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Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 

se sídlem 140 00, Praha 4, Poláčkova 1067 

6. DODATEK Č. 3 KE Směrnici č. 8 Školní řád 

 

Č.j.:            Spisový / skartační znak ZŠPOLS779/222                   A.1.                  A10 

Vypracovala: Mgr. Martina Lipárová, ředitelka školy  

Schválil: Mgr. Martina Lipárová, ředitelka školy  

 

Pedagogická rada projednala dne 26.9.2022 

Dodatek Směrnice nabývá platnosti dne: 26.9.2022 

Dodatek Směrnice nabývá účinnosti dne: 26.9.2022 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Působnost  

 
1.1. Tento dodatek upravuje Školní řád povinnosti žáků, bod 2, odst. 8: 

        V době vyučovací hodiny, o přestávkách, v době mimoškolní činnosti ve školní družině a po 

         dobu stravování ve školní jídelně je zakázáno užívat jakýmkoliv způsobem mobilní telefony 

         či jiné přístroje informačních komunikačních technologií, včetně GPS lokátorů. 

 

1.2.  Tento dodatek rozšiřuje povinnosti žáků bodu 5 o odstavec 12:  

Za zvláště závažné porušení Školního řádu je považována tzv. „kyberšikana“: fotografování a 

natáčení žáků a zaměstnanců na mobilní telefony a jiná optická zařízení, získané fotografie či 

videa, která jsou dále zasílána e-mailem nebo vyvěšena na webových stránkách a šířena na 

sociálních sítích a která mají za cíl zesměšnit nebo ponížit určitou osobu; hanlivé a urážlivé 

zprávy zasílané prostřednictvím SMS, MMS nebo internetu; webové stránky nebo blogy s 

cílem někoho zesměšnit; zesměšňování, vydírání, zastrašování, ubližování, ohrožování a 

obtěžování prostřednictvím sociálních sítí; hanlivé komentování příspěvků na sociálních 

sítích; zneužití identity oběti rozesíláním obtěžujících a urážlivých zpráv pod jejím jménem. 

Prokázaná kyberšikana je závažné porušení Školního řádu a je hodnocena podle Pravidel pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

 
1.3. Tento dodatek upravuje Školní řád bod 7 výchovná opatření, odst. 7: 

 

NTU - porušení pravidla o užívání mobilního telefonu ve vyučování, tzn. porušení bodu 2, 

odst. 8 tohoto dodatku 

 

 

 

Tento dodatek je závazný pro všechny žáky a  zaměstnance školy. 

 
V Praze dne 22. 9. 2020 

 

Mgr. Martina Lipárová 


