Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
793 15 Lichnov 46, tel. 554 643 130, e-mail: zakladni.skola@zsamslichnov.eu

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu ZŠ Lichnov, účinnému od 31. 8. 2017
Tímto dodatkem se upravuje Školní řáda ZŠ Lichnov od 1. 9. 2018.
Do bodu č.2./12 Žáci jsou povinni se vkládá:
Žáci mohou nosit do školy mobilní telefon nebo jiné dotykové zařízení s tím vědomím, že škola
nenese žádnou odpovědnost za jeho ztrátu nebo poškození, pokud nebudou vyzváni k jeho odložení
na místě k tomu určeném.
Žák po příchodu do školy vypíná svůj mobilní telefon a po dobu výuky jej má uložený v aktovce.
Telefon lze použit jen se souhlasem vyučujícího pro účely výuky. V případě porušení tohoto
opatření žák mobilní telefon odevzdá vyučujícímu a ten jej předá třídnímu učiteli, kde bude
uložen do konce vyučování. Při opakovaném porušení tohoto pokynu bude telefon uložen u
třídního učitele a předán přímo zákonnému zástupci s případnými následky dle školního řádu.
Před hodinou tělesné výchovy a sportovních činností si může žák mobilní telefon uložit u
vyučujícího.
V případě, že žák po zazvonění nebude mít nachystané pomůcky na výuku z důvodu používaní
mobilního telefonu či při porušení výše uvedených pravidel může být mobilní telefon žákovi
odebrán (vypnutý) a následně pak vrácen až na konci vyučování. Případné další postihy jsou určeny
školním řádem.
Vložen bod č. VI. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák)
1. Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní
údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a výsledky poradenské pomoci školského
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.
2. Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz
osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele
školy k ochraně osobních údajů.
3. Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační
materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka.
4. Žáci mají během vyučování zakázáno bez dovolení učitele používat mobilní telefony,

fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových
záznamů. 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.

Tento dodatek nabývá platnosti (účinnosti) 1. 9. 2018
Projednáno pedagogickou radou dne 30. září 2018
Projednáno a schváleno Radou školy dne 18. 12. 2018

V Lichnově 29. srpna 2018

Ing. Ladislav Pleva,
ředitel školy

