
Dodatok 
k Školskému poriadku Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre 

schváleného  30. januára 2015 
__________________________________________________________________________ 

 

Bod 3.9. 

Mobilné telefóny, vlastné notebooky, tablety a iné elektronické zariadenia sú 

vynikajúcimi pomocníkmi človeka, no iba vtedy, ak sa používajú zodpovedne 

a s mierou. 

a) Počas vyučovacej hodiny ich študenti zásadne nepoužívajú, majú ich vypnuté, 

uložené v taškách – nie na lavici ani v lavici, aby nerozptyľovali ich pozornosť. 

Ak sú tieto zariadenia súčasťou výučby, môžu ich študenti na pokyn 

príslušného profesora použiť v súlade s jeho pokynmi. Výnimkou sú študenti, 

ktorí majú povolené používať tieto zariadenia ako kompenzačné pomôcky. 

Nabíjanie mobilov z elektrickej siete školy je zakázané! 

b) Prestávky sú určené na oddych, relaxáciu a vytváranie spoločenstva v triede. 

Preto používanie mobilov, resp. iných elektronických zariadení vedenie školy 

počas prestávok neodporúča. V nevyhnutnom prípade je možné využiť 

mobilné telefóny na komunikáciu, prípadne prípravu na ďalšiu hodinu – nie 

však na hranie akýchkoľvek hier.  

c) Školská jedáleň je miesto nielen na konzumáciu potravín, ale aj na vzájomnú 

komunikáciu so spolužiakmi. Z toho dôvodu považujeme používanie mobilu 

v školskej jedálni za nespoločenské a nevhodné.  

d) Študenti majú zakázané v priestoroch školy fotografovať a nakrúcať videá či 

audiozáznamy na mobilný telefón či iné elektronické zariadenie. Rovnako je 

prísne zakázané zverejňovať na internete a sociálnych sieťach akékoľvek 

informácie týkajúce sa školy. Akékoľvek porušenie tohto charakteru rieši 

vyučujúci zápisom do klasifikačného záznamu. 

Porušenie ustanovení v bodoch a) a d) rieši vyučujúci zápisom do klasifikačného 

záznamu ako vážne porušenie disciplíny. Nerešpektovanie ustanovení v bodoch b) 

a c) rieši triedny profesor so študentom, resp. jeho rodičmi. 

 

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť od 18. septembra 2017. 

 

V Nitre, 12.9.2017 

 

                                       Mgr. Ing. Karol Žák, CSc.  

                 riaditeľ školy  
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