
Příkaz ředitele školy – dodatek ke školnímu řádu č. 2 

Zákaz používání telefonů a dalších podobných zařízení ve škole 

Od 3.9.2018 platí ve škole úplný zákaz používání mobilních telefonů, herních konzolí, tabletů a jiných 

elektronických zařízení. O tomto kroku byl informován zřizovatel, školská rada, zákonní zástupci i žáci 

školy.  

Pravidla : 

Žák do školy dle platného školního řádu nemá nosit cenné věci a věci nesouvisející s výukou. 

V případě, že si mobil, tablet apod. ( dále jen zařízení) přinese, je povinen dodržovat tato pravidla: 

1) Žák s příchodem do školy vypne zařízení, uloží  na vlastní zodpovědnost  do své aktovky nebo 

své šatní skříňky. Toto zařízení nebude používat ani o přestávkách. Zařízení může zapnout až 

při odchodu ze školy po skončení výuky. Nařízení se týká i školních akcí pořádaných mimo 

školu. 

2) Žáci jsou ve škole pod stálým pedagogickým dohledem v hodinách i o přestávkách. V případě, 

že je nutné aktuálně informovat zákonného zástupce, učiní tak pedagogický pracovník školy. 

Tímto mají zákonní zástupci zajištěn přísun důležitých informací během dne a není třeba, aby 

je kontaktoval žák. Rodiče mohou kontaktovat učitele mimo vyučovací hodinu. Pokud 

zákonný zástupce potřebuje nezbytně kontaktovat své dítě, může tak učinit prostřednictvím 

sekretariátu, třídního učitele, nebo přes vedení školy. Výjimečné případy budou řešeny 

individuálně. 

3) Zákaz se týká i školských zařízení, tj. školní družiny a školní jídelny. 

4) Žáci budou moci využívat zařízení v hodinách pouze na pokyn vyučujícího, ale škola v tomto 

případě nenese hmotnou zodpovědnost při ztrátě či poškození zařízení. 

 

Sankce : 1)  V případě prvního porušení zákazu bude informován třídní učitel, který povede  

                      výchovný pohovor se žákem, udělá o něm zápis a vyrozumí prostřednictvím ŽK  

                       zákon. zástupce, kterému zabavené zařízení osobně předá. 

                 2) Další porušení se bude řešit následně napomenutím tř. uč , důtkou tř uč. ,  

                     důtkou  ředitele školy až druhým stupněm z chování. 
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