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Používání  mobilních telefonů, MP3 přehrávačů a všech audiovizuálních zařízení  v budově 
ZŠ Vojkovice 
 
  Mobilní telefon (a všechna další uvedená zařízení) , se nepovažují za předměty 
potřebné k výuce.  Protože se jedná o technické přístroje, které mají poměrně velkou finanční 
hodnotu, doporučuje ředitelství školy jejich nenošení do budovy školy a na školní akce 
(školní výlety, exkurze, škola v přírodě). V případě jeho ztráty nebo zničení v době 
přítomnosti žáka ve školní budově škola nepřebírá odpovědnost za náhradu škody. 
 
  V případě, že žák do školy tato zařízení přinese, je povinen dodržovat tyto 
zásady: 

1. Po celou dobu přítomnosti ve školní budově musí být  vypnuta a odložena v aktovce 
žáka. Toto opatření se týká vyučovacích hodin i přestávek. Není dovoleno s nimi 
manipulovat (nosit je, psát SMS, nahrávat, přehrávat atd). 

2. V době vyučování a o přestávkách není dovoleno mobilní telefon jakkoliv požívat 
      (vyřizovat  soukromé telefonické vzkazy, posílat nebo přijímat SMS či jiné zprávy). 
3. Není dovoleno mobilním telefonem (ani jiným zařízením) pořizovat jakékoliv 

audiovizuální záznamy  v době vyučovacích hodin a v době přestávek( fotografování, 
natáčení). 

4. V případě, že žák musí nutně informovat rodiče o jakékoliv záležitosti, vyžádá si 
svolení třídního učitele nebo učitele předmětu, který má právě v rozvrhu, a ten mu 
umožní telefonovat z vymezeného prostoru. Tímto prostorem je kabinet v 1. patře 
budovy ZŠ. 

5. Na školních akcích (školní výlety, exkurze) bude žákům k dispozici školní mobilní 
telefon. V případě, že žák musí nutně informovat rodiče o jakékoliv záležitosti, učitel 
mu umožní telefonovat ze školního mobilního telefonu.  

6. Na škole v přírodě mohou rodiče komunikovat s učiteli po celý den prostřednictvím 
školního mobilního telefonu. V určené době pak mohou děti komunikovat s rodiči též 
prostřednictvím školního mobilního telefonu. 

Porušení tohoto předpisu bude posuzováno v případě prvního porušení jako méně závažné  a 
při opakovaném porušení jako závažné ( viz příloha klasifikačního řádu školy  ze dne 
29.8.2007). 
 
 
Projednáno: Pedagogická rada, dne 27. 8. 2008  
                    Školská rada, dne  29. 8. 2008  
 
Vstupuje v platnost 1. 9. 2008 
 
 
Ve Vojkovicích   31. 8. 2008 
                        Mgr. Libuše Matyášová 
                                                  ředitelka školy 


