
1 
 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1  

 

 k Školskému poriadku ZŠ. M. Kukučína v Dolnom Kubíne  

zo dňa  1.9.2017 

 

s platnosťou od 1.9.2019 

 

 

 

 

Dolný Kubín 26.8.2019    Mgr. Katarína Števonková 

        Riaditeľka školy 
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S platnosťou od 1.9.2019 sa menia a dopĺňajú nasledovné body školského poriadku: 

 

 

 

1. Čl. 2, bod 7  

Čas zvonenia na vyučovacie hodiny a prestávky sa mení nasledovne: 

 

0. 7.00 – 7.45 

------------------------------- 

 

1. 7.50 –  8.35   

/10 ´/ 

 

2. 8.45 –  9.30         

 /15´/ 

 

3. 9.45 – 10.30  

/10´/ 

 

4. 10.40 – 11.25 

 /5´/ 

 

5. 11.30 – 12.15  

/5´/ 

 

6. 12.20 – 13.05      

/30´/ 

 

7. 13.35 – 14.20 

/5´/ 

 

8. 14.25 – 15.10 

/5´/ 

 

9. 15.15 – 16.00  

 

2. Pravidlá  používania mobilných telefónov počas výchovno-vzdelávacieho procesu 

a aktivít súvisiacich s edukačným procesom sa menia nasledovne: 

1. Počas vyučovacej hodiny a prestávok  žiak nesmie používať mobilný telefón, tablet, 

slúchadlá a akékoľvek elektronické zariadenia. 
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2.  Mobilný telefón a ostatné elektronické zariadenia musia byť príchodom do školy  

vypnuté a odložené v školskej taške, nie je povolené mať ich na lavici, v lavici,  na 

opasku, vo vrecku, na šnúrke okolo krku a pod .  

3. Počas vyučovania, exkurzie , školského výletu , návštevy kultúrno-spoločenského 

podujatia a iných aktivít súvisiacich s výchovno-vyučovacím procesom , je žiak 

povinný mať telefón vypnutý a odložený v taške. 

4. Je prísne zakázané vyhotovovať akékoľvek zvukové a obrazové záznamy, taktiež 

nabíjanie týchto zariadení v škole.  

5. Mobilný telefón, MP3 prehrávač a ďalšiu elektroniku môže žiak použiť len vo 

výnimočných prípadoch. Pedagogický zamestnanec dovolí použitie telefónu len v 

prípade, keď žiak potrebuje nevyhnutne informovať zákonného zástupcu o svojom 

zdravotnom stave,  alebo o veľmi dôležitej informácii. 

6. Ak žiak mobilný telefón nevypne a použije ho na vyučovacej hodine, na prestávke, 

pedagogický zamestnanec vyzve žiaka vypnúť a odložiť mobilný telefón. Po 

neuposlúchnutí vyučujúci mobilný telefón žiakovi odoberie, o priestupku urobí zápis do 

klasifikačného záznamu . Mobilný telefón vráti žiakovi po skončení vyučovania a 

informuje o tom triedneho učiteľa Pri opakovaní priestupku triedny učiteľ pozve do 

školy zákonného zástupcu žiaka na prejednanie priestupku a z pohovoru urobí písomný 

záznam, ktorý bude uložený v osobných spisoch žiaka.  

7. Priestupok môže byť riešený výchovným opatrením.  V prípade zistenia, že žiak na 

vyučovacej hodine urobil zvukový alebo video záznam, je žiak povinný tento záznam 

okamžite vymazať a vyučujúci urobí zápis do klasifikačného záznamu. Pri opakovaní 

priestupku alebo ak žiak zverejní audio alebo video nahrávku na verejnosti, bude mu 

navrhnutá znížená známka zo správania. 

8. Škola za odcudzenie mobilov a iných nepovolených elektronických zariadení 

nezodpovedá. 

9. Interné pravidlá, ktorými sa musia riadiť počas vyučovania žiaci, platia rovnako aj pre 

učiteľov. Platí zákaz používania mobilného telefónu počas výchovno-vzdelávacieho 

procesu, počas dozorov a iných edukačných činností /telefonovanie, SMS komunikácia, 

používanie mobilných aplikácií, ktoré nesúvisia s výchovno-vzdelávacím procesom, 

komunikácia cez internet  z osobných dôvodov /. 

10. Mobil môže pedagóg používať služobne a na  zápis do elektronickej triednej knihy 

prostredníctvom Edupage. 


