
Příloha č. 3 školního řádu 

 

Pravidla pro užívání mobilů 

 

Metodický pokyn MŠMT stanovuje školám upřesnit ve svých školních řádech pravidla pro 

používání mobilů.  Tato pravidla jsou zaváděna jako prevence kyberšikany, která ohrožuje 

žáky a pedagogy, dále z důvodů bezpečného pohybu žáků po chodbách a schodišti ve škole          

a v neposlední řadě z důvodu narušování soustředěnosti žáků při výuce.  Omezení užívání 

mobilů se osvědčilo na mnohých školách, které zpřísnění pravidel zavedly. 

 
Před vstupem do školní budovy vypne žák svá elektronická zařízení včetně mobilního 
telefonu a uloží je do tašky. Zapnout svá elektronická zařízení může žák až po skončení 
vyučování po odchodu ze školní budovy. Zapnutí a použití v průběhu pobytu ve škole je 
možné pouze po předchozí dohodě s učitelem. Také v době konání mimoškolní akce má žák 
tato zařízení vypnutá, pokud učitel nestanoví jinak.  
Pokud zákonný zástupce potřebuje neodkladně telefonovat svému dítěti a sdělit důležitou 
zprávu, může volat na telefonní číslo školy . 
Opakované porušení těchto pravidel bude posuzováno jako přestupek proti školnímu řádu          
a žáku bude uděleno kárné opatření ( napomenutí, důtka, popř. snížený stupeň z chování). 
 

Pořizování jakéhokoli audiozáznamu, videozáznamu nebo kombinované nahrávky 
(fotografování, nahrávání, natáčení) je ve školní budově a na školních akcích přísně zakázáno. 
Pořízení a následné zveřejnění nebo jiné šíření takové nahrávky je považováno za hrubé 
porušení školního řádu. Za porušení školního řádu bude toto jednání považováno i tehdy, 
jestliže s nahráváním a zveřejněním osoba, která je na nahrávce zachycena, údajně 
souhlasila. Jestliže je na zveřejňované nebo jinak šířené nahrávce zachyceno ponižování, 
ubližování nebo jiná forma útoku vůči žákům nebo zaměstnancům školy, případně jejím 
zjevným cílem je někoho zesměšnit, je toto jednání považováno za závažné zaviněné 
porušení školního řádu. Za hrubé porušení školního řádu je považováno šíření hanlivých, 
urážlivých, zesměšňujících a jinak ponižujících příspěvků o žácích nebo zaměstnancích školy 
prostřednictvím internetu.  
Takové jednání bude považováno za kyberšikanu a škola bude postupovat podle zákonných 

postupů. 


