
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STARÁ PAKA, OKRES JIČÍN 
 
 

Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu Č.j. 02/10-2007/VDŠ ve znění úprav k 1. červnu 2019 
 
 
Bod 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ve škole se 
upravují následovně: 
 
1.1.2 Povinnosti žáků 

• V průběhu vyučování nebude žák/žákyně používat mobilní telefon (případně „chytré 
hodinky“). Platí přísný zákaz pořizovat audio i video záznamy na mobilní telefon či 
„chytré hodinky“ po dobu celého pobytu žáka ve škole. Tento přestupek pro školnímu 
řádu bude brán jako velmi závažný a bude postižen sníženou známkou z chování. 

• Během vyučovací hodiny mají všichni žáci mobilní telefony vypnuté a uložené mezi 
osobními věcmi mimo lavici. Při porušení tohoto pravidla žák odloží mobilní telefon do 
konce vyučovací hodiny na učitelský stolek a vrácen mu bude prostřednictvím 
zákonného zástupce. Tento přestupek proti školnímu řádu bude brán jako velmi 
závažný a bude postižen minimálně důtkou ředitele školy.  

Tato opatření se zavádějí z důvodu ochrany žáků i pracovníků školy před případnou 
kyberšikanou a žáky mají odradit před podváděním při písemných pracích. 
 
1.2.2 Povinnosti zákonných zástupců žáků 

• Na vyzvání třídního učitele, ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných 
otázek týkajících se se vzdělávání nebo chování žáka (pokud tak neučiní, dopustí se 
přestupku podle § 22 odst. b) školského zákona). 

• Při návštěvě školy (pokud již není telefonicky domluven s příslušným vyučujícím) je 
zákonný zástupce žáka povinen hlásit cíl své návštěvy v kanceláři školy nebo 
v ředitelně. 

• Při návštěvě školy nebo jednání zákonného zástupce žáka se zaměstnanci školy je 
nepřípustné bez souhlasu příslušného pracovníka školy pořizovat jakýkoli audio nebo 
video záznam na mobilní telefon či „chytré hodinky“. 

• Zákonný zástupce žáka nemá právo požadovat po zaměstnanci/pedagogovi školy jeho 
osobní telefonní číslo. Ten je může poskytnout pouze tehdy, uzná-li to sám za vhodné. 
K běžnému telefonnímu styku mezi školou a zákonnými zástupci jsou k dispozici čísla: 
493 798 232 (základní škola), 493 798 238 (školní jídelna), 775 244 777 (ředitel školy), 
731 680 322 (školní družina). 

Ostatní body a ustanovení Školního řádu zůstávají beze změny. 
 
 
Tento Dodatek č. 2 byl schválen jednáním Školské rady při Masarykově základní škole ve Staré 
Pace dne 5. června 2019 a je účinný od 6. června 2019. 
 
 
Ve Staré Pace dne 30. května 2019 
 

Mgr. Pavel Antoš v. r. 
ředitel školy 


