
Nové pravidlo u nás ve škole 

Od 1. 9. 2018 máme ve školním řádu nové ustanovení, které se týká používání mobilů v budově školy. 

Vzniklo se souhlasem jak pedagogů, tak školské rady a zástupců rodičů. Na rodičovských schůzkách 

bude toto téma s třídními učiteli otevřeno a prodiskutováno. 

Proč jsme vlastně používání mobilů ve škole řešili a proč právě tak, že budou ve školní budově po 

celou dobu vypnuté a v aktovkách? Některé školy s tímto opatřením přišly již dříve. My jsme o tom 

celý půlrok vedli diskuzi jak mezi pedagogy, tak i s rodiči a školskou radou. Zvažovali jsme pro a proti. 

Opatření vnímáme jako prevenci kyberšikany a závislosti na neustálé kontrole displeje chytrých 

telefonů a na hrách.  

Všichni jsme se dokázali shodnout na tom, že není důvod pro to, aby děti měly v průběhu výuky (v 

hodinách) mobil zapnutý (zapnuté mobily rušily zvoněním, zvuky, vibracemi, někteří je používali pod 

lavicí..). Toto opatření bylo již ve školním řádu obsaženo dříve. Rozšíření i na přestávky přinesl čas a 

zkušenosti s negativy, která už jsou všeobecně známa. Hraní her na mobilu místo kontaktu se 

spolužáky, pouštění hudby a zvyšování už tak vysoké hladiny hluku na chodbách i ve třídách, 

chatování na sociálních sítích apod. nejsou jistě aktivity, které by patřily do školy. Zde by se měli žáci 

především soustředit na výuku, přípravu na ni, na občerstvení, komunikaci se spolužáky, zajištění 

nejrůznějších potřeb a tak dále. Mnohdy je telefon to jediné, co žák má k dispozici na lavici, na rozdíl 

od pomůcek, není čas na pročtení a zopakování učiva. Řešili jsme i nevhodné chování na sociálních 

sítích, nepovolené fotografování či nahrávání, používání mobilu při písemkách. Děti spolu neumějí 

komunikovat, každý střet názorů řeší stále častěji agresivním způsobem, popřípadě nedokáží „ustát“ 

nejrůznější situace v kolektivu, protože jim chybí intenzivní sociální kontakt. V některých třídách děti 

už v minulosti po dohodě s rodiči telefony odkládaly učiteli na stůl a o přestávkách se povídalo a hrály 

hry, které jsme zakoupili. 

Neustálé zírání do telefonu vede k poruchám pozornosti, narušení vývoje dětí, nezájmu o dění kolem 

a velkému vlivu virtuálního světa na život dítěte. Domníváme se, že tyto aktivity patří do volného 

času pod dohled rodičů, nikoliv do školy.  

Pokud nastane situace a dítě akutně potřebuje něco s rodiči po telefonu vyřešit, nevidíme v tom 

problém. Každý učitel tuto mimořádnost chápe, a když za ním dítě přijde, určitě mu zapnutí telefonu 

povolí. Na úřední jednání s rodiči nebo zajištění aktuálních potřeb žáka máme ve škole služební 

telefony. Stačí, aby dítě dospělého informovalo, a učitel se s rodičem spojí.  

Pravidlo ve školním řádu je dáno, budeme ho tedy respektovat. Žáci jsou s ním seznámeni a budou 

při porušení upozorněni, že to není v pořádku a ať telefon vypnou a schovají do aktovky. Pokud 

takové napomenutí přijde několikrát po sobě, zaznamenáme ho do evidence a bude se s ním počítat 

při udělování kázeňských opatření. Nám všem jde hlavně o to, aby žáci obecně měli větší respekt 

k pravidlům a pochopili, že porušování má také důsledky. To je pro život zásadní výchovný moment.  

O problematice spojené s mobilními telefony se dočtete v aktuálním čísle časopisu Téma (se svolením 

redakce dáváme text k dispozici).   


