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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. (př. Dítě je šetřeno Policií ČR z důvodů
páchání trestné činnosti a prostřednictvím telefonní komunikace hrozí maření
vyšetřování, nebo v případě 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.)
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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.
Porušování zákazu užití mobilního telefonu v době určených programových
činností bude mít vztah k hodnocení dětí, včetně realizace příslušného opatření ve
výchově v podobě dočasného odebrání mobilního telefonu z důvodu narušení
výchovy.
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 bez příslušné revize a tedy bez garance odpovídajícího
technického stavu jsou v podmínkách školského zařízení bezpečnostním
rizikem.
- Mobilní telefony, které děti přináší do školského zařízení, mívají často
velmi pochybný původ a jejich špatný technický stav, včetně nevhodné
manipulace, mohou ohrozit jak svého držitele a jeho okolí, tak i školské
zařízení (vadné nabíječky způsobují požáry, poškozené baterie spolu
s nevhodnou manipulací a špatným uložením mobilu mohou způsobit jeho
explozi se závažnými, tj. i život ohrožujícími, důsledky.)
- Školské zařízení v souladu s příslušnou zákonnou normou umožní
z důvodů bezpečnosti užívat dětem pouze takové mobilní telefony, které
odpovídají znění zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení a
spotřebiče, doložené příslušnou revizní zprávou.
- V tomto smyslu budou informováni zákonní zástupci dětí.
- Pokud bude dítě vlastnit mobilní telefon bez příslušné zákonem
požadované revize, školské zařízení zprostředkuje bez zbytečného odkladu
kontrolu mobilního telefonu příslušným revizním technikem. Do té doby
bude mobilní telefon z důvodů potenciálního bezpečnostního rizika
v úschově ředitele mimo dosah a možnost užití dětí.
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
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