
 „Závislosť na mobiloch 
určite nie je jedinou príčinou nezáuj-
mu študentov na vyučovaní. Príčin 
nezáujmu môže byť množstvo – závisí 
to od preberaného učiva, ktoré určite 
nie je pre žiakov vždy atraktívne 
(každého žiaka zaujíma iná oblasť 
poznávania), štýlu vedenia vyučova-
cej hodiny – či je látka len „odpred-
nášaná“, alebo je použitých množstvo 
praktických príkladov. Mobily a table-
ty je možné využiť aj pozitívne počas 
vyučovacích hodín pri interaktívnom 
vyučovaní, no nie všetci učitelia túto 
možnosť využívajú (a nie je to ich 
povinnosť). Samozrejme, to, či mo-
bily žiaci používajú na hodinách, je aj 
vecou domácej výchovy, úrovne so-
ciálnej inteligencie žiaka, či rešpektu 
k pedagógovi. Je vedecky dokázané, 
že používanie mobilných telefónov 
počas vyučovania znižuje schopnosť 
absorbovať poznatky z vyučovacej 
hodiny, na čo doplácajú sami žiaci, 
pretože sa potom musia preberané 
učivo o to viac učiť doma.
 Pre študentov, pre ktorých  
je potreba používať mobil veľmi silná, 
je obtiažne dodržiavať zákaz používa-
nia mobilov na vyučovaní. Mobil 
vo vrecku nohavíc či v taške je pre 
nich   lákadlom, preto majú neustále 
nutkavú potrebu kontrovať sociálne 
siete, aby im niečo dôležité neušlo. 
Toto môže byť samozrejme jednou  
z príčin nesústredenosti a nepozor-
nosti študentov na vyučovaní. Sku-
točnosť, že študenti počas vyučova-
nia nemajú mobil pri sebe tiež môže 
mnohým naozaj spôsobovať ne-
pokoj, nervozitu a nesústredenosť.  
V takýchto prípadoch je vhodné počas 
vyučovania vyhradiť jednu prestávku, 
keď majú študenti možnosť skon-
trolovať svoje mobily a následne sa 
pokojne sústrediť na vyučovanie. 
 Považovať systém vzdeláva-
nia za príčinu toho, že žiaci používajú 
telefón na vyučovaní je nesprávne, 
pretože toto sa deje v mnohých kra-
jinách sveta s rôznymi systémami 
vzdelávania. Niektoré krajiny pristú-
pili k tvrdým reštrikciám a používanie 
mobilných telefónov na školách 
zakázali (napr. Francúzsko, Veľká 
Británia). Výskumy poukazujú na fakt, 
že žiaci majú oveľa lepšie výsledky  
v testoch na školách, kde sú telefóny 
zakázané. 
 Je vhodné, aby si škola 
zaviedla pravidlá používania/ne- 
používania mobilných telefónov 
počas celého dňa stráveného v škole 
a trvala na ich dodržiavaní.“

PhDr. A. Miklušová,  
sociálna pedagogička CPPPaP Martin

Mgr. Peter Onofrej,  
psychológ CPPPaP Martin

Koniec mobilovej závislosti 
na hodinách?
Sľubované vrecká na mobil konečne prichádzajú

Školský poriadok vytvorený v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa platnej legislatívy hovorí, že mobilný 
telefón na začiatku vyučovacej hodiny žiak vypne a odloží do určeného priestoru – závesné 
vrecká pri vchode do učebne, odkiaľ si ho môže vziať po ukončení vyučovacej hodiny. V prípade 
nerešpektovania pokynov vyučujúcich na odloženie mobilného telefónu je žiak povinný mo-
bilný telefón vypnúť a odovzdať vyučujúcemu, ktorý ho odovzdá riaditeľovi školy.

Stavím sa, že na pred-
chádzajúcej hodine si 
si aspoň dvakrát skon-

troloval/a mobil. Mám 
pravdu? Tak potom aj tvoj 
mobil patrí do vrecka.
 Je smutné, že za 
posledné desaťročie si 
v nohaviciach neustále 
nosíme malé železné teh- 
ličky, bez ktorých by väčši-
na z nás prežila deň veľmi 
ťažko (alebo si to as-
poň navrávame). SMS-ky  
a hovory už dávno nie sú 

výhovorkou na to, aby sa 
nám mobil každú chvíľu 
objavoval v rukách. Zožiera 
nás tzv. FOMO – ang. Fear 
of missing out alebo inak 
strach z toho, že nám niečo 
ujde. Avšak, v tomto svete 
plnom kvánt informácií je 
pre slabších jednotlivcov 
veľmi zložité naučiť sa tie- 
to informácie správne fil-
trovať. Tak sa stávame 
obeťami virtuálneho sve-
ta, nezmyselného „scroll-
ovania“ stien Facebooku a 

Instagramu, počítame si la-
jky, ktoré nič neznamenajú  
a porovnávame sa s obra-
zom navonok idylických 
životov tzv. „influencerov“. 
Ich skutočné žitie je na však 
míle odlišné od toho, ktoré 
zdieľajú na sociálnych 
sieťach.
            Naša generácia je 
označovaná za generáciu 
mobilovú a to, že po nich 
siahame aj počas vyučova-
nia, náš smutný status ešte 
zhoršuje. Učiteľskú zúfa-

losť možno cítiť na každom 
rohu a skutočnosť, že mno-
hí proti tomu už prestali 
bojovať, je znakom, že nás 
ovláda niečo silné. Len 
málo z nás si však uvedomí, 
že táto sila pramení pre-
dovšetkým v nás, a stále ju 
nevedia utíšiť obyčajným 
klikom na vypnutie mobilu.
            Oslovili sme Kat-
ku Kubekovú zo septimy 
A, študentku, ktorá tieto 
vrecká šila, a spýtali sme 
sa na podrobnosti.

V našej škole sa už dlhšie omieľa po-
jem „vrecká na mobily”. Dostalo sa k 
nám, že je to tvoj výtvor, je to prav-
da? Kto ti pomáhal a aký bol proces 
výroby?

Áno, šila som ich spolu s mami-
nou. Bol to dlhodobý proces, keďže 
som ich šila hlavne cez letné prázd-
niny a mala som veľa iného pro-
gramu. Ak by som mala sčítať 
počet hodín strávených či už stri- 
haním, obšívaním, alebo konečným 
šitím, bolo by to okolo 60 hodín práce.
Kedy a ako vlastne sa zrodil podnet, 
aby takéto vrecká vôbec vznikli?

Celé to začalo na výmennom po-
byte v Groningene, kde v ich škole 
takéto vrecká fungovali na dennej 
báze. Keď sme sa vrátili z pobytu späť 
do našej školy, všímali sme si o to viac, 
koľko žiakov je cez hodiny na mobiloch  
a spomenuli sme si na vrecká z 
Holandska. No a s Vyky G. sme si po- 
vedali, prečo by to nešlo u nás.
Vidíš problematiku dnešnej doby  
v nadmernom používaní mobilov?

Určite áno, hlavne u detí v našom 
veku. Kedykoľvek máme voľnú chvíľu, 
vytiahneme mobil.

Takže sa nápad ujal aj u vedenia a 
učiteľského zboru? Pýtali ste sa aj 
študentov, čo oni nato?

Vedenie bolo nadšené a učiteľský 
zbor ešte trikrát toľko. Teši-
li sa, že konečne nebudú musieť 
okrikovať žiakov kvôli používa-
niu mobilov na hodine. Študenti, 
ktorých sme sa pýtali, s tým naj- 
prv mali problém, no neskôr zvážili, že 
to môže byť predsa len dobrý nápad.
Kto ti poskytol materiály?

Nakoľko som potrebovala vyše 30 
metrov látky, nakombinovala som si 
látky spolu s niťami na jednej inter-

netovej metráži a následne mi ich ško-
la preplatila.
Kde a ako si sa naučila šiť?

Jedno leto (asi rok 2016) doma ma- 
mina šila bavlnené tašky a nevyze- 
ralo to ťažko, tak som si povedala, že 
to skúsim aj ja. Začiatky boli veľmi 
náročné, ale potom to už išlo a stále 
na sebe pracujem.
Načo presne vrecká slúžia? Vedela by 
si nám vysvetliť ich systém?

Majú žiakov odradiť od používania 
mobilov na hodinách. Z praxe viem, že 
často sú študenti na mobile len kvôli 
tomu, že sa na hodine nudia. Princíp je 
veľmi jednoduchý. Vojdete do triedy/
učebne, dáte si mobil do vrecúška a 
usadíte sa. Na konci hodiny si pri od-
chode z učebne mobil zoberiete.
Myslíš, že tradícia sa uchytí a vrecká 
nejako ovplyvnia vyučovanie? Možno 
budú spokojnejší nielen učitelia, ale 
aj žiaci – zlepší sa im pozornosť na ho-
dine, a tým aj školské výsledky. Mys-
líš si to aj ty?

Dúfam, že to žiakom pomôže, 
koniec koncov s tým zámerom to bolo 
vymyslené.

Autorka mobilových 
vrecúšok 
Katarína Kubeková

Myslíte si, že  demotiváciu, 
nezáujem a nesústredenosť  

u študentov na vyučovacích ho-
dinách spôsobuje práve závis-

losť na mobiloch? Nemohol by 
problém koreniť niekde inde, 

napríklad v štýle výučby alebo  
v samostatnom systéme 

vzdelávania v našej krajine?

Aký je váš postoj k no-
vozavedeným mobilným 
vreckám?

Považujem to za skvelý 
nápad, ktorého zrea- 
lizovanie sa Katke veľmi 
podarilo. Otázne však je, 
ako si na to študenti zvyk-
nú. Učím v Kvinte B a táto 
trieda to napríklad zvláda 
ukážkovo a bez problémov, 
uvidíme, ako to bude v os-
tatných triedach.
Čo podľa vás majú na 
Gymlete dosiahnuť?

Myslím si, že tieto 
vrecúška vyriešia hneď 
dva problémy. Študenti na 
chvíľu odbúrajú nutkanie 
neustále siahať po mo-
bile, pretože na vyučovaní 
je to mimoriadne rušivý  
element. Veď aj mňa občas 
láka skontrolovať, či mi nep- 
rišla SMS-ka. Tým pádom 
budú zrazu nútení sústrediť 
sa na hodinu a to bez toho, 
aby mali v rukách mobil. 
Okrem toho sa naučia reš-
pektovať určité pravidlá – 
najmä by som si želala, ak 
by si odvykli od odklada-
nia iných predmetov do 
vreciek, ako napr. šálky či 
kalkulačky, a skúsiť týmto 
vrecúškam dať šancu a nie 
ich hneď predom odsúdiť.
 

Budú učitelia ich-
používanie prísne kon-
trolovať alebo si každý určí 
vlastné pravidlá?

Od učiteľov som prija-
la pozitívnu spätnú väzbu  
a vrecúška privítali, venujú 
im pozornosť a dbajú, aby 
sa odkladanie dodržiavalo. 

Tí, ktorí vrecúška ešte tak 
úplne nezaregistrovali, s 
ich fungovaním budú v naj- 
bližšej dobe oboznámení.
Aký dopad predpokladáte, 
že tieto vrecúška budú 
mať na študentov a na vy-
učovací proces samotný?

Verím, že sa tento nápad 
ujme. Zatiaľ sme nenaš-
li žiadne negatíva. Niek-
torí učitelia sa obávali, že 

niečí mobil začne zvoniť a 
bude to narúšať hodinu, 
no dohoda znie, že žiak do 
vrecúška odloží mobil vyp-
nutý alebo aspoň stíšený. 
Nemali by sme tento 
nápad vopred odsudzovať, 
naopak ho najprv vyskúšaj- 
me a potom budeme pos-
tupne vychytávať všetky 
jeho muchy.
Na niektorých školách 
funguje úplný zákaz mo-
bilov a ich používanie v 
priestoroch školy sa prísne 
trestá. Čo si o tom myslíte?

Je pravda, že systém 
vrecúšok je u nás nastavený 
veľmi mierne. Áno, sku-
točne na niektorých školách 
to majú tak, že žiaci mobily 
odovzdávajú napríklad na 
vrátnici a vrátené sú im až 
po skončení vyučovania. 
Prečo by sme však mali na 
6 hodín niekomu zobrať 
mobil, zatiaľ čo by ho potre-
boval na riešenie súkrom-
ných alebo rodinných 
záležitostí? Považujem za 
optimálne, že žiak si u nás 
na 45 minút od mobilu 
oddýchne a následne si ho 
počas prestávky opäť môže 
skontrolovať. Chceme tak 
dosiahnuť zdravý kompro-
mis pre dodržiavanie škols-
kého poriadku i súkromia 
študentov.

Pani zástupkyňa 
Eva Kuková

Sú OZAJ na vine mobily?
         
 „Z praxe viem, že často sú štu-
denti na mobile len kvôli tomu, že sa na 
hodine nudia,“ hovorí Katka, autorka vre-
ciek na mobily. Preto môže byť otázne, či 

ozajstný koreň problému spočíva skutočne 
len v tínedžerskej závislosti. Možno sa 
mobil stal len moderným nástrojom, ako 

vyplniť čas, aby sa uniklo ničnerobeniu či 
podľa študentov „nezaujímavým častiam 
hodiny”. Nástrojom, ktorý len nahradil 
kedysi zakázané čítanie knihy pod lavicou 
či čmáranie si do zošita, zámer však ostal 
rovnaký – eliminovať nudu na hodine ale-
bo čas, ktorý žiak zámerne nechce stráviť 
pozornosťou na hodine. Kde je chyba? Ide 
skutočne o mobilnú závislosť či FOMO, 
alebo len o prirodzenú reakciu študenta 
dnešnej doby na systém vyučovania, ktorý 
funguje v celom štáte?
            
Na Instagrame sme oslovili naše gym-
leťácke publikum v podobe malej  
ankety, aby voľne vyjadrilo svoj postoj  
k daným vrecúškam. V nasledujúcich od-
sekoch si rozoberieme odpovede, ktoré 
sme dostali, a uvedieme ich na priamu 
mieru.

autor: Zuzana Ľudviková
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na mobile údajne odlišuje 
od toho, na čo mobil použí- 
vajú žiaci prímy či sekundy. 
Mnohí starší študenti argu-
mentujú tým, že za svoje 
známky preberajú vlastnú 
zodpovednosť a tým pádom 
sa sami rozhodnú, či je pre 
nich výhodnejšie dávať po-
zor, alebo sa venovať iným 
záležitostiam a z daného 
predmetu stále „prejsť“. So 
správnou dávkou ohľadu-
plnosti a tolerancie voči 
vyučujúcemu či ostatným  
v triede to skutočne fungo- 
vať môže, bohužiaľ, si toho 
nie sú vedomí všetci štu-
denti.
 Počas plánovania 
vrecúšok však údajne cieľ 
umiestniť ich aj do vyšších 
ročníkov bol profesormi 
veľmi podporený, pre-
to znova musíme najprv 
počkať a zistiť, či v budúc-
nosti prinesie pozitívne 
alebo negatívne zmeny a 
či vek študenta bude ozaj 
kľúčovým faktorom.

RIEŠENIE 
 Iné pravidlá pla-
tiace pre študentov vyšších 
ročníkov alebo vyhradenie 
predmetov či dní v týždni, 
keď by pravidlo odkladania 
mobilov do vrecúšok nepla-
tilo.

Za hlavné riešenie 
považujeme zos-

tavenie voľne dos-
tupných jasných 
pravidiel, vďaka 

ktorým by sa prediš-
lo nedorozumeniam 

či neoprávneným 
odsúdeniam projek-
tu a aby sa dosiahla 
spokojnosť väčšiny. 

Nápad vrecúšok by sa 
tak možno vyprofiloval 
ako taký s pozitívnym, 
inovatívnym zámerom 
predísť študentskej no-
mofóbii (fóbii zo straty 
mobilného kontaktu).

Prečo áno?
Experiment s dobrým 
úmyslom
 
 Je na každom z 
nás, či si pripustíme, že 
sme závislí na svojom 
smartfóne. Mnoho smart-
fónov má funkciu, ktorá 
vie spočítať čas strávený na 
mobile. Ak ten váš presahu-
je 4-5 hodín, máte naozaj 
problém. Vrecúška tu nie 
sú na to, aby vám odopreli 
to, čo vám právom najviac 
patrí, no ponúkajú riešenie 
k návratu k samému sebe 
a zbavenie sa závislosti, 
ktorá je porovnateľná so 
závislosťou na počítačových 
hrách či hracích automa-

toch.
Nebuďme permanentnými 
prijímateľmi zbytočných 
informácií, ktoré zabud-
neme tak rýchlo, ako si ich 
prečítame. Nečudo, že čas-
to pociťujeme únavu či vy-
horenie, keď je náš mozog 
nútený denne prijať a vy-
hodnotiť kvantá informácií 
dobrovoľne získavané cez 
náš smartfón.
Tento experiment, náh-
la zmena, nám umožňuje 
badať na sebe následky mo-
bilnej závislosti, a následne 
aj pozitíva, ktoré sa odkryjú, 
akonáhle nám je táto mobil-
ná „droga“ odoprená. 

Aké pozitíva majú 
vrecúška?
• Keď bude váš mobil vo 
vrecúšku, nebudete mať 
nutkanie kontrolovať si ho 
každú minútu. 
• Nebudete už viac pasív-
nym konzumentom zby-
točných informácií, ale svo-
jím vlastným pánom. Len 
vy si určíte, kedy informácie 
budete prijímať a vyčistíte si 

tak hlavu od informačného 
zmätku.
• Odkladanie mobilu vám 
vypestuje zdravý zvyk  
a naučí vás, ako byť svojím 
vlastným pánom. Verte mi, 
na vysokej škole sa vám to 
veľmi zíde.
• Váš čas trávený na mobile 
sa výrazne skráti a váš deň 

bude zrazu o dve, tri hodiny 
dlhší.
• Zlepší sa vaša pozornosť. 
Začnete vidieť svet okolo 
seba a budete mať väčšiu 
šancu dosiahnuť umenie 
všímavého stavu mysle, tzv. 
„mindfulness”. Vďaka tomu 
budete šťastnejší, pokojnej- 
ší a sústredenejší.
• Nadobudnutá sústredeno-
sť a pozornosť vám pomôže 
zapamätať si z hodiny toho 
čo najviac, vďaka tomu sa 
vám bude doma na daný 
predmet lepšie a rýchlejšie 
učiť, no a zas ušetríte veľa 
času.
• Starý zvyk vymeníte za 
nový. Berte to ako možnosť 
opätovného návratu ku 
knihám, štúdium nového ja-
zyka či schopnosti, dôklad-
nejšiu prípravu do školy 
alebo sa budete môcť ve- 
novať starým priateľom či 
samému sebe.

Poznámka autora: Uvedomujem 
si, že vrecúška sú stále v počia-
točnom štádiu realizácie a jeho 
autori ešte stále „vychytávajú 
muchy”. Mojím zámerom bolo 

zachytiť momentálnu situáciu 
na škole, ktorú projekt ovplyv- 
nil, a uviesť ju na pravú mieru 
na základe výpovedí autorov, 
následne zozbierať názory oboch 
strán, ponúknuť riešenia možných 
problémov a popísať možný efekt 
tohto nového nápadu na jeho uží-
vateľov.

Prečo nie?
„Nemám čo robiť na zastu-
povanej hodine.“
 Sú vrecúška nut-
nosťou aj počas zastu-
povaných hodín? Tradične 
si žiaci stihnú splniť všet-
ky zadané úlohy skôr, než 
hodina skončí, a následne 
buď vyrušujú, rozprávajú sa 
alebo praktizujú hocijakú 
inú činnosť, ktorá nesúvisí 
s danou hodinou. Spolu-
autorka idey mobilových 
vrecúšok Viktória Grígelová 
však k tomuto bodu dodá-
va: „Pravidlo znie, že na 
suplovanej hodine je len na 
profesorovi, či žiakom do-
volí používať mobily.“

„Vždy si mobil odložím, ale 
potom mám strach, že si ho 
zabudnem vziať späť. Už sa 
mi to aj párkrát stalo.“
 Problémom sa 
môže zdať i náhodná polo-
ha každej súpravy vrecúšok, 
ktoré sa nachádzajú v trie-
dach a miestnostiach tak-

mer vždy na inom mieste.

RIEŠENIE
 V niektorých trie-
dach už na dverách na-
lepený oznam „Nezabudni 
si mobil!“, vďaka ktorému 
ho zábudlivci určite nestra-
tia.
            Holanďania si svo-
je vrecúška umiestnili na 

stenu hneď pri vchode 
každej triedy, žiaci si tak 
zautomatizovali zvyk od-
ložiť si mobil hneď, ako 
prišli na hodinu a zobrať 
si ho naopak pri odchode  
z rovnakého miesta; inšpirá-
cia od školy v Groningene. 
Autorky vreciek si nevhod-
nú polohu uvedomujú  
a pri inštalácii údajne nebo-
li. Zmena polohy vrecúšok 
zatiaľ odsúhlasená nebo-
la, a preto len čas ukáže, 
či sa zvyk stane železnou 
košeľou.

„Dnes je mobil na hodine aj 
študijnou pomôckou.“
 Žiaci počas hodiny 
mobil nevyťahujú len preto, 
aby si skontrolovali správy či 
počet lajkov, mnohokrát im 
vďaka množstvu jeho rôz-
norodých funkcií pomôže 
preložiť slovíčko v cudzom 
jazyku, zastúpi kalkulačku či 
umožní vyhľadať informá-
cie, ktoré obohatia hodinu 
i vyučujúceho a často tak 
vyriešia problém, ktorý na 
hodine nastal, a to ove- 

rením faktov. Mnohí preto 
argumentujú, že mobil na 
hodine svoje miesto MÁ,  
pokiaľ však toto dovolenie 
nie je zneužité.

RIEŠENIE
 Počas prezentácie 
tohto projektu bolo údaj-
ne povedané, že pokiaľ 
študent uvedie rozumný 
dôvod, prečo by si mobil 

mal u seba nechať, profesor 
mu udelí povolenie – opäť 
je to len na rozhodnutí pro-
fesora.

„Tí, čo sa chcú zabávať, vy-
rušovať alebo ignorovať  
dianie na hodine, si nájdu 
aj iný spôsob.“
            Možno problém 
korení ešte hlbšie. Možno 
sú mobily len modernou 
náhradou úmyselného 
nedávania pozor na hodine. 
Kedysi to boli študenti, ktorí 
si tajne pod lavicou čítali 

knihy, kreslili si či skladali 
rubikove kocky, dnes žia-
ci siahnu po mobiloch, 
čítačkách, krížovkách či su-
doku.
 
RIEŠENIE
 Sprísnenie pravi- 
diel používania vrecúšok na 
vyučovacom procese alebo 
iná zmena – obohatenie vy-

učovacieho procesu o ino-
vatívne prvky odpovedajúce 
dnešnej modernej dobe 
alebo jeho pretvorenie, aby 
žiaci nesiahali po mobiloch, 
keď sa začnú nudiť. Uve-
domujeme si však, že druhé 
riešenie je už roky v školstve 
komplexným problémom 
a rozhodnutie pre vrecúš-
ka ako postupná eliminácia 
rušivých predmetov má jed-
noznačný potenciál a len až 
neskôr zistíme, či sa situácia 
skutočne zmenila.

„Zvlášť vo vyšších ročníkoch 
to stráca význam a účin-
nosť.“
 Naše gymnázium 
má stále všeobecné zame- 
ranie, to znamená, že väčši-
na predmetov vám z rozvrhu 
odpadá až v záverečnom 
maturitnom ročníku. Takže 
ak už aj máte v sexte či 
septime jasné v tom, akým 
smerom sa chcete po stred-
nej škole uberať, musíte 
byť klasifikovaní aj z tých 
predmetov, ktoré VY pov-
ažujete za menej dôležité, 
aby sa dodržala idea štúdia 
všeobecných vedomostí  
z viacerých oblastí.
 Študenti vo vyšších 
ročníkoch na predmetoch, 
ktoré študovať nechcú, pre-
to na hodine zvyknú siahať 
po mobile alebo sa učia na 
iný (pre nich vraj dôležitejší) 
predmet.
  „U dospelých či 
takmer dospelých študen-
tov vrecúška strácajú na 
význame,“ reagujú štu-
denti septimy a oktávy. 
Okrem toho sa ich činnosť 
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