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Čj.: 1228/2019

a) Dětem nebudou v diagnostickém ústavu plošně odebírány mobilní telefony. Výjimkou umožňující
odebrání mobilního telefonu mohou být pouze případy, kdy by téměř neomezený přístup k mobilnímu
telefonu u dítěte s výrazně rizikovými projevy vytvářel v kontextu jeho situace mimořádné riziko pro jeho
zdraví a bezpečnost, včetně rizika pro okolí dítěte, tj. ohrožení bezpečnosti ostatních dětí nebo
zaměstnanců školského zařízení. (tzn. v případech prokázané patologické vazby dítěte na rizikově se
chovající osoby či skupiny osob, kdy v důsledku telefonních kontaktů dochází k přímému ohrožení dítěte
nebo pracovníků školského zařízení, včetně plánování útoků na fyzické osoby a útěků). Toto opatření
musí vycházet z konkrétních údajů v anamnéze dítěte a odpovídat obsahu IPOD příslušného pracoviště
OSPOD. V těchto případech soukromý telefon dítěte naplňuje charakteristiku předmětů ohrožujících
výchovu ve smyslu §23 písmeno g) zákona o ústavní výchově a jeho užívání bude podléhat stanovenému
režimu náležitého dohledu nad ohroženým dítětem.
b) Mobilní telefony mohou mít děti během celého pobytu v zařízení u sebe, s výjimkou režimu
nočního klidu na ložnicích, během hygienického režimu v koupelnách, nebo v době výuky tělesné
výchovy a v průběhu sportovních nebo zátěžových aktivit. V této inkriminované době budou mít děti
své mobilní telefony uloženy na určeném bezpečném místě v gesci příslušného vychovatele/učitele (tj.
uzamykatelná skříňka na klubovně příslušné skupiny, ve třídě, na chodbě u ložnic dětí.)
Zdůvodnění: V době průběhu těchto činností by fyzická „přítomnost“ mobilního telefonu u dětí jednak
významně komplikovala výkon požadovaných aktivit, ale především ohrožovala zdraví svěřených dětí
(zranění dítěte, možnost exploze mobilního telefonu v případě jeho uložení na slunci, na radiátoru …),
včetně bezprostředně hrozícího rizika poškození a zničení mobilních telefonů (sportovní kontaktní
aktivity, míčové hry, působení vody, atd.), nebo umožňovala ohrožení dětí zneužitím mobilních telefonů
prostřednictvím jejich vzájemného fotografování, natáčení intimních záběrů a následného rozesílání
prostřednictvím sociálních sítí. (V době nočního klidu na ložnicích i v průběhu hygienického režimu v
koupelnách vychovatelé jednak respektují soukromí dětí a neruší je svou stálou přítomností a dohledem,
pokud pro to v konkrétních případech neexistují závažné důvody a také z personálních důvodů není
možné, aby vykonávali vychovatelé současně nad všemi dětmi v těchto oddělených prostorách a během
této doby dohled a zajistili jejich bezpečí před zneužitím mobilních telefonů v případě, že by je děti měly
stále i zde k dispozici.)

c) Omezení užívání mobilního telefonu bude odpovídat příslušným ustanovením metodického pokynu
MŠMT ČR k úpravě vnitřního řádu školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, Čj. MSMT –
26924/2018-1, tedy zákaz užívání telefonu se bude vztahovat na dobu školního vyučování, přípravy na
vyučování, stravování, na dobu komunitních a terapeutických činností a řízených výchovně vzdělávacích
činností (viz příloha níže).
Porušování zákazu užití mobilního telefonu v době určených programových činností bude mít vztah k
hodnocení dětí, včetně realizace příslušného režimového opatření v podobě dočasného odebrání
mobilního telefonu z důvodu narušení výchovy a realizovaného reedukačního programu.
d) Z důvodů potřebné ochrany mobilních telefonů před poškozením nebo ztrátou bude dětem nabídnuta
jejich úschova v uzamykatelných skříňkách na jejich klubovnách.
e) Nevhodná manipulace a nakládání s mobilním telefonem, porušující pravidla bezpečného zacházení s
elektrickým spotřebičem, budou důvodem k dočasnému odejmutí mobilního telefonu dítěti.
f) Bezpečnostní pravidla pro užívání mobilních telefonů ve školském zařízení:
- Dle ČSN/ 331610, z roku 2009, podléhají spotřebiče napájené el. proudem povinné kontrole a revizi.
Mobilní telefony, které děti přináší do školského zařízení, musí mít nabíjecí zařízení v technickém stavu,
odpovídajícím znění zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení a spotřebiče, doložené
příslušnou revizní zprávou- dokladem o revizi (vadné nabíječky způsobují požáry).V tomto smyslu budou
informováni zákonní zástupci dětí. Pokud dítě bude vlastnit mobilní telefon bez dokladu o revizi jeho
nabíječky, školské zařízení zprostředkuje bez zbytečného odkladu kontrolu zařízení příslušným revizním
technikem, nebo umožní nabíjení telefonu prostřednictvím vlastní nabíječky (v případě potřebné
konektivity).
g) Příslušné změny v režimu využívání mobilních telefonů budou projednány na komunitním setkání dne
23. 10. a s okamžitou platností realizovány.
PhDr. Pavel Janský, Ph.D. ředitel organizace

Příloha:
Důsledky a opatření při porušování pravidel užívání mobilních telefonů umístěnými dětmi:
1. Pokud dítě i přes upozornění pedagoga opakovaně užívá mobilní telefon v době a v průběhu činností,
na které se vztahuje zákaz jeho užívání (viz příslušná ustanovení vnitřního řádu školského zařízení, ve
vztahu k metodickému pokynu MŠMT ČR k úpravě vnitřních řádů školského zařízení pro výkon ústavní a
ochranné výchovy a ve vztahu k přijatým opatřením dle příkazu státní zástupkyně, čj.: DDÚ 1228/2019),
porušuje tímto vnitřní řád organizace a realizaci výchovného programu, s důsledkem režimového
opatření v podobě dočasného odebrání mobilního telefonu dítěti ze strany aktuálně příslušného
pedagoga a následného navrácení telefonu v průběhu následujícího dne (v maximálním časovém
intervalu do 24 hod.).

Jedná se o režimové opatření, nezbytné pro zajištění podmínek výkonu odborných činností a realizace
reedukačních programů. Při hodnocení dítěte v rámci daného týdne je přihlédnuto k jeho porušování
dohodnutých režimových pravidel. O převzetí mobilního telefonu bude proveden písemný zápis s
podpisem dítěte, příslušného pedagoga a s následným ověřením ze strany ředitele. Zápis bude založen
do osobního spisu dítěte. K převzetí a uložení telefonu od dítěte do dočasné úschovy je ředitelem
oprávněn v době školního vyučování příslušný učitel, v době mimoškolní příslušný vychovatel, asistent
pedagoga nebo etoped. Telefon převzatý oprávněným pedagogickým pracovníkem v době školního
vyučování bude bezpečně uložen na určeném místě ve sborovně školy, v době mimoškolních aktivit ve
sborovně vychovatelů.
2. Pokud dítě zneužije mobilní telefon k nepovolenému fotografování nebo natáčení jiných osob (tj. bez
jejich souhlasu a souhlasu příslušného pedagoga, odpovídajícího za vhodnost a nezávadnost fotografií),
nebo prostřednictvím rizikové telefonní komunikace dojde k ohrožení bezpečnosti a zdraví dítěte, nebo
dalších subjektů, případně k maření ústavní výchovy (tj. plánování útěků, fyzických útoků, krádeží,
získávání nebezpečných předmětů, včetně cigaret, alkoholu, drog..), bude dítěti telefon odebrán v
souladu s §23, písmeno g, zákona č. 109/2002 Sb., a jako předmět ohrožující výchovu bude
prostřednictvím oprávněných pedagogických pracovníků uložen v úschově ředitele organizace (na
určeném místě ve sborovně vychovatelů). O převzetí telefonu bude proveden písemný zápis ověřený
ředitelem, dalším odborným pracovníkem, včetně podpisu dítěte a bude založen do osobní dokumentace
dítěte. Vzhledem k závažnosti porušení stanovených pravidel a souvisejícím rizikům bude nad dítětem
ustanoven režim náležitého dohledu a v kontextu jeho dalšího vývoje (tj. následné úpravy nebo
kompenzace výchovných problémů) může být tento režim na základě návrhu posudkové porady
ředitelem ukončen, včetně souvisejícího navrácení mobilního telefonu dítěti z úschovy ředitele. (Úpravou
chování dítěte dojde ke snížení rizika zneužití mobilu jako předmětu ohrožujícího výchovu).
Ustanovení režimu náležitého dohledu, včetně náležitých důvodů, stanovuje ředitel organizace na
základě návrhu posudkové porady a příslušný zápis bude vždy součástí jak výchovného záznamu o dítěti,
tak i příslušného zápisu posudkové porady.

PhDr. Pavel Janský, Ph.D.,

ředitel organizace

