Naši školu najdete i na
FACEBOOKU!
Jste našimi žáky, zaměstnanci školy, bývalými žáky, rodiči či sourozenci našich žáků?
Jste naši známí, příbuzní a přátelé nebo příznivci Základní školy a mateřské školy Chraštice?
Chcete být informováni o aktuálním dění v naší škole?

Staňte se i vy členy naší komunity na Facebooku!
Hned v úvodu je třeba si uvědomit, že vás - jako návštěvníky našeho webu - lze rozdělit zhruba do
3 skupin:

1) Facebook již používáte a víte tudíž, o co se jedná.
V tom případě asi uvítáte, že informace o naší škole i lidech kolem ní budete moct nyní sdílet,
sledovat a využívat i tímto způsobem. Zřejmě vám nemusíme nic vysvětlovat, přesto si můžete pro
jistotu zopakovat zásady bezpečného používání Facebooku.

2) Facebook dosud nepoužíváte, ale jste
ochotni se zaregistrovat a vyzkoušet, v čem
by to pro vás bylo zajímavé a užitečné.
Možná máte obavy a nejste si jisti, zda se
nevystavujete riziku ztráty soukromí. Zde doporučujeme
přečíst si základní informace o Facebooku, zjistit
všechny klady i zápory a teprve po důkladném poučení
se zaregistrovat. Důležité je být opatrný se
zveřejňováním osobních údajů. Na druhou stranu ale
vždy platí, že bude zveřejněno jen to, co sami budete
chtít a jen tomu, komu to dovolíte. Více informací
najdete zde, registrujte se po kliknutí na logo facebook
v pravém sloupci našeho webu.

3) Facebook nepoužíváte a používat nechcete, ať už vás k tomu vedou
jakékoliv důvody.
Je to vaše právo a tudíž na vás nebudeme dále naléhat. Je to jenom na vás, jestli časem třeba
změníte názor nebo ne.

Rodiče: POZOR!!!
Samostatnou a důležitou kapitolou je používání Facebooku dětmi, které ještě nedokáží posoudit
všechna rizika. V tom případě za něj ovšem nese zodpovědnost rodič, který musí umět posoudit,
zdali je jeho dítě natolik vyzrálé, že mu stačí vysvětlit, jak se na facebooku chovat - ono to pochopí
a bude to dodržovat, nebo že natolik vyzrálé není a v tom případě nemá na Facebooku co
dělat!!!
Více informací pro rodiče najdete níže v přiložených textech a v následujících odkazech. Rady
pro BEZPEČNÝ INTERNET si můžete přečíst v článku zde či na webech Bezpečný internet nebo
Saferinternet.
Svůj názor na Facebook můžete vyjádřit v anketě zde nebo jej napište mailem či v diskuzi pod
článkem.
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