Školní řád Základní škola, Praha 3,
Lupáčova 1 – čj. ZŠ LUP 188/2014 doplněk
Využívání vnesených mobilních digitálních
zařízení do školy čj. ZŠ LUP 262
Zdůvodnění: Žáci využívají celou řadu mobilních technologií: mobilní telefony, mp3
přehrávače, iPody, digitální fotoaparáty a další podobná zařízení. Tato zařízení představují
významný posun ve vzdělávání, ale aby těchto možností bylo využito, je nutno přijmout
odpovídající a smysluplnou úpravu školního řádu pro jejich využití.
Tento dodatek se vztahuje na následující zařízení:
„mobilní telefony, přehrávače zvuku všeho druhu, záznamníky zvuku všeho druhu, iPady,
iPhony, notebooky, fotoaparáty všeho druhu a další podobná zařízení, dále jen „mobilní
technologie“ nebo „mobilní zařízení“.
Školní řád Základní školy Praha 3, Lupáčova 1 čj. ZSLUP 188/2013 se v části 8. odstavec (9).
doplňuje takto:
9. Žák si může přinést mobilní zařízení do školy za následujících podmínek:
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

Je jeho povinností respektovat tato pravidla, pokud vnese mobilní
technologie do školy.
Pokud rodič či zákonný zástupce dá svému dítěti mobilní zařízení do školy,
měl by si být vědom rizik, které takový krok může znamenat. Žák plně
zodpovídá za vnesené mobilní zařízení do školního zařízení. Mobilní zařízení
mohou být označena jmenovkou. Škola není odpovědná za ztrátu, krádež či
poškození takto vneseného mobilního zařízení do školního zařízení, pokud jí
není svěřeno do úschovy. V hodinách tělesné výchovy mají žáci možnost
odevzdat uvedená zařízení učitelům do úschovy.
Žáci mohou mít mobilní zařízení u sebe ve třídě, pokud s tím výslovně
souhlasí vyučující.
Žáci využívají tato mobilní zařízení pouze k účelům, které jsou obsaženy ve
školním řádu a podle pokynů učitele ke vzdělávacím účelům.
Použití mobilních zařízení musí odpovídat platným zákonům. Jakékoli
zneužití může být postihováno nejen podle školního řádu, ale také podle
tohoto předpisu.
Žáci nesmí vnášet mobilní zařízení do prostor, kde probíhají testy a zkoušky
nebo tam, kde to je výslovně uvedeno.
Během výuky mají žáci mobilní zařízení vypnutá a telefonují či posílají SMS
zprávy jeno přestávkách a ve svém volném čase, vyjma specifických
výukových úkolů určených vyučujícím.

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)
(13)

V době výuky žáci využívají internet jen se souhlasem učitele a patřičným
způsobem.
Žáci se chovají odpovědně a nevyužívají mobilní zařízení, aby odesílali
informace, které mohou být škodlivé, nepatřičné a mohly by ubližovat
druhým.
Žák chrání soukromí druhých a nikdy nepublikuje cokoli o spolužácích či
učitelích a ani takové informace jakkoli nesdílí. Podobná činnost je
považována za zvlášť hrubé porušení osobnostních práv a porušení školního
řádu.
Při pořizování obrazu či zvuku mobilním zařízením, žák bere plně na vědomí,
že fotografie, videa či zvukové záznamy může pořizovat ve veškerých
prostorách školy pouze pod dohledem vyučujícího a s písemným (!)
souhlasem spolužáka před vlastním pořízením obrazu či zvuku
Žák respektuje druhé a nebude zneužívat mobilní zařízení ke zveřejňování
jakýchkoli dokumentů.
Žák nevystaví ze své strany své spolužáky kyberšikaně. Takové chování je
zvlášť hrubým porušením školního řádu.

Tento doplněk vstupuje v platnost dnem 1.9.2014
V Praze dne 29.8.2014
Milan Hausner
Ředitel školy

