Pravidla používání mobilních telefonů a jiných
dotykových zařízení ve škole
Ustanoveno v platném školním řádu Základní a mateřské školy Roudnice nad Labem,
Školní 1803.
Bod 2.7 Ochrana osobnosti ve škole – učitel, žák (GDPR)
Žáci mají během vyučování úplně vypnuté mobilní telefony, ne v pohotovostním
režimu, bez zvuku a vibrací., stejně tak fotoaparáty a jinou záznamovou techniku.
Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je
v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu
mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti
školnímu řádu.
Bod 5.5 Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví a podmínky
vnášení a nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním
Žák může nosit do školy mobilní telefon. Používá jej pouze o přestávkách, příp. k výuce
pouze na pokyn vyučujícího. Nakládá s ním, jako s cennou věcí. Nosí jej při sobě,
neodkládá jej v šatně a v místech, kde by mohlo dojít k jeho odcizení. Platí přísný
zákaz jeho samovolného používání během vyučovacích hodin (posílání či přijímání
SMS, MMS, zvukové či obrazové nahrávání, fotografování či využívání jiných služeb
svého mobilního telefonu). Před hodinou žák mobilní telefon odkládá zcela vypnutý
(NE v pohotovostním režimu, tzn. bez zvuku a vibrací, schopný přijímat hovory, SMS,
MMS) do svého batohu. Rušení či narušování vyučovacího procesu mobilním
telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu
řádu.

1. Žáci mohou nosit do školy mobilní telefony nebo jiná dotyková zařízení s tím
vědomím, že škola nenese žádnou odpovědnost za jeho ztrátu nebo
poškození.
2. Mobilními telefony lze telefonovat, přijímat hovory, posílat SMS, hrát hry
a využívat jiné služby mobilních operátorů pouze o přestávkách. Platí
i pro používání chytrých hodinek a náramků.
3. Během výuky je mobilní telefon zcela vypnut a uložen ve školní tašce (ne
v pohotovostním režimu, či režimu letadlo), ostatní vypnuté multimediální
zařízení je také uloženo ve školní tašce žáka.
4. Pořizování zvukových a obrazových záznamů bez předchozího písemného
souhlasu vyučujícího nebo osoby na záznamu je zakázáno. Platí i mimo
školu při školních aktivitách (škola v přírodě, výlety, exkurze aj.).
5. Při nedodržení tohoto nařízení může vyučující mobilní telefon nebo jiné
dotykové zařízení žákovi odebrat do konce vyučovací hodiny nebo v případě
opakovaného porušení do konce vyučování a informovat o tomto jednání
zákonné zástupce, ŠMP a VP. Dále třídní učitel informuje rodiče (zákonné
zástupce) o nevhodném chování žáka a budou dohodnuta nápravná a
kázeňská opatření.
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