
 
 

Zpřesněná pravidla pro používání mobilních telefonu v prostorách školy 
 

Cíl úpravy: 

 vytvořit bezpečné prostředí s prevencí kyberšikany 

 vytvořit prostředí, kde je mobilní telefon jen pracovním nástrojem 

 vytvořit prostor k rozvoji sociálních a komunikačních vazeb mimo on-line prostor 

 vytvořit prostor při kterém si žáci odpočinou od závislosti na hrách a sociálních sítích 

 vytvořit přestávky jako prostor pro odpočinek a načerpání energie a soustředění na další výuku 
 
Zdůvodnění: 

 významná část žáků se o přestávkách soustředí na hraní her, nekomunikují tak se spolužáky a do hodiny se 
vrací unavení a těžko přepínají na výuku, hra v nich stále doznívá 

 sociální sítě, omezují reálný kontakt a nutí řešit problémy (co, kdo, s kým …), které se přenáší do hodin a 
snižují soustředění žáků 

 na platformách se objevují pomluvy a negativní zprávy, které výrazně ovlivňují vnímání žáků a stěžují učení 
 klademe si za cíl využívat tyto prostředky jako pracovní nástroj, který nám pomáhá 
 myslíme si, že pobyt ve škole bez mobilů by mohl žákům všeobecně pomoci relaxovat a kompenzovat toto 

zatížení, které využívání mobilů způsobuje  
 
Mobilní telefony ve výuce 

 ve výuce jsou telefony vypnuty a schovány v taškách, žák je může preventivně odevzdat na katedru učiteli 

 žáci si vytahují a zapínají mobily jen v případě, že je k tomu vyzve pedagog a budou sloužit výhradně k práci 

 využití mimo pracovní úkol je považováno za porušení pravidel 

 
Mobilní telefony o přestávkách 

 používání mobilů je zakázáno před vyučováním, během přestávek a po vyučování ve všech prostorách školy s 
výjimkou prostor, které jsou k tomu určeny a kde platí specifická pravidla 

 žáci mohou používat mobilní telefon během přestávek pouze ve sborovně a to za účelem: 
a) komunikace s rodiči 
b) práce na EDUPAGE 
c) nastavení hudby do sluchátek - okolí nesmí být nijak zasaženo hlukem, zvukem,...) 

 poslech hudby je o přestávkách možný jen přes sluchátka, žák si zapne play list, ale nelistuje skladbami, ty si 
může připravit doma nebo ve sborovně (okolí nesmí být rušeno) 

 
Porušení pravidel 

 pokud žák vytáhne bez pokynů učitele mobilní telefon v průběhu hodiny bude upozorněn, že jej má schovat, 
pokud neuposlechne odevzdá mobilní telefon na učitelskou katedru a po vyučování si jej vezme zpět a učitel 

odešle rodičům i žákovi do sekce CHOVÁNÍ na EDUPAGE ikonu . 

 pokud žák bude manipulovat s mobilním telefonem na chodbě či v učebně během přestávky, je upozorněn 
vyučujícím, ať mobil schová. Pokud jej neschová nebo se jeho jednání opakuje, učitel odešle rodičům i žákovi 

do sekce CHOVÁNÍ na EDUPAGE .  

 opakované porušování pravidel bude sankciováno formou 3x = kázeňské opatření (NTU, DTU, DŘŠ) 

 při závažném opakovaném porušování pravidel může být mobil se souhlasem zákonného zástupce zabaven 

 
Používání mobilních telefonů pedagogickými pracovníky školy 

 v hodinách pedagogové používají mobilní telefony pouze k zapisování známek, TK případně k prezentaci – 
důvod svého využití žákům osvětluje 

 učitelé na dozorech mobilní telefony nepoužívají, pokud si potřebují něco vyřídit odejdou do kabinetu  
 
 

V Krnově  16.2.2023                                                                                za pedagogickou radu ředitel: Karel Handlíř 


