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organizace, Tyršova 360, 798 27  Němčice nad Hanou

Školní řád - dodatek č. 1

 

 

Dodatkem č.1 ke Školnímu řádu Základní školy Němčice nad Hanou se mění Školní řád Základní 

školy Němčice nad Hanou platný ode dne 01.09.2022 takto: 

 

bod 9) PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ  Žákům je zakázáno používat mobilní telefony a další 

podobná elektronická zařízení např. chytré hodinky během vyučování (telefonovat, posílat nebo 

přijímat SMS, sledovat internet, pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy a ty pak případně šířit 

nebo umisťovat na internet) nejen z důvodu rizika vyrušování během vyučovací hodiny a možného 

podvádění či napovídání ze strany žáků (§ 21 a § 22 odst. 1 písmeno a) - školského zákona), ale také z 

důvodu zaručení práva jiných žáků či zaměstnanců školy na ochranu osobnosti, respektive na ochranu 

jejich soukromí (§ 81 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

Pokud by k tomuto jednání při výuce došlo, bude žákovi uloženo napomenutí třídního učitele. V 

závažnějších nebo opakovaných případech pak důtka třídního učitele nebo i důtka ředitele školy. V 

situaci, že nelze jinak, má vyučující právo žákovi, který mobil v hodině používá, telefon odebrat, ale 

jen po zbytek vyučovací hodiny. Rovněž je zakázáno během přestávek a volných hodin pořizovat 

zvukové nebo obrazové záznamy osob (učitel, zaměstnanec školy, žák) bez jejich souhlasu. Při 

porušení tohoto nařízení bude žákovi uloženo napomenutí třídního učitele. V opakovaných případech 

pak důtka třídního učitele nebo i důtka ředitele školy. Ve specifických případech, jakými jsou zejména 

kyberšikana, které se nedaří zabránit jinak, je možné omezit používání mobilních telefonů také o 

přestávkách a volných hodinách (§ 30 odst. 1 písmeno c) - školského zákona) k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

 

 

se ruší a nahrazuje se textem 

 

 

9)  Žáci jsou povinni dodržovat zákaz používání mobilních telefonů a další elektronická zařízení 

během vyučování, včetně přestávek a oběda ve školní jídelně, mimo přestávky před odpolední 

výukou (telefonovat, posílat nebo přijímat SMS, sledovat internet, pořizovat zvukové nebo 

obrazové záznamy a ty pak případně šířit nebo umisťovat na internet,  nejen z důvodu rizika 

vyrušování během vyučovací hodiny a možného podvádění či napovídání ze strany žáků dle ust. 

§§ 21 a 22 odst. 1 písmeno a) z. č. 561/2004  Sb. školský zákon, ale také z důvodu zaručení práva 

jiných žáků či zaměstnanců školy na ochranu jejich soukromí § 81 odst. 2 z.  č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Použití mobilního telefonu je možné pouze se 

souhlasem pedagogického pracovníka (didaktické využití mobilních telefonů, popř. ze 

zdravotních důvodů). Výjimečné použití mobilního telefonu (např. při exkurzi, výletu, apod.)  



povoluje příslušný pedagogický pracovník.  

Mobilní telefony budou mít žáci po celou dobu vyučování s vypnutým signálním zařízením 

(zvonění, vibrace). V případě naléhavé potřeby, se mohou rodiče, kdykoliv mimo vyučovací 

hodiny (tj. o přestávkách, polední pauze, volné hodině v rozvrhu) telefonicky spojit s třídním 

učitelem nebo asistentkou pedagoga. Při opakovaném porušení tohoto nařízení bude žákovi 

uloženo napomenutí třídního učitele. V závažnějších nebo opakovaných případech pak důtka 

třídního učitele nebo i důtka ředitele školy. V situaci, že nelze jinak, má vyučující právo žákovi, 

který mobil v hodině používá, telefon odebrat, ale jen po zbytek vyučovací hodiny. Rovněž je 

zakázáno během přestávky před odpolední výukou pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy 

osob (učitel, zaměstnanec školy, žák). Při porušení tohoto nařízení bude žákovi uloženo 

napomenutí třídního učitele. V opakovaných případech pak důtka třídního učitele nebo i důtka 

ředitele školy.  

Svůj mobilní telefon má žák v osobním opatrování po celou dobu pobytu ve škole nebo školních 

akcích a nese odpovědnost za jeho ztrátu, poškození či odcizení.  

 

 

 

bod 14) PRÁVA A POVINOSTI ŽÁKŮ Žáci smí z bezpečnostních důvodů používat jen hlavní 

schodiště;  obě boční schodiště slouží výhradně jako nouzová pro případ požáru.  Tato schodiště smí 

používat jen hromadně a v doprovodu učitele. 

 

se ruší a nahrazuje textem 

 

14) Žáci 1. stupně využívají ke vstupu do  budovy školy pouze hlavní schodiště, žáci 2. stupně 

smí používat pouze vedlejší schodiště. Boční schodiště, slouží výhradně jako nouzové pro případ 

požáru.  Toto schodiště smí používat žáci jen hromadně a v doprovodu učitele. 

 

 

 

Ostatní ustanovení školního řádu platí beze změn. 

 

 

 

 

V Němčicích nad Hanou dne 29. 11. 2022     

 

 

Mgr. Hana Matušková 

ředitelka školy 


