Mobil ve škole?
V předínské škole ano, ale vypnutý.
Nedávno bylo široce diskutováno téma domácích úkolů, nyní přichází na přetřes používání
mobilních telefonů ve školách. Souvisí to s masovým rozšířením „chytrých“ přístrojů
s přístupem na internet. Některé evropské státy uvažují o striktním zákazu nošení mobilních
telefonů do školy, některé už tento zákaz uplatňují /Francie/.
Mobil je součástí života nás všech, je naším soukromým majetkem. Žák může mít ve škole
s sebou svůj mobil, nelze zákazem porušit jeho vlastnické právo. Ředitel školy má však právo
stanovit prostřednictví školního řádu pravidla pro používání mobilního telefonu ve škole.
V našem školním řádu je zakotveno toto:
„Ve škole je zakázáno používat mobilní telefon i jiné technické prostředky sloužící jako
záznamová zařízení. Po celou dobu pobytu ve škole a v celém areálu školy i na školních
akcích konaných mimo školu mají žáci svoje mobilní telefony vypnuté. Žáci vypínají
mobilní telefony před vstupem do školního areálu a zapínají je až po opuštění areálu školy.
V případě potřeby mohou žáci použít svůj mobilní telefon, ale pouze se souhlasem
pedagogického pracovníka“.
O zákazu používání mobilu ve vyučovacích hodinách zřejmě diskutovat netřeba. Během výuky
je nutné maximálně se soustředit na práci, nevyrušovat sebe, spolužáky ani učitele. Se
souhlasem učitele může být mobil využit ve vyučovací hodině jako užitečná pomůcka.
O přestávkách by děti určitě rády něco nafotily, nahrály, natočily, nasdílely, pověnovaly se
facebookovým radovánkám, napsaly několik zpráv, podívaly se co nového na youtubu, zahrály
si nějakou počítačovou hru, … Ale ve skutečnosti na to není čas. Naše přestávky jsou
desetiminutové. Během této krátké doby je třeba se najíst, napít, zajít si na WC, projít se,
prohodit pár slov se spolužáky, přemístit se do jiné učebny, připravit se na další hodinu, …
Ano, je možné, že si někdo občas tajně zapne mobil při návštěvě WC, ale jinak to celkem
funguje. Pravidla jsou respektována žáky, rodiči i učiteli.
Možná to potom děti dohání odpoledne doma, možná zírají do displeje dlouho do noci, ale to už
je věcí rodičů a jimi nastavených pravidel.
Takže telefon se v naší škole zapíná jedině se souhlasem učitele, a to v případě, když je to
užitečné v rámci výuky nebo když je třeba něco neodkladného nutně vyřídit.
Jasná pravidla pro používání mobilu ve škole platí i pro učitele a jsou zakotvena v Pracovním
řádu školy.

