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• Připravit kvalitní absolventy pro trh práce 

• Zajistit další studium v oblasti kybernetická bezpečnost

• V našem regionu dosud nic podobného neexistovalo

CÍLE PROJEKTU
Proč jsme do toho šli?









• Nový vzdělávací program pro střední školy

• Intenzivní spolupráce školy a odborných partnerů

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků a možnost sdílení s komerční sférou

• Výukové prostředí

– Junior centrum excelence pro kybernetickou bezpečnost (JCEKB)

NAŠE REALIZACE
Jak jsme postupovali?



• Junior centrum využívají ve výuce žáci technických i netechnických oborů, zejména pak 150 žáků 

oboru kybernetická bezpečnost

• Minulý rok ukončilo vzdělávání prvních 32 absolventů oboru kybernetická bezpečnost

• Atraktivní obor, počet uchazečů o vzdělávání trojnásobně převyšuje stanovenou kapacitu oboru

• Školní vzdělávací program je průběžně evaluován a změny se aktuálně promítají do výuky

• Sdílení JCEKB pro výuku žáků dalších středních škol v regionu

NAPLNĚNÍ CÍLŮ
Kde se nacházíme?



• Zvyšující se počet spolupracujících subjektů se školou

o souvislé praxe pro žáky

o vstup odborníků z praxe do výuky,

např. společnosti ALEF NULA, NÚKIB, AXENTA, NSMC atd.

o spolupořadatelé konferencí ALEF Security Talk

o tvorba scénářů pro praktickou výuku žáků v JCEKB

NAPLNĚNÍ CÍLŮ
Kde se nacházíme?



• 72 žáků a 4 vyučující (36 prezenčně a 36 distančně)

• 76 pracovišť

• 76 počítačových sítí

• 813 virtuálních počítačů

KAPACITA LABU
Může nahradit prezenční výuku?



• Phishing – podvodná taktika

• Spear phishing, Phishig, Smishing

• Sociální inženýrství

PHISHING
Co to vlastně je + příklady



Smishing Phishing

Příklady
Česká pošta



Častá situace
Sociální sítě



Příklad Spear Phishingu
Podvržený email



Jak rozeznat phishing?

• Gramatika

• Urgence

• Zvláštní odkazy

• Zvláštní URL adresa (ne vždy)

• V případě podezření nikdy neotevíráme přílohu! 



Prosím naskenujte si následující QR kód.



DĚKUJEME ZA POZORNOST

Kontaktuje nás

+420 541 123 222 (8:00–15:00 hodin)

info@cichnovabrno.cz www.cichnovabrno.cz

jcekb@cichnovabrno.cz www.jcekb.cz
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