PŘÍNOSY:
 podpoříme reálnou komunikaci mezi spolužáky
 nebude narušována výuka ani pozornost žáků příchozími zprávami či
telefonáty
 předejdeme poškození nebo ztrátě zařízení
 snížíme riziko vzniku závislosti na mobilním zařízení (popř. internetu)
 snížíme riziko kyberšikany
 snížíme dobu, kterou budou žáci trávit používáním mobilních zařízení
 žáci budou o přestávkách regenerovat aktivně
DŮVODY:
 zákaz používání mobilních telefonů v hodině nebo natáčení spolužáků
a školních prostor bez souhlasu ŘŠ nebyl ze strany některých žáků
respektován
 přítomnost telefonu, který má pouze vypnuté zvonění, snižuje
majiteli míru soustředění, neboť neustále očekává, že mu někdo napíše
nebo zavolá
 nadměrné používání digitálních technologií narušuje zdravý vývoj
mozku
 nadměrné užívání sociálních sítí snižuje sociální způsobilost uživatelů
 časté sledování audiovizuálních médií snižuje a poškozuje vývoj řeči
a myšlení
 Žák s příchodem do školy vypne mobil, nebude jej používat ani
o přestávkách. Mobil může zapnout až při odchodu ze školy
po ukončení výuky. Nerespektováním tohoto zákazu se žák vystavuje
napomenutím a dalším kázeňským opatřením.
 Žáci jsou ve škole pod stálým pedagogickým dohledem, v hodinách
i o přestávkách. V případě, že je nutné aktuálně informovat rodiče, činí tak
učitel, který tuto skutečnost zjistí (např. nevolnost, zranění, …). Rodiče tak
mají zajištěn přísun důležitých informací během dne a není třeba, aby
rodiče kontaktoval žák. To platí i obráceně, pokud rodič nezbytně potřebuje
kontaktovat své dítě, muže tak učinit prostřednictvím sekretariátu.
 Žáci nebudou moci využívat mobil v hodinách ani jako kalkulačku
nebo překladový slovník. Každý žák by měl mít svou kalkulačku, kterou
využije i ve studiu na střední škole. Škola disponuje slovníky v tištěné
podobě.
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NECHME JE ŽÍT V PŘÍTOMNOSTI, NE VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ.

DOPŘEJME NAŠIM DĚTEM ZDRAVÝ VÝVOJ.

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat, že pedagogická rada se na svém jednání
usnesla, že od 6. 12. 2017 platí ve škole úplný zákaz používání mobilních
telefonů, herních konzolí, tabletů apod. O tomto kroku byl informován
i zřizovatel.

