
Vážení rodičia, 

ako riaditeľka školy Vám chcem adresovať tento dôležitý e-mail na tému : 

FACEBOOK /v skratke FB/ a jeho nástrahy   

 Mnohí žiaci majú založené účty na facebooku, kde pravidelne prispievajú fotografiami, videami, 

statusmi, četovaním a komunikáciou do života veľkého sveta. Máme však potrebu Vás,  ako 

zákonných zástupcov, informovať o tom, ako vidíme my ako škola tento problém komplexnejšie : 

1. Z právneho hľadiska za založenie a prevádzkovanie facebooku u maloletých detí zodpovedá 

zákonný zástupca, takže máte ako rodičia plné právo, ba aj povinnosť kedykoľvek nahliadnuť a 

preverovať, čo Vaše deti robia, čo všetko majú na FB (samozrejme, pri zachovaní a rešpektovaní úcty k 

svetu každého dieťaťa.) 

2. Vaše deti komunikujú na FB výrazne ináč ako v bežnom živote. Ich jazyk a spôsob komunikácie je 

veľmi často „surový“,  vulgárny, nevhodný. Zdieľajú tu nevhodné texty, fotografie, videá. Rozvíjajú 

svoju agramatickú, častokrát skratkovú reč a vzájomne si preposielajú nevhodné obsahy.  

3. Veľké množstvo konfliktov v škole má svoj pôvod práve v konfliktoch na FB. Strácajú tak 

skutočných kamarátov a následne sa im častokrát výrazne zhoršujú výsledky v škole. 

4.  Je preto pre školu veľmi ťažké realizovať výchovné pôsobenie, ak rodičia akceptujú túto formu 

komunikácie u detí. Máme skúsenosti, že práve FB plodí veľké množstvo zla medzi dospievajúcou 

mládežou.  

5. Deti sa prostredníctvom internetu dostávajú do falošného virtuálneho sveta a časom nedokážu 

vnímať rozdiely medzi týmto klamom a bežnou realitou. V podstate žijú dva životy. Jeden je skutočný 

a druhý iba umelo vytvárajú na sociálnych sieťach. 

6. Veľa žiakov  má FB aplikáciu v mobiloch a preto zakázanie počítača pre nich vlastne nič 

neznamená. Často sú preto vo veľmi neskorých hodinách aktívni prispievatelia na FB. Deti sa na 

mobiloch a tabletoch hrajú dlhé hodiny a radšej nespia, aby mohli byť on-line. 

7. Prítomnosť detí na FB, nevhodné obsahy a konanie spôsobuje, že komunikácia dnešnej mladej 

generácie je vlastne len rozprávanie o tom, čo zažívajú v on-line svete alebo pri hrách. 

8. Stále viac sa rozmáha kyberšikana na internete. Kyberšikanovanie je forma šikanovania,ktorá nemá 

časové a priestorové obmedzenie. Kým klasické šikanovanie sa väčšinou obmedzuje na jeden priestor, 

napr. školu, v prípade kyberšikanovania môžu útoky prichádzať kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí, ak má 

dieťa mobilný telefón alebo je pripojené na internet. K rizikám kyberšikany patrí zhoršený prospech 

v škole, neschopnosť udržať si sociálne vzťahy a takéto deti majú dokonca vyššie riziko užívania 

omamných látok. 

Dnešné moderné technológie prinášajú mnoho rizík, ale môžu mať aj pozitívny vplyv na vývin dieťaťa. 

Podstatné je – mať ich využívanie deťmi pod kontrolou.  

Preto Vás chceme požiadať, pokiaľ chceme skutočne pomáhať našim deťom a spoločne ich výchovne 

ovplyvňovať a viesť, je potrebné, aby sme sa viac zjednotili ako rodičia a pedagógovia v spoločnom 

výchovnom pôsobení na deti. V škole nie je dovolené používať mobily, upravuje to školský poriadok. 

Ak sa dieťa pripája na internet doma, mali by ste o tom vedieť a mať to pod kontrolou. Necháme to 

na Vaše zváženie, či je vôbec FB pre deti nutný v základnej škole. 

Prosím, chráňme spoločne naše deti, začnime ich oboznamovať nielen s najnovšími 

technológiami súčasnosti, s on-line svetom, ale hlavne s problematikou ich bezpečnosti. 

Bratislava, 3. februára 2020    Vypracovala : Mgr. I. J. Hajduová, riaditeľka 


