Vážení rodiče,
dovolte mi Vás touto cestou informovat o změnách týkajících se
užívání mobilních telefonů ve škole. V loňském školním roce jsme
na toto téma debatovali v rámci pedagogického sboru, zjišťovali
jsme postoje vás, rodičů, i postoje žáků naší školy. Mobilní telefony
v posledních letech postupně opanovaly čas přestávek. My bychom
rádi, aby se žáci opět věnovali svým aktuálním potřebám a reálné,
nikoli virtuální interakci mezi sebou.
Přestávky mají totiž několik důležitých funkcí: relaxace, komunikace
se spolužáky a navazování vztahů v rámci třídního kolektivu,
uspokojování biologických potřeb (svačina, toaleta), příprava na
další hodinu, případně i přesun do jiné učebny.
Proto dochází ke změně školního řádu. Jeho nové znění v oblasti
úpravy užívání mobilních telefonů ve škole tedy je:
Používání mobilních telefonů, multimediálních zařízení a
záznamových zařízení (zejména typu tablet apod.) při vyučování a
na všech školních akcích je zakázáno, pokud vyučující nestanoví
jinak. Užívání mobilů je omezeno i na dobu oběda a pobytu ve
školní družině. V případech neodkladného užití mobilu pro kontakt s
rodinou se žák obrátí vždy na pedagoga. Omezení se vztahuje na
veškeré prostory školy a prostory související s činností školy.
Mobilní telefony by měly být v průběhu vyučování vypnuté a
v taškách. Na jejich individuálním využití (např. při skupinové práci
jako informační zdroj, jako mp3 přehrávač ve výtvarné výchově
nebo při focení v rámci projektové výuky) se budou žáci domlouvat
s jednotlivými učiteli.
Zároveň chceme v souvislosti s tématem kybernetické bezpečnosti
nabídnout rodičům žáků 1. stupně přednášku v rámci projektu
Saferinternet, jejímž realizátorem je Národní centrum
bezpečnějšího internetu. Přednáška bude zaměřena především na

rizika informačních a komunikačních technologií u mladších školních
žáků. Obsah přednášky:
 Digitální stopa – jak generují digitální stopu děti a dospělí,
rizika digitální stopy, bezpečnost, rizika sdílení sexuálního
obsahu, kazuistika
 Jak pracovat se sociálními sítěmi – rizika, bezpečnost,
nastavení pravidel
Přednáška proběhne v úterý 2. října 2019 v knihovně. Vstupné činí
50 Kč na osobu. Kapacita místnosti je omezená. Odevzdávejte
prosím návratky spolu s úhradou vstupného své třídní vyučující
nejpozději do 26. září 2019. Návratka je umístěna v příloze.
V případě nenaplnění přednášky bude vstupné vráceno. Pokud by
Váš zájem převyšoval kapacitu místnosti, nabídneme přednášku
ještě v dalším termínu.
Zároveň tímto prosím rodiče žáků 2. stupně, pokud mají rovněž
zájem o přednášku o kybernetické bezpečnosti, ať mě kontaktují na
mailu d.kavkova@zspetriny.cz. Do mailu prosím zkuste specifikovat
tematickou oblast, která Vás zajímá.

