
A/ Změny ve školním řádě 2014/2015 

2.3. Povinnosti žáků jsou dále: 

11. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků, mobilních telefonů a 

tabletů odkládá na místa k tomu určená, případně na pokyny vyučujících, kteří je po 

stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. V ostatních případech 

nenese škola za ztrátu těchto věcí odpovědnost. 

 

13. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., 

kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám 

(zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a 

při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za závažné zaviněné porušení školního 

řádu. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz 

přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 

 

14. Mobilní telefon či jiná komunikační zařízení budou během vyučovací hodiny vypnutá a 

uložená ve školní brašně. Pokud by došlo ke zneužití přístroje pro podvodné jednání (užívání 

kalkulátoru, překladače, slovníku, nápověda pomocí SMS nebo jiné nepovolené funkce 

telefonu), bude tento postup klasifikován jako závažné zaviněné porušení školního řádu. Platí 

zákaz pořizovat audio, foto i video záznamy na mobilní telefon či jiná tomu podobná zařízení 

po dobu celého pobytu žáka ve škole, na sportovním hřišti, v halách a na akcích školou 

pořádaných. V případě porušení školního řádu tímto způsobem bude řešení v pravomoci 

ředitele školy a v případě, že by došlo k porušení osobnostních práv, bude přestupek řešen i 

ve spolupráci s příslušnými orgány péče o dítě a Policie ČR. 

 

- vložit do PRAVIDLA HODNOCENÍ CHOVÁNÍ 

 - použití mobilního telefonu či jiného komunikačního zařízení ve výuce – 5 bodů 

 

B/ Dodatky do školního řádu 2014/2015 

1. Nenosit do školy jakékoli spotřebiče elektrické energie (např. nabíječky mobilních 

telefonů), které se zapínají do zásuvek elektrické energie. Platí přísný zákaz 

manipulace se spotřebiči elektrické energie. 



2. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí, služba 

odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 

3. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není 

nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky, pokud to jeho stav 

umožňuje. 

4. Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy 

požadovat omlouvání nepřítomnosti žáka lékařem. 

5. Po skončení vyučování a akcí organizovaných školou žáci neprodleně opustí školu 

a její přilehlá hřiště. 

6. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje 

je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence 

spolupracuje na základě pověření ředitele s dalšími institucemi na sociálně- právní 

ochranu dětí a mládeže. 

7. Žáci mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek 

v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako závažné zaviněné porušení 

školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným 

zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, kteří se na 

porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude 

informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu. 

Seznámí s možností odborné pomoci. 

 


