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Změny: 

 

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25, 702 00 Ostrava svým ředitelem Mgr. 

Ladislavem Vasevičem po projednání a schválení Školskou radou MGO dne 18. října 2022 vydává Přílohu č. 4 

Školního řádu střední školy č. j.: GMAT/1871/2019 ze dne 1. září 2019 s účinností od 19. října 2022. 

 

V souladu s zákonem 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., 

zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 

342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., 

zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 

243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 

zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 

375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., 

zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 

344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., 

zákona č. 101/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 167/2018 Sb., a zákona č. 46/2019 Sb., a zákona č. 

284/2020 Sb., zákona č. 349/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 94/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb. 

upravuje příloha č. 4 použití mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení, včetně chytrých 

hodinek a tabletů následujícím způsobem: 

1. Používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení, včetně chytrých hodinek a tabletů, není 

žákům během vyučování povoleno, pokud k tomu nejsou přímo vyzváni vyučujícím. 

 

2. Pokud vyučující rozhodne o tom, že žák nebude během vyučování mít mobil či jiné elektronické 

zařízení ve svém pracovním prostoru, je žák povinen toto zařízení umístit do aktovky. 

 

3. Žák nesmí ve škole bez povolení učitele pořizovat žádný zvukový ani obrazový záznam. 

 

4. V mimořádných a naléhavých případech (ohrožení bezpečnosti, požár, úraz, nevolnost atd.) je možné 

použít mobilní telefon či jiné elektronické zařízení kdykoliv. 
 

5. Komunikace s rodiči je možná jen během přestávek, výjimkou jsou zcela mimořádné situace, o kterých 

je informován vyučující.  

 

6. Za porušení těchto pravidel dle závažnosti a míry společenské nebezpečnosti může být žák trestán 

v plném rozsahu možností výše uvedeného zákona a navazujících vyhlášek.  

Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona) 

 
1. Příloha č. 4 Školního řádu MGO byla projednána Pedagogickou radou dne 18. 10. 2022  
2. Příloha č. 4 Školního řádu MGO byla schválena Školskou radou dne 18. 10. 2022 
3. Příloha č. 4 a Školní řád MGO je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným 

způsobem jsou s ním seznámeni žáci i zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou 
informováni zákonní zástupci nezletilých žáků.  

4. Příloha č. 4 Školního řádu nabývá účinnosti 19. 10. 2022 
5. Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny 

změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele školy a 
následně schválení školskou radou. 

6. Platnost školního řádu je omezena vydáním aktualizovaného dokumentu. 
 
V Ostravě dne 19. října 2022                                             Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel MGO 


