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1. Pravidla k užívání mobilního telefonu ve škole  
- Platí zákaz používání mobilního telefonu a dalších chytrých zařízení (tablety, chytré hodinky a 

podobná mobilní zařízení) v celé budově školy. Opatření se vztahuje na celou dobu pobytu ve škole i 
ve školní družině, či při doučování probíhajícím ve škole, s výjimkou velké přestávky a přestávky na 
oběd. Mobily a podobná zařízení tedy budou moci žáci používat pouze o přestávce mezi druhou a 
třetí vyučovací hodinou a mezi pátou a šestou vyučovací hodinou a to jen ve třídě, není povoleno 
používat tato zařízení na chodbách záchodech a dalších společných prostorách. Stejně tak je 
zakázáno používat mobilní telefony na školních akcích. Mobilní telefon bude vypnutý a uložený. 
V případě, že to nařídí vyučující v dané hodině bude během vyučovací hodiny telefon nebo jiné 
mobilní zařízení uložen v učebně v krabici k tomu určené. Výjimky povoluje učitel v dané hodině či 
dozor o přestávce.  
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- V případě nutnosti kontaktovat zákonné zástupce se žák obrátí na pedagogické pracovníky školy, 
kteří toto zprostředkují ze školního nebo svého telefonu.  

- V době, kdy učitel telefon povolí používat, je zakázáno navštěvovat webové stránky s urážejícím, 
agresivním nebo vulgárním obsahem, dále zneužívat digitální materiály vytvořené během výuky a na 
školních akcích.  
- Je zakázáno pořizovat během vyučování i o přestávkách nebo na školních akcích jakékoliv záznamy 

(zvukové, obrazové, elektronické) bez souhlasu vyučujícího nebo spolužáka a to jakýmkoliv 

zařízením. Takové jednání bude oznámeno Policii ČR.  
- V případě nepovoleného používání telefonu ve škole či na školních akcích následuje v prvním 
případě odebrání mobilního telefonu do konce dané vyučovací hodiny a upozornění do žákovské 
knížky, v dalších případech odebrání do konce školního vyučování daného dne. V případě odebrání 
mobilního telefonu je tento vypnut a uzavřen v trezoru školy (na žádost žáka si žák může vyjmout 

SIM kartu). Za opakované porušení zákazu (při třetím) bude uděleno napomenutí TU, následně důtka 
TU, následně důtka ŘŠ, za opětovné porušení snížený stupeň z chování.  
- Škola nemá povinnost převzít mobilní telefon do zvláštní úschovy. Jediný případ, kdy nemůže žák o 
telefony náležitě pečovat, je během hodiny tělesné výchovy, kdy jej má žák uložen ve svých 
osobních věcech v uzamčené šatní skříňce. Případná ztráta je řešena školou jako pojistná událost a 
může být následně pojišťovnou odškodněna, pokud poškozený nahlásí ztrátu učiteli IHNED na konci 
hodiny při převlékání. Učitel zahájí vyšetřování, včetně požádání policie o pomoc. Ve všech 
ostatních případech si ochranu mobilních telefonů proti zcizení musejí žáci zajišťovat sami, škola za 
mobilní telefon neručí, jeho ztrátu ani poškození neodškodňuje a není povinna ji vyšetřovat.  
 
 

 

 

2. Zákaz pití energetických nápojů ve škole  
- Žáci mají zakázáno ve všech prostorách školy, stejně jako na školních akcích konzumovat 
energetické nápoje či nápoje s obdobným složením (např. RedBull, BigShock, Semtex, Monster, 
Kamikaze, Crazy Wolf apod.). Důvodem je jejich extrémně nezdravý vliv na dětský organismus a 
neblahý vliv na chování a učení žáků.  
- Pokud bude žák přistižen s neotevřeným energetickým nápojem, bude mu tento zabaven a předán 
zákonným zástupcům, pokud bude přistižen s otevřeným nápojem, žák jej pod dozorem vylije do 

umyvadla, a to z hygienických důvodů, které neumožňují škole otevřené nápoje skladovat.  
- Pokud žák přinese jiný nápoj v obalu od energetického nápoje, bude na nápoj pohlíženo jako na 
energetický a bude s ním naloženo stejně (viz bod výše). Zaměstnanci školy nejsou oprávněni a 
povinni přezkoumávat obsah nádob. 
 

 

 

3. Pravidla pro klasifikaci při vysoké absenci žáka ve škole 

- V případě, že žák(žákyně) bude mít vysokou absenci na vyučování ve škole v daném pololetí, je 

nutné počítat s tím, že vyučující jednotlivých předmětů mohou takového žáka(žákyni) v daném 

předmětu neklasifikovat. V takovém případě bude žák(žákyně) komisionálně přezkoušen z daného 

předmětu z učiva probíraného v daném pololetí tak, aby bylo zřejmé, v jakém rozsahu zvládá 

stanovené školní výstupy a mohl(a) tak být řádně klasifikována. Za vysokou bude považována pro 
tento účel absence přesahující 30% vyučovacích hodin daného předmětu v pololetí. Aby se předešlo 
této situaci, může vyučující akceptovat to, že si žák veškeré učivo doplní, naučí se jej a nechá se 
dobrovolně z látky přezkoušet. Pokud tak neučiní bude postupováno komisionálně. V odůvodněných 
a doložených případech (dlouhodobá hospitalizace, domácí léčení apod.) bude žákovi poskytnuta 
odpovídající doba na doplnění a zvládnutí učiva. Tyto případy budou vždy předem projednány 
pedagogickou radou. 

 

 

4. Včasný příchod do školy 
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- Žák je povinen chodit do školy včas, tedy příchod do budovy nejpozději v 7:55 hodin, tak aby se 

stihl převléci a řádně připravit na první vyučovací hodinu. Pozdní příchody budou evidovány a 
zaznamenány do třídní knihy a žákovské knížky. V případě, že žák(žákyně) naplní pět pozdních 
příchodů za pololetí bude mu uděleno napomenutí třídního učitele. Po dalších pěti pozdních 
příchodech za pololetí pak důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, případně snížená známka 
z chování. Pozdní příchod o více jak 15 minut bude zaznamenán v třídní knize jako neomluvená 

hodina. 

 

 

5. Příprava na vyučování 
- Žáci(žákyně) jsou povinni nosit na vyučovací hodiny veškeré pomůcky, které jim stanoví vyučující 
učitel (učebnice, pracovní sešit, sešit, rýsovací pomůcky, tabulky, atlas, mapy apod.)                               

Pokud nebude mít žák(žákyně) třikrát v daném vyučovacím předmětu všechny pomůcky, učiní učitel 
zápis do žákovské knížky. Pokud budou žákovi(žákyni) uděleny do žákovské knížky tři takové 
zápisy, bude mu zároveň uděleno napomenutí TU. Za další tři takové zápisy pak důtka TU a dále, dle 
školního řádu.  
 

6. Zákaz vnášení a užívání nikotinových sáčků, žvýkacího tabáku, případně jiných 
nikotinových výrobků žáky 

 

- Je zakázáno, aby žáci vnášeli do budovy školy nikotinové sáčky, žvýkací tabák, případně jiné 
nikotinové výrobky. Dále je zakázáno v celé budově školy a po dobu konání všech školních akcí, 
užívat nikotinové sáčky, žvýkací tabák, případně jiné nikotinové výrobky. Pokud bude žák(žákyně) 
přistižen(a) při jejich užívání, neprodleně tuto činnost ukončí a bude učiněn zápis do žákovské 
knížky. Totéž bude následovat pokud bude žák přistižen při tom, že tyto výrobky vnesl do budovy 
školy. Při třetím zápisu pak bude uděleno napomenutí TU a dále postupováno dle níže uvedených 
pravidel. Pokud budou u žáka zjištěny nikotinové sáčky, žvýkací tabák, případně jiné nikotinové 
výrobky, bude tento materiál zabaven, uložen v trezoru školy a posléze vydán zákonnému zástupci. 
V případě, že bude k užívání nikotinových výrobků použito nějaké pomůcky (elektronická cigareta, 

Vapo apod.), bude tato pomůcka žákovi zabavena, uložena v trezoru školy a vydána na požádání 
zákonnému zástupci. 

 

 

6. Pravidla pro udělování výchovných opatření 
- Výchovná opatření, tedy napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy a 
snížená známka z chování v pořadí, jak jsou výše vypsána budou udělována podle následujícího 
pravidla. Vždy za tři provinění stejného charakteru (např. vyrušování při vyučování) v daném 

pololetí, za která obdrží žák(žákyně) poznámku do žákovské knížky bude následovat napomenutí 
třídního učitele, za další tři důtka třídního učitele atd. Tedy jakési pravidlo třikrát a dost. Prohřešky 
různého charakteru, tedy například vyrušování při vyučování a nepřipravenost na hodinu se vzájemně 
nesčítají. Takto bude postupováno v případě prohřešků v chování. V případě prohřešků 
nepřipravenosti na vyučovací hodinu a pozdních příchodů do školy bude postupováno podle pravidel 
uvedených v příslušných bodech tohoto chování se týkajících. 
 

 

Závěrečné ustanovení : 
 

Tímto dodatkem se doplňuje školní řád školy platný od 1.9.2021. 
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V Kovářské dne 31.8.2022                               Ing. Gabriel Baláž, Ph.D.  
                                                                                 ředitel školy 
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