
Dodatek č. 1 – výklad nad rámec ŠŘ 

Užívání mobilních telefonů v naší škole 

Doplnění informací k pravidlům používání mobilních telefonů a dalších el. zařízení (EZ) 

V době pobytu ve školní budově (vyučovací hodina, přestávka, školní družina, kroužek) mohou žáci 
adekvátním způsobem používat mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, tablety, čtečky knih, 
záznamová zařízení a další elektronická zařízení (dále jen souhrnně „elektronická zařízení“, zkratkou 
EZ) v těchto situacích: 

 v době od příchodu do školy do 7:55, 
 v době od ukončení druhé vyučovací hodiny učitelem do 9:55 (doba velké přestávky), 
 v době volné hodiny, 
 v případě, kdy k používání EZ obdrží žák výslovný pokyn vyučujícího učitele, 
 v případě, kdy se žák z vážných důvodů potřebuje (jedná se opravdu o naléhavé situace) v době, 

kdy je používání EZ zakázáno, prokazatelně spojit se svými zákonnými zástupci a učitel mu 
k tomu udělí souhlas (učitel má právo kontrolovat, že žák opravdu hovoří se ZZ).  

Ze zde uvedeného vyplývá, že v době přestávek v délce 5 a 10 minut žáci EZ nesmějí používat. 

Odůvodnění: 
Žáci si o přestávce neodpočinou, neuspokojí své základní hygienické potřeby a nepřipraví  
se na další výuku, popř. se včas nepřesunou do odborných učeben. Žáci často mobilní telefon přestanou 
používat až se zazvoněním a příchodem vyučujícího. Jsou podráždění, protože nestihli dohrát hru, 
dokončit sledování videa, dopsat zprávu. Někteří se snaží mobil používat tajně i při během výuky, mnoho 
žáků potřebuje při hodině na toaletu, svačinu se snaží sníst při hodině, protože se nestihnou nasvačit  
o přestávce… 
 
V době vyučování jsou vypnutá EZ uložena v aktovkách (mimo lavici). Při tělesné výchově jsou tato 
zařízení uložena v tašce umístěné v uzamčené šatně. 

Je zakázáno bez svolení učitele pořizovat videonahrávky či fotografie pomocí EZ v průběhu školního 
vzdělávání. 

Je-li školní vzdělávání uskutečňováno mimo školní budovu (sportovní hala, vycházka, filmové 
představení, školní výlety, exkurze apod.), řídí se žáci pokynem učitele. I zde platí přísný zákaz používat 
EZ.  

Má-li žák další EZ jako jsou „chytré“ náramky a hodinky, platí pro ně přísný zákaz manipulace v rozsahu 
shora uvedeném pro ostatní EZ. 

Při porušení uvedených pravidel bude žák kázeňsky potrestán, a to podmíněným vyloučením, 
vyloučením ze školy. Poruší-li žák tato pravidla, může být se zákonnými zástupci žáka zároveň 
projednán zákaz nošení mobilního telefonu do školy. 

Související připomenutí ze ŠŘ: 
Za své věci a to i za EZ plně odpovídá žák. 
Z důvodu bezpečnosti není dovoleno používat ve školní elektrické síti adaptéry pro EZ. 
V případě potřeby si mohou žáci odložit cenné věci u TU, popř. v sekretariátu školy. 


