
Kypr odstraní Wi-Fi z mateřských škol a 

zastaví používání ve veřejných základních 

školách  

Kamil Pokorný, z internetu (zdroje na konci článku): 

Teton Village, WY - ( SBWIRE ) – 6.3.2017 - Kyperský ministr školství a kultury vydal 31. 

ledna 2017 vyhlášku označenou jako "naléhavou" pro všechny ředitele mateřských škol a 

základních škol se specifickými opatřeními na odstranění a chce minimalizovat vystavení 

bezdrátovému záření dětem ve školách. "Rozhodli jsme se, že bezdrátová síť Wi-Fi bude 

zakázaná ve všech veřejných mateřských školách na Kypru," píše se ve vyhlášce. Bezdrátové 

zařízení se musí odstranit ze všech mateřských škol na Kypru a bezdrátová zařízení se 

vypnula na základních školách a omezila se na administrativní úřady.  

"Ministerstvo školství nemá v úmyslu pokračovat v instalaci bezdrátových míst a 

přístupových učeben na základních školách."  

Vyhláška připomíná učitelům, že kabelový internet je už k dispozici ve všech třídách, kde je 

internet potřebný na vzdělávací účely. Bezdrátové připojení se v případě potřeby používá jen 

v administrativních oblastech základních škol a bezdrátové připojení se nesmí používat v 

učebnách.  

Pokud se však používání Wi-Fi považuje za potřebné pro konkrétní vzdělávací program, 

vyhláška stanovuje, že "je třeba přijmout nevyhnutelná opatření na ochranu dětí a bezdrátové 

přístupové body by měly zůstat neaktivní, pokud se nepoužívají na účely výuky." Krom toho, 

"Souhlas rodičů by měl být zabezpečený dopředu." Vyhláška ukládá ředitelům škol, aby 

zabezpečili souhlas rodičů a poslali dopis rodičům dětí, které se zúčastní na programech 

týkajících se bezdrátové technologie - informují rodiče o důvodu a trvání používání Wi-Fi.  

Spolu s dalšími kampaněmi o tabákovém kouři a toxických chemických látkách inicioval 

kyperský národní výbor pro životní prostředí a zdraví dětí celonárodní kampaň před několika 

lety, aby zvýšila povědomí o vystavení dětí záření mobilních telefonů a bezdrátovým 

zařízením. Multimediální kampaň na zvýšení informovanosti veřejnosti byla oceněná na 

mezinárodní konferenci o bezdrátové a zdravotní prevenci, která se uskutečnila v Izraelském 

institutu pro pokrokové studie na Hebrejské univerzitě v lednu roku 2017 a organizovala ve 

spolupráci s Národním institutem environmentálních zdravotnických specializací USA 

(NIEHS) Trust (EHT).  

Dr. Stella Michaelidou, předsednice Národního výboru pro životní prostředí a dětské zdraví, 

sdílela videozáznamy o veřejných službách a brožury o dětech a těhotenství na konferenci. 

"Tento výbor vyvinul nástroje, které jsou vzorem pro další země," řekl Devra Davis, PhD, 

MPH, z konference Environmental Health Trust.  

Několik zemí už má zavedené zdravotní politiky na snížení vystavování dětí bezdrátové 

komunikaci ve školách. Kypr se teď připojí ke Francii, Brazílii, Ghentu v Belgii a k Izraeli, 

kde se zakazuje bezdrátové připojení v mateřských školách a přijme přísná opatření na 

minimalizaci bezdrátových expozic v základních školách. Francie přijala komplexní novou 

legislativu v roce 2015 a vyvinula nástroje na informování veřejnosti o tom, jak snížit 

expozici, podobně, jako v případě úsilí, které probíhá na Kypru. Kanadský Stálý výbor pro 

zdraví poslanecké sněmovny též vydal zprávu, doporučující veřejnou vzdělávací kampaň.  

Ve Spojených státech nedávno vydala Marylandská dětská environmentální poradna pro 

ochranu zdraví a ochranu životního prostředí zprávu, která navrhuje ministerstvu školství 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.sk&sl=auto&sp=nmt4&tl=sk&u=http://www.sbwire.com/&usg=ALkJrhiqfy7KN21x1TnvGJ8laxR75EsBsA


doporučit všem školním čtvrtím ve státě Maryland instalovat kabelové, a ne bezdrátové 

internetové připojení pro učebny. Tato akce představuje první krok státního poradního orgánu, 

který vydává ustanovení o bezdrátových expozicích. V Massachusetts a v Oregonu bylo 

navrženo několik návrhů zákonů, které se týkají zdravotních problémů způsobených 

elektromagnetickým zářením ve školách a vyvolaných spotřebiteli, výzkumníky a 

zdravotnickými pracovníky, pokud jde o školní bezdrátové expozice ve Spojených státech.  

Společnost Environmental Health Trust je registrovaná veřejná charita 501 C 3, která je 

jedinou neziskovou organizací na světě, která vede špičkový základní a epidemiologický 

výzkum a spolupracuje s politiky, lékaři, učiteli a rodiči na vzdělávání a snaží se motivovat 

pro preventivní strategie veřejného zdraví.  

http://www.ehtrust.org  
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