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Č.j.: ZŠOT/ 0658 /2020           V Otrokovicích dne 24.8.2020 
 
 

 
Dodatek č. 1 ke směrnici č. 5/2019 č.j.: ZŠOT/593/2019 školní řád Základní 

školy Otrokovice, Komenského            
 
 
Vzhledem ke změně (novelizaci) ke dni 11.7.2020 § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
v platném znění, dochází ve školním řádu Základní školy Otrokovice, Komenského k níže 
uvedeným změnám: 
 
 

1. Čl. 1 Obecná ustanovení - bod d) má nové znění: podmínky používání mobilních 
telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky, ostatní body se vždy 
abecedně posouvají – posledním bodem je nově bod h) 
 

2. Čl. 2 Právo a povinnosti žáků - v části 2. Další práva žáků se vypouští bod q) žáci 
mohou nosit se souhlasem zákonných zástupců do školy drobné předměty např. hračky 
vhodné pro hru o přestávkách a mobilní telefony. Za tyto předměty si odpovídá žák. 
Mobilní telefon může žák používat k telefonování a posílání SMS zpráv pouze před a 
po vyučování. V době výuky je použití mobilního telefonu možné jen s výslovným 
souhlasem příslušného pedagoga. Pokud bude žák porušovat tato pravidla, bude 
vedeno jednání se zákonnými zástupci 
 

3. Část III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  v Čl. 9 Obecná ustanovení 
k bezpečnosti a ochraně zdraví žáků se ruší bod 5: 
Žáci mohou do školy nosit mobilní telefony, ale musí dodržovat tato pravidla: 
 ručí si za svůj přístroj sami, 
 po dobu pobytu ve škole musí být vypnut a uložen v aktovce, 
 v případě nedodržení těchto pravidel, může vyučující mobil od žáka převzít a uložit 

na viditelné místo, 
 po skončení vyučovací hodiny dostane žák odejmutý telefon vždy zpět, 
 je zakázáno prostřednictvím mobilu pořizovat jakékoliv obrazové či zvukové 

záznamy spolužáků, pedagogů, provozních pracovníků nebo návštěvníků školy, 
 v případě porušení tohoto zákazu může dotyčná osoba požadovat vymazání 

záznamu a je třeba o tomto ihned informovat vedení školy a zákonného zástupce 
žáka. 

Číslování ostatních bodů se o jeden posouvá. 
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4. Část IV. má nové znění: 

Podmínky používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, 
žáky, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů 

Žáci mohou do školy nosit mobilní telefony nebo jiná elektronická zařízení (tablet, 
bluetooth reproduktor) při dodržování následujících podmínek: 

 ručí si za svůj přístroj sami, 
 po dobu pobytu ve škole musí být vypnut a uložen v aktovce, 
 mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení může žák použít pouze před a po 

vyučování, 
 je zakázáno prostřednictvím mobilu či jiného elektronického zařízení pořizovat 

jakékoliv obrazové či zvukové záznamy spolužáků, pedagogů, provozních 
pracovníků nebo návštěvníků školy, v případě porušení tohoto zákazu může 
dotyčná osoba požadovat vymazání záznamu a je třeba o tomto ihned informovat 
vedení školy a zákonného zástupce žáka, 

 v době výuky je použití mobilního telefonu či jiného elektronického zařízení možné 
jen s výslovným souhlasem příslušného pedagoga, 

 v případě nedodržení nastavených podmínek budeme postupovat dle čl. 22 
„Výchovná opatření vztahující se k porušení tohoto školního řádu“. 

Ostatní části se abecedně posouvají – poslední je Část VI. 
 

5. Čl. 25 Závěrečná ustanovení - Školská rada tento dodatek č. 1 projednala dne 
27.8.2020 (viz zápis v dokumentaci školské rady). Dodatek nebyl připomínkován a 
k tomuto datu byl schválen. 

 
 
 
 
 
 
 
               Mgr. Pavlína Frdlíková 
                       ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 


