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Riaditeľka Špeciálnej základnej školy, Ul. SNP 49, 053 42 Krompachy (ďalej len škola) 

v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole vydáva smernicu 

k používaniu informačno-komunikačných technológií v škole. 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Účelom smernice je stanoviť zásady používania mobilných telefónov, tabletov, počítačov, 

multimédií a iných informačno-komunikačných technológií (ďalej len „zariadenie IKT“) 

žiakmi Špeciálnej základnej školy, Ul. SNP 49 a vymedziť opatrenia v prípade jej 

porušenia. 

 

2. Smernica je záväzná pre žiakov pri používaní zariadení IKT a pre zamestnancov školy pri 

kontrole dodržiavania zásad používania vyššie spomenutých zariadení žiakmi. 

 

 

Článok 2 

Všeobecné ustanovenia 

1. Vyučovaním sa rozumie sled vyučovacích hodín a prestávok podľa rozvrhu hodín v čase 

od 7.45 hod. do 13.00 hod. pri dopoludňajšom vyučovaní a od 13.15 hod. do 18.00 hod. pri 

popoludňajšom vyučovaní. 

 

2. Počas vyučovania žiak nesmie používať zariadenie IKT a v žiadnom prípade nesmie 

vytvárať žiadny obrazový a zvukový záznam z vyučovania. 

 

3. Zariadenie IKT musí mať žiak počas vyučovania stále vypnuté, aby nenarúšal priebeh 

vyučovania. 

 

4. Žiak nesmie používať zariadenie IKT ani počas prestávok na nahrávanie, fotografovanie, 

prezeranie, počúvanie, či iné účely bez výslovného súhlasu dozor vykonávajúceho učiteľa, 

triedneho učiteľa alebo iného pedagogického zamestnanca školy. 

 

5. Ak nastane situácia, že sa žiak súrne potrebuje skontaktovať so svojim zákonným 

zástupcom, upovedomí  o tejto skutočnosti dozor vykonávajúceho učiteľa, triedneho učiteľa 

alebo iného pedagogického zamestnanca školy a po jeho súhlase môže zariadenie IKT 

použiť, avšak len na tento účel. 

 

6. Žiak môže použiť zariadenie IKT aj v iných odôvodnených prípadoch so súhlasom dozor 

vykonávajúceho učiteľa, triedneho učiteľa alebo iného pedagogického zamestnanca školy. 

 

7. Žiak nesmie nikdy zneužiť zariadenie IKT na šikanovanie spolužiakov či iných osôb. 

 

8. Žiak nesmie mať zariadenie IKT na lavici ani v lavici. Vypnuté zariadenie IKT musí byť 

odložené v osobných veciach žiaka. 

 

9. Škola nezodpovedá za zariadenie IKT, ktoré žiak donesie do školy. Zodpovednosť nesie žiak 

a jeho zákonný zástupca. 
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Článok 3 

Opatrenia 

1. Podľa závažnosti previnenia a porušenia tejto smernice riaditeľ školy, resp. triedny učiteľ 

môže uložiť niektoré z uvedených opatrení: 

a) napomenutie triednym učiteľom. 

b) pokarhanie triednym učiteľom. 

c) pokarhanie riaditeľom školy. 

d) zníženie známky zo správania. 

 

Článok 4 

Previnenia 

1. Ak žiak počas vyučovania alebo počas prestávky bez dovolenia použije zariadenie IKT,  

bude vyzvaný k jeho odovzdaniu prítomnému pedagogickému zamestnancovi, ktorý 

zariadenie odovzdá triednemu učiteľovi. Triedny učiteľ odovzdá zariadenie zákonnému 

zástupcovi žiaka po predchádzajúcom rozhovore a upozornení na  porušenie tejto smernice. 

2. Opakované používanie zariadenia IKT sa považuje za porušenie školského poriadku. 

3. Ak žiak počas vyučovacích hodín či prestávok použije zariadenie IKT na výhražné SMS 

správy, filmovanie, fotenie alebo iné použitie za účelom poníženia ľudskej dôstojnosti, bude 

to považované za šikanovanie. V tomto prípade sa bude postupovať podľa pokynov 

uvedených v Smernici k prevencii a riešeniu šikanovania v škole a v Školskom poriadku. 

 

 

Článok 5 

Zodpovednosť 
1. Triedny učiteľ zodpovedá za oboznámenie žiakov s touto smernicou. 

2. Triedny učiteľ zodpovedá za oboznámenie rodičov s touto smernicou. 

3. Triedny učiteľ zodpovedá za vyvodzovanie opatrení pri previnení žiakov a vedenie    

    písomnej agendy s tým súvisiacej. 

  

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

Smernica nadobúda platnosť od 19. novembra 2018. 

 

 

 

 

V Krompachoch 16.11.2018 

 

 

Vypracovala: Mgr. Beáta Figľárová 

       riaditeľka 
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