
Dodatek č. 1 

ke Školnímu řádu ze dne 25. srpna 2017 

 

A:  Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

Čl. 4 

Mobilní telefon 

 

a) Žák může nosit do školy mobilní telefon pouze s vědomím zákonných zástupců.  

b) Pokud žák s vědomím zákonného zástupce nosí do školy mobilní telefon, je povinen jej 
po vstupu do budovy uzamknout ve své skříňce v šatnách. V průběhu pobytu ve škole, 
školní družině i školní jídelně žák mobilní telefon nepoužívá. Pravidlo se vztahuje na 
vyučovací hodiny, přestávky, stravování, zájmové vzdělávání v odpoledních hodinách a 
všechny vzdělávací akce organizované školou (návštěvy kina, divadla, exkurze apod.). 
Při odchodu ze školy po skončení vyučování si žák mobil ze skříňky zase vyzvedává. 

c) V případě, že žák poruší ustanovení uvedené v bodě b) a manipuluje s mobilním 
telefonem při pobytu ve škole (s výjimkou šaten při příchodu a odchodu ze školy), je 
učitel oprávněn nechat žáka odložit telefon ve sborovně nebo kabinetě. Žák je povinen 
tento požadavek respektovat. Po skončení vyučování se telefon žákovi vrátí. 

d) O skutečnosti uvedené v bodě c) informuje neprodleně učitel zákonného zástupce žáka. 

e) Při opakovaném porušení ustanovení uvedeného v bodě b) je žákovi uděleno výchovné 
opatření v souladu s čl. 9 Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

f) Dojde-li ke ztrátě mobilního telefonu v rozporu s výše popsanými pravidly, není škola 
povinna ztrátu šetřit a neodpovídá za vzniklou škodu. 

g) V případě poškození šatní skříňky žáka, prokazatelném cizím vniknutí do skříňky a 
zcizení mobilu žáka, škola odpovídá za škodu na vnesené a odložené věci na základě 
pojistné smlouvy. Takovou skutečnost žák neprodleně oznámí třídnímu učiteli, případně 
učiteli konajícímu v šatnách dozor. 

h) Žáci odloučeného pracoviště budou mít mobil vypnutý a uschovaný v aktovce po celou 
dobu pobytu ve škole (vyučování, přestávky, školní družina). 

i) Výše popsaná pravidla se vztahují také na chytré hodinky a podobná mobilní zařízení. 

j) Ve speciálních případech nutnosti (zdravotní stav, případně jiná závažná okolnost) může 
mít žák po domluvě s třídním učitelem telefon u sebe. Jakékoliv případy dočasných 
výjimek na žádost rodiče, budou řešeny třídním učitelem, který informuje dohodnutým 
způsobem pedagogický sbor. 

 

Tento dodatek č. 1 ke Školnímu řádu byl projednán v pedagogické radě dne 5. prosince 2017 
a je účinný od 1. ledna 2018. 

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 1. prosince 2017 

………………………………. 
                    ředitelka školy 


