Příklad smlouvy o používání Internetu v rodině
Dítě:
Chápu, že používání rodinného počítače je výsada, která se řídí následujícími pravidly:
1. Budu respektovat soukromí všech, kteří používají tento počítač. Nebudu otevírat,
přemisťovat nebo mazat soubory, které nejsou moje.
2. Rozumím tomu, že máma a táta mohou kdykoli vstoupit na můj účet a podívat se na mé
soubory.
3. Nebudu nic stahovat, nebo instalovat programy předtím, než se zeptám rodičů.
4. Nikdy nebudu prozrazovat na Internetu svá osobní data. Nikdy nebudu prozrazovat své
příjmení, telefonní číslo, adresu, nebo název školy, kterou navštěvuji – dokonce, ani pokud
znám osobu, se kterou komunikuji online. Moje přezdívka na počítači bude:
.......................................................................................................................................................
5. Rozumím tomu, že mohu používat počítač pouze pro rodiči schválené účely.
6. Nikdy nebudu psát nebo posílat na Internetu nic, co bych si nepřál/a, aby rodiče viděli.
Nebudu mluvit sprostě nebo jakkoli jinak nevhodně. Pokud obdržím zprávy nebo videa, která
obsahují hrubé výrazy, okamžitě je přepošlu mámě nebo tátovi.
7. Nikdy nebudu souhlasit s osobní schůzkou s někým, koho „poznám“ na Internetu, aniž by s
tím souhlasili rodiče. Nebezpeční lidé mě mohou zkoušet nalákat na schůzku.
8. Kdykoli se budu cítit nepříjemně kvůli nějaké zkušenosti na Internetu, okamžitě to řeknu
rodičům. Rozumím tomu, že rodiče mi těmito pravidly chtějí pomoct a ne mě trestat.
Rodič:
Chápu, že je mojí zodpovědností chránit svou rodinu a pomáhat jí užít si to nejlepší, co
Internet nabízí. V tomto smyslu souhlasím s následujícím:
1. Budu naslouchat klidně. Pokud za mnou mé dítě přijde se svými online zkušenostmi,
slibuji, že se nenaštvu, ale udělám to nejlepší pro to, abych svému dítěti pomohl/a vyřešit
situaci, do které se dostalo.
2. Budu racionální. Nastavím pro dítě rozumná pravidla a očekávání pro používání Internetu.
Vyvodím rozumné důsledky při rozhodování o jeho chybách.
3. Budu se svým dítětem zacházet s důstojností. Budu respektovat přátelství, která mé dítě
naváže na Internetu, stejně jako respektuji jeho kamarády ze školy apod.
4. Nebudu bezdůvodně narušovat soukromí svého dítěte. Slibuji, že nezajdu dále, než budu
potřebovat pro to, abych ochránil/a bezpečí svého dítěte. Nebudu číst zápisky nebo deníky,
stejně tak ani nebudu kontrolovat jeho e-maily nebo soubory, pokud k tomu nebudu mít
závažný důvod.
5. Nebudu přijímat drastická opatření. Nehledě na to, co se stane, rozumím tomu, že Internet
je důležitý nástroj pro úspěch mého dítěte ve škole, vztazích nebo v práci, a slibuji, že Internet
zcela nezakážu.
6. Budu zúčastněný/á. Budu trávit čas se svým dítětem a stanu se kladnou součástí jeho online
aktivit a přátelství – stejně tak, jako je tomu v životě off-line.
Rozumíme výše uvedeným pravidlům a v souladu s nimi souhlasíme s používáním počítače.
Podpis dítěte..................................................................................................................................
Datum............................................................................................................................................
Podpis rodiče.................................................................................................................................
Datum ...........................................................................................................................................
Po podepsání viditelně umístěte u počítače.

