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Úvod
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Představení sdružení CZ.NIC

● nezisková organizace; z. s. p. o. Založená roku 1998 
předními ISP → otevřený subjekt – 116 členů

● Hlavní úkol: správa domény .cz

● Dlouhodobý cíl: zvyšování kultivovanosti českého 
Internetu



  

Další aktivity



  

Další aktivity



  

Další aktivity



  

Další aktivity – Online ZOO



  

Další aktivity - Knihy 



  

Další aktivity - Akademie



  

Další aktivity - Akademie



  

Termíny – kurz Kyberšikana 



  

Ostatní kurzy pro školy 

● (NE) bezpečný mobil (90 minut)

● Svět domén (60 minut)

● Fungování Internetu (60 minut)

● Sociální sítě (90 minut)

● Kyberšikana (90 minut)

● Čtení knihy ON-LINE ZOO s besedou



  

Bezpečně na netu

Od začátku roku přebírá CZ.NIC 
koordinaci národních aktivit 
zaměřených na zlepšení on-line 
bezpečnosti dětí v České republice.

Tento projekt vznikl díky podpoře 
Evropské komise prostřednictvím 
Nástroje pro propojení Evropy a 
navazuje na projekt Safer Internet, 
který skončil v prosinci loňského roku.



  

Bezpečně na netu

STOPonline.cz je určena k hlášení 
nezákonného obsahu, na který může 
každý z nás náhodně narazit na Internetu.

Nejdůležitějším aspektem linky 
STOPonline.cz je efektivní spolupráce s 
Policií České republiky, se kterou 
máme na provoz linky uzavřeno vzájemné 
memorandum a zapojení se do 
mezinárodní sítě INHOPE, která sdružuje 
linky pro hlášení obsahu se sexuálně 
zneužívanými dětmi po celém světě. 



  

Martyisdead
 Seriál ve spolupráci s MALL.TV

 



  

Martyisdead 
 Premiéra 20. 10. 2019

 



  

Projekce pro školy - Martyisdead 
 Leden 2020 

 



  

Maturant

 

Premiéra 28. 5. 2019

● Dezinformace

● Pravda a lež na Internetu

● Kybergrooming

● Netolismus

● Extremismus

● Prokrastinace

Režie: Braňo Holiček

Hrají: Antonín Mašek, Lucie Žáčková, Jan Hájek



  

Sledujte nás

 



  

Děkuji za pozornost

Martin Kožíšek  •  martin.kozisek@nic.cz
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