
rímu Éódu k bodu b)

t) Zdkaz poui.ití nnbilu béhem vj,uky
- manipulace s mbbilem bèhem r,"yuky
- aktivní pouZití mobilu bez vèdomí uòitele

Sankce; napomenutí tÍ.uò., pii opakovaném poruSení dùtka tÍ.uò., nóslednè dù&a fed. Skoly a sníZeni stupei z
chovéní

2) Kyberiikana( poéítaée, mobil)
- znesùiti poòítaòe bèhem vyuky
- útok na jinou osobu s pouiitírn poòítaòe òi mobilu bèhem vyuky a bèhem piestévek

Sankce: dùtka ieditele skoly, pÍi opakovóní sníZeny stupeù z chovéní

fl Sikana
- slovní útok, vyhroZovóní, piezdívky, zesmèSùovéní
- pouZití òi piisvojení si, zniòení cizí véci

fyzickd agrese
Sankce: dùtka ied. Skoly, pÌi opakovéní sníZeny stupeù z chovóní

4) Neplnéní povinností a ipatnd pracovní mordlku
- zapomenutí Zókovské kníZky
- zapomenutí domócího úkolu
- zapomenutí pomùcky do vyulrry

Sankce: za pololetí dle poótu zépisù v Zékovské kníZce
5 zapomenutí - napomenutí tÍ.uò.
6 - l0 zapomenutí - dùtka tiíd. uò.
1l - 14 zapomenutí - dútka Ìed. Skoly
nad 15 zapomenutí - sníZenf stupef, z chovíni

5) Vulgarita
Sankce: vulgarita vùòi spoluZókovi - dùtka ti. uè.

vulgarita vùÒi uÒiteli - dùtka ied. Skoly a2snízeny stupeù z chovéní

6) Nevhodné chovdní a odmífúní pracovat
Sankce: dùtka tÌ. uò.

7) Píepstíní zndmky v ítikovské knííce
Sankce: dùtka Íed. Skoly, pÍi opakovéní sníZenli stupeù z chovéní

8) Absence
- omluvenó absence nad 100 hodin za pololeti konzultace s rodiòi o piípadné nutnosti doloZit potwzení

od lékaie.
- omluvené absence nad 150 hodin za pololetí - po domluvé s rodiÒi komisionélní piezkou5ení
- skryté zóSkoléctví nebo prokiiean e zaÉkolítctví projednat s kurótorem pro dèti a ml1de1

9) Cenné véci, vétíí obnos penéz(nad 100.-KÒ)
- je moZno dót do úschovy tÌ.uò. nebo vyuÒujícímu jiného piedmétu.V opaòném piípadè lkolazaùr6tu

téchto vècí nenese zodpovèdnost.

IQ Zvltkaóky - zikazZvykdní ve Skole

11) (lrazy

nahlósit uÒiteli daného pÉedmètu nebo dozorujícímu uòitéli v den úrazu a néslednè tÌídnímu uòiteli,
jinak nebude tuazbriln jako ikolní úraz.

I2) MP3 - lze pouLívat ve Skole bèhem piestévek pouze ve tÌídè

v Ivanèicích 3'9'2012 
zàkrartníÉkola T' G' Masaryka--" - ivaneicc '  

Na Brnénce 1 '

okrgs Brno-venkov' O
oilsPèvkové organizace

rÒ: zóàràzoz tel'/fax: 5464s1236
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ieditel Skoly


