
 

 

Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace, 

se sídlem 1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou 

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Č. 4 

UKLÁDÁNÍ CENNÝCH PŘEDMĚTŮ A MOBILNÍCH TELEFONŮ 
Č.j.:               Spisový / skartační znak              /2018                    A.1.          A10 

Vypracoval: Ing. Pavla Kopeluková, ředitel školy  

Schválil: Ing. Pavla Kopeluková, ředitel školy  

Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2018 

Školská rada schválila dne 28. srpna 2018 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září 2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. září 2018 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 
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Ve školním řádu v kapitole „ Žáci jsou povinni“ (kapitola 3.) je uvedeno: 

8. 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, 

tabletů odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních 

uzamykatelných skříněk, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu 

přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. 

 

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Č. 4 

1. Pobyt ve škole 

 

Žák odkládá po příchodu do školy cenné předměty, peněženku, mobilní telefon a další 

předměty z oblasti ICT do své šatní skříňky. V případě, že si žák zapomněl klíč od své šatní 

skříňky, požádá osobu k tomu pověřenou, aby skříňku v jeho přítomnosti uzamkla náhradním 

klíčem. 

Během pobytu ve škole není žákům povoleno používat mobilní telefony a soukromé předměty 

z oblasti ICT. 

Pobyt ve škole v sobě zahrnuje vyučování, přestávky mezi vyučovacími hodinami, polední 

přestávku, pobyt v družině a školním klubu, účast v zájmových kroužcích. 

 

Výjimky: 

a) Výjimku mohou tvořit vážné životní situace žáka (hospitalizace člena rodiny 

v nemocnici, nemocný pes…). V těchto situacích určí třídní učitel, vychovatel, 

vedoucí zájmového útvaru způsob využití mobilního telefonu. 

b) Výjimku mohou tvořit situace, které určí učitel v příslušné vyučovací hodině (tvorba 

projektu, mediální výuka…).  

c) Výjimku mohou tvořit situace, které určí vychovatel v družině, školním klubu a 

vedoucí zájmového útvaru (předčasný odchod ze zájmového útvaru,klubu, školní 

družiny…).  

 

2. Školní akce 

 

Využívání mobilních telefonů a předmětů z oblasti ICT na školních akcích určuje příslušný 

učitel a pedagogický dozor. 

 

3. Škola v přírodě  

 

a) I. – V. třída 

Ve škole v přírodě nejsou povoleny mobilní telefony a soukromé předměty z oblasti 

ICT.  

b) VI. – IX. 

Využívání mobilních telefonů a předmětů z oblasti ICT určuje vedoucí školy 

v přírodě. 

 

4. Lyžařský výcvikový kurz 

 

Využívání mobilních telefonů a předmětů z oblasti ICT určuje vedoucí lyžařského 

výcvikového kurzu. 

 

V Lužci nad Vltavou, dne 20. 8. 2018                   Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy                                                                                     


