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VNÚTORNÝ PREDPIS 
ZŠ Starozagorská 8, Košice 

 

Číslo:  Sm 01/19-20 
Názov:  Vnútroorganizačná smernica o používaní mobilných telefónov 

a tabletov na ZŠ Starozagorská 8, Košice 
 
 

 

 
 

Smernica č. 01/19-20 
 

 
 

 
 
 
 
Základná škola Starozagorská 8, Košice v súlade s ustanovením §58 ods. 2 Zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej v súlade s ustanovením §20 ods. 7 
Vyhlášky MŠ SR o základnej škole ako i v súlade s Vnútorným poriadkom Základnej školy Starozagorská 8 
Košice zo dňa 31.8.2010 v zmysle jeho dodatkov (ďalej len „Školský poriadok“) a za účelom konkretizácie 
zásad používania mobilných telefónov a tabletov, resp. iných multimediálnych zariadení žiakmi 
a pedagogickými zamestnancami Základnej školy Starozagorská 8, Košice a vymedzenia opatrení v prípade ich 
porušenia - vydáva túto vnútroorganizačnú smernicu (ďalej len „Smernica“), ktorou sa určujú jednotné pravidlá 
používania telefónov a tabletov, resp. iných multimediálnych zariadení pre všetkých žiakov a zamestnancov 
Základnej školy Starozagorská 8, Košice.   
 

 

 

 

Platné od: 01.02.2020 Účinnosť od: 01.02.2020 

Záväznosť pre: pedagogických zamestnancov a žiakov Základnej školy Starozagorská 8, Košice 

 

 

Garant/schválil: PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy 
 

Prerokované: na pedagogickej rade školy dňa 17.12.2019 

Oblasť pôsobnosti: vnútorná organizácia školy 

Vzťah k už vydaným vnútorným predpisom: -  

Počet strán: 4 Počet príloh: 0 

 



2 

 

ZÁSADY PRÁCE S VNÚTORNÝM PREDPISOM  

1. Pridelenie vnútorného predpisu: 
Smernica bola pridelená: 

Útvar Dátum prevzatia Podpis 

Riaditeľ 
 
PaedDr. Alexander Suchan 

 
 
16.1.2020 

 

Zamestnanec správcovstva učebníc. 
 
Mgr. Gabriela Vojteková 

 
 
16.1.2020 

 

Zástupca odborovej organizácie 
 
Ing. Daniela Cvelihárová 

 
 
16.1.2020 

 

 

2. Uloženie vnútorného predpisu 
Smernica bude trvalo uložená v útvare riaditeľa školy a u povereného zamestnanca správcovstva učebníc a je 
prístupná všetkým zamestnancom.  
 
3. Oboznámenie s vnútorným predpisom 
Zamestnanci, ktorých sa Smernica týka, boli s ňou oboznámení na pedagogickej rade školy dňa 17.12.2019.  
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Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Riaditeľ Základnej školy Starozagorská 8 v Košiciach (ďalej len ZŠ) vydáva v súlade s §20 ods. 7 vyhlášky 

MŠ SR zákona č. 320/2008 Z.z. o základnej škole (ďalej len „vyhláška č. 320/2008“) túto 
Smernicu o používaní mobilných telefónov a tabletov resp. iných multimediálnych zariadení v ZŠ 
Starozagorská 8, Košice. 

 
Čl. II. 

Rozsah pôsobenie 
 
1. Smernica je záväzná pre žiakov a pedagogických zamestnancov pri používaní mobilných telefónov a tabletov 

resp. iných multimediálnych zariadení a pre vedenie školy pri kontrole dodržiavania zásad používania 
uvedených zariadení. 

 
Čl. III. 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Vyučovaním sa rozumie sled vyučovacích hodín a prestávok podľa rozvrhu hodín v čase od 07:45 hod. do 
13:30 hod. a pobyt v školskom klube detí. Vyučovaním sa ďalej rozumie i vyučovanie predmetov: 
náboženská výchova, etická výchova, technika, triednická hodina či iného vyučovacieho predmetu, ak je 
rozvrhom pre príslušný školský rok takáto hodina stanovená ako nultá alebo siedma vyučovacia hodina, a to 
v čase od 07:00 hod. do 7:45 a od 14:00 do 14:40 hod.   
 

2. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón a tablet, či iné multimediálne zariadenie. V žiadnom 
prípade nesmie vytvárať obrazový a zvukový záznam z vyučovania.  

 

3. Mobilný telefón, tablet resp. iné multimediálne zariadenie musí mať žiak i vyučujúci počas vyučovania stále 
vypnutý, aby nenarúšal priebeh vyučovania. 

 

4. Žiak nesmie používať mobilný telefón a tablet, či iné multimediálne zariadenie ani počas prestávok na 
nahrávanie, fotografovanie, prezeranie, počúvanie či iné účely bez výslovného súhlasu učiteľa 
vykonávajúceho dozor alebo triedneho učiteľa. 

 

5. V prípade, že sa žiak v súrnom prípade potrebuje skontaktovať so svojím zákonným zástupcom, upovedomí 
o tejto skutočnosti pedagogického zamestnanca vykonávajúceho dozor na chodbe, triedneho učiteľa, alebo 
vyučujúceho, s ktorým bola predchádzajúca vyučovacia hodina vedená. 

 

6. Žiak nesmie zneužiť mobilný telefón, tablet, či iné multimediálne zariadenie na šikanovanie spolužiakov či 
iných osôb. 

 

7. Žiak môže použiť mobilný telefón, tablet a iné multifunkčné zariadenie len a výlučne v odôvodnených 
prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. 

 

8. Žiak nesmie mať mobilný telefón, tablet, či iné multimediálne zariadenie na lavici ani v lavici. Vypnutý 
mobil a tablet, resp. iné multimediálne zariadenie musí byť počas vyučovania uložené v osobných veciach 
žiaka, najlepšie v školskej taške. 

 

9. Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, počas stravovania dodržiavajú základné zásady slušného správania, 
t.z. počas obeda nepoužívajú mobil. 

 

10. Pri svojvoľnom nedodržiavaní týchto pravidiel, prípadne pri nerešpektovaní zákazu používania mobilu, má 
škola právo prevziať od žiaka vypnutý mobil. Telefón mu bude vrátený pri odchode zo školy 

  
Čl. IV. 

Opatrenia  
 

Podľa závažnosti previnenia a porušenia tejto Smernice riaditeľ školy, resp. triedny učiteľ môže uložiť niektoré z 
uvedených výchovných opatrení v zmysle Školského poriadku: 
 
1. Zápis poznámky do žiackej knižky a do klasifikačného záznamu.  

 

2. Napomenutie triednym učiteľom. 
 

3. Pokarhanie triednym učiteľom. 
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4. Pokarhanie riaditeľom školy. 
 

5. Zníženie známky zo správania bez postupnosti vymedzenej Školským poriadkom. 
 

Čl. V. 
Previnenia  

 
1. Ak žiak počas vyučovania použije mobilný telefón a tablet, či iné multimediálne zariadenie, bude mu 

vyzváňať, alebo zvukovým signálom narúšať priebeh vyučovania, bude vyzvaný vyučujúcim k okamžitému 
vypnutiu zariadenia. Žiak odovzdá použitý mobilný telefón, tablet či iné multimediálne zariadenie 
vyučujúcemu príslušnej hodiny. Ten ho po vyučovacej hodine odovzdá členovi vedenia školy – zástupkyni 
riaditeľa alebo riaditeľovi školy. Mobilný telefón a tablet či iné multimediálne zariadenie takto prevzaté 
členom vedenia školy si môže žiak prevziať po skončení vyučovania. Pri opakovanom porušení bude telefón, 
tablet  či iné multimediálne zariadenie odovzdané zákonnému zástupcovi mimo vyučovacieho času. 
Opakované používanie mobilného telefónu a iných multimediálnych zariadení bude považované za hrubé 
porušenie Školského poriadku, za ktoré mu bude udelené niektoré z výchovných opatrení uvedených v čl. IV 
tejto Smernice.  
 

2. Ak žiak počas vyučovacích hodín, či prestávok alebo školských akcií použije mobilný telefón a tablet či iné 
multimediálne zariadenie na výhražné SMS správy, filmovanie, fotenie alebo iným spôsobom za účelom 
poníženia ľudskej dôstojnosti iného žiaka alebo zamestnanca školy, bude to považované za mimoriadne 
závažné porušenie Školského poriadku a bude mu znížená známka zo správania bez postupnosti vymedzenej 
v Školskom poriadku. V uvedenom prípade žiak odovzdá použitý mobilný telefón, tablet či iné 
multimediálne zariadenie vyučujúcemu príslušnej hodiny. Ten ho po vyučovacej hodine odovzdá členovi 
vedenia školy – zástupkyni riaditeľa alebo riaditeľovi školy. Mobilný telefón a tablet či iné multimediálne 
zariadenie takto prevzaté členom vedenia školy bude ním, po zaistení dôkazov, odovzdané zákonnému 
zástupcovi mimo vyučovacieho času. 

 
Čl. VI. 

Zodpovednosť 
 
1. Triedny učiteľ zodpovedá za oboznámenie žiakov svojej kmeňovej triedy s touto Smernicou. 
 

2. Triedny učiteľ zodpovedá za oboznámenie rodičov žiakov svojej kmeňovej triedy s touto Smernicou.  
 

3. Triedny učiteľ zodpovedá za vyvodzovanie opatrení pri previnení žiakov a vedenie písomnej agendy s tým 
súvisiacej.  

 

4. Zodpovednosť za stratu alebo poškodenie mobilu a tabletu, či iného multimediálneho zariadenia nesie žiak so 
svojím zákonným zástupcom, ktorý mu mobil a tablet, či iné multimediálne zariadenie do školy dovolil 
doniesť. 

 
Čl. VII. 

 Záverečné ustanovenia  
 

1. Táto Smernica je záväzná pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov školy a pre žiakov školy. 
 

2. S touto Smernicou musia byť oboznámení všetci pedagogickí a odborní zamestnanci školy, zákonní 
zástupcovia žiakov i žiaci. 

 

3. Táto Smernica je zverejnená na tabuli oznamov v zborovni školy. 
 

4. Táto Smernica s pôsobnosťou v Základnej škole Starozagorská 8, Košice nadobúda účinnosť dňa 01.02.2020. 
 

       

    

riaditeľ školy 


