Masarykova základní škola a mateřská škola
Semčice
Vážení rodiče,
na základě nedávných událostí, které proběhly na naší škole (zneužití mobilních
telefonů a digitálních technologií žáky – kyberšikana), bude od druhého pololetí školního
roku 2018/19 změněn školní řád.
Změna se týká zákazu používání mobilních telefonů a tabletů žáky po celou dobu vyučování.

Ve škole platí úplný zákaz používání mobilních telefonů a tabletů žáky.
Zákaz platí po celou dobu, kdy žák vstoupí do školní budovy, tedy i o
přestávkách, až do chvíle, kdy školu opouští. Mobil bude vypnutý a uschován v
tašce. Zákaz se vztahuje i na přesuny v rámci vyučování (např. přesun na TV
apod.) i na pobyt ve školní jídelně, školní družině a při všech školních akcích.
Kromě výše jmenovaného problému nás k tomuto kroku vedly ještě následující důvody:
• narušování výuky zvoněním telefonu, který měl být vypnutý a není
• podpora procesu učení - žáci tráví přestávky na mobilu nebo tabletu. Místo
odpočinku se často pohybují na sociálních sítích nebo hrají hry… Do výuky pak
přicházejí mnohdy nesoustředění, což snižuje efektivitu učení.
• žáci mezi sebou komunikují jen prostřednictvím chatů, nemluví spolu
• prevence konfliktů, kyberšikany a úrazů – žáci nevnímají svět kolem sebe, věnují se
jen displeji
• prevence vyhledávání nevhodného obsahu na internetu
• časté ztráty zařízení – žáci nechávají telefony v lavicích, na WC, v šatně, v tělocvičně
apod.
Při porušení tohoto pravidla vyučující mobil žákovi odebere (vypnutý), zapíše poznámku do
archu a telefonicky vyrozumí zákonného zástupce, aby si mobil osobně vyzvedl. Mobil
nebude předán žákovi.
Děkuji vám za pochopení a porozumění
Mgr. Jana Kočová, ředitelka školy
V Semčicích 15. 01. 2019
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