabídnout kvalitní obsah   

 

U dětí od 11 let 

• Vytvořit rodiči a dbát na rodinný mediální plán (časové limity, zásady, pravidla, čas bez obrazovek- např. 

rodinné večeře, setkání s přáteli…, místa nočního nabíjení mobilů mimo dosah) 

• Dbát u dětí na dostatečný/doporučený čas spánku a čas k fyzickým aktivitám, děti by neměly obrazovky 

užívat 60 minut před spaním; spánek  8-10 hodin denně pro věk od 12 let 

• Potřebná je pravidelná komunikace s dětmi o online aktivitách 

• Být pozorný k přítomnosti možných signálů problematického vztahu dítěte k technologiím (únava, 

poruchy spánku; sociální izolace; zhoršený školní prospěch; nuda a smutek při omezeném přístupu; 

opakované spory o časových limitech; negativní emoce po „pobytu online“, např. videohry, chat)  

Více informací na www.digitalnizdravideti.cz; www.slowtechinstitute.org 

Čerpáno z 28. konference Duševního zdraví mládeže, přednáška MUDr. Zmeškalové a MUDr. Sadílkové  

                                                                                                                    sepsala Mgr. Ivana Huková, školní psycholog 
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