
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 



Česká část průvodce 

 Používání mobilních zařízení v počítačových 
učebnách, 

 Doporučení pro bezpečné chování na internetu v 
počítačových učebnách. 



Používání mobilních zařízení 

 Vytvořte si vlastní pravidla pro používání 

například mobilních telefonů v učebně. 

 Pravidla by měla být vytvořená ve snadno 

srozumitelné podobě. 

 Musíme průběžně kontrolovat, že lidé s 

mentálním postižením těmto pravidlům rozumějí 

a znají je. 

 Nejvíce užitečné je diskutovat s lidmi o tom, jaká 

pravidla se jim líbí a která chtějí. 



Co je to  

snadno srozumitelná informace 

 Ideální písmo: Velikost 14, bezpatkový font. 

 Text umístěný vedle obrázku. 

 Nepoužívejte těžká slova, metaforu nebo cizí 

slova. 

 Těžká slova, která musíte použít se snažte vždy 

vysvětlit.  

 



Příklad pravidel 

 Použijte hlasovou schránku a volejte zpátky v příhodnější dobu. 

 Využívejte textové zprávy. Pokud od někoho očekáváte důležité informace, 

       požádejte jej o zaslání textové zprávy namísto volání. 

 Použijte funkci změny způsobu ohlášení hovorů a zpráv. 

 Použijte hlasité vyzvánění, pokud jste venku. 

 Použijte tiché nastavení nebo vibrace, pokud jste v učebně. 

 Nemluvte příliš hlasitě do telefonu. Většina mobilních telefonů má velmi 

       citlivé mikrofony, které dokáží zachytit i váš šepot. Není nutné mluvit hlasitěji  

       než při normálním hovoru. 



Doporučení bezpečného chování  

 Bezpečné chování: 

    1) ve třídě 

    2) při používání vybavení 

    3) na internetu 
https://www.youtube.com/watch?v=yrln8nyVBLU  

https://www.youtube.com/watch?v=yrln8nyVBLU
https://www.youtube.com/watch?v=yrln8nyVBLU


Zvažte, zda je vhodné zveřejnit vaše telefonní 
číslo nebo adresu. 
 

Neposílejte nikomu své důvěrné fotky; nikdy 
nevíte, kde se mohou objevit. 
 

Uchovávejte svá hesla v tajnosti (pro e-maily a 
další), nedávejte je dokonce 

ani blízkým osobám a kolegům v práci. 
 

Neodpovídejte na hrubé nebo vulgární e-maily 
nebo zprávy. 
 

Nechoďte na schůzku domluvenou přes internet, 
aniž byste o ní nejdřív někomu řekli. 



Nedůvěřujte všem informacím, které získáte na 
internetu. 

 

Když nechcete komunikovat, nekomunikujte. 

 

Buďte opatrní, když používáte webovou kameru. 
Někdo vás může sledovat 

bez vašeho vědomí. 

 

Předtím, než cokoli potvrdíte nebo podepíšete, 
přečtěte si podmínky použití. 

Pokud něčemu nerozumíte, poraďte se s 
vedoucím učebny nebo jiným dospělým. 



Děkuji Vám  

za pozornost 


