
KRIZOVÝ PLÁN A SANKČNÍ ŘÁD ZŠ JAZYKŮ KARLOVY VARY 
 
 
 
 

 
Krizový plán školy je dokument, ve kterém je obsažen doporučený návod postupu řešení krizových situací ve škole. 
Vychází z těchto dokumentů: 
 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních, č. j. 21291/2010-28 2. 

 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie 
a intolerance, č. j. 14423/99-22 3. 

 Metodický pokyn ministra školství k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 
28275/2000-22 4. 

 Metodický pokyn k jednotnému uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j. 
10194/2002-14 5. 

 Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských 
zařízeních, č. j. 16227/96-22 6. 

Právní rámec krizového plánu: 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí 

 Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o 
změně některých zákonů 

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

 Zákon č. 140/1967 Sb., Trestní zákon 

 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

 Závazný pokyn policejního Prezidenta č. 8/2001 č. 4/200 o vstupu Policie ČR do škol 
 
Krizový plán je přílohou Minimálního preventivního programu, se kterým jsou každoročně seznámeni učitelé, žáci, 
rodiče a zákonní zástupci.  Zahrnuje nejobvyklejší problémy spojené s rizikovým chováním žáků a stanovuje 
doporučený postup pro jejich řešení a také sankční řád při prokázání přestupku proti školnímu řádu či zákonu. 
Institucí, s níž je nutno spolupracovat při řešení některých závažnějších případů patologických projevů chování, je 
Policie ČR (tel. 158; Policie ČR, Okresní ředitelství Karlovy Vary 
Kontaktní osoba: prap. Pavel David (Tel. : 974 366 544; 604 551 056; E-mail.: pavel.david@seznam.cz)  a oddělení 

SPOD  (http://www.ospod.cz/volna-sekce-1/kontaktujte-ospod/karlovarsky-kraj/karlovy-vary ; Vedoucí oddělení 
SPOD: Bc. František Pavlásek -Tel.: 353 118 580; E-mail: f.pavlasek@mmkv.cz, případ je poté předán 
kurátorovi podle místa bydliště žáka) 
Minimální preventivní program je každý rok vyhodnocován. Je zaměřen na předcházení rozvoje rizik, která by mohla 
směřovat k přestupkům či dokonce k trestným činům. Zjistí-li škola závažný přestupek nebo trestný čin, řeší jej podle 
následujících postupů: 
 
1. Výskyt tabákových výrobků: 
Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit, žák nesmí do školy kuřivo vnášet ani je užívat. 
Není dovoleno vnášet a užívat ani beznikotinové cigarety (elektronické cigarety) a výrobky imitující cigarety.  Žák si je 
vědom, že porušením zákazu kouření ve všech prostorách školy se vystavuje přísným kázeňským postihům. 
Postup při porušení výše uvedeného zákazu: 
Je-li žák ve škole či na školní akci přistižen při konzumaci tabákových výrobků, je nutné mu v další konzumaci 
zabránit. Tabákový výrobek je nutné žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Pedagogický 
pracovník o události sepíše stručný zápis s vyjádřením žáka,  informuje třídního učitele, který o přestupku žáka 
vyrozumí zákonného zástupce. Třídní učitel zapíše záznam také do Poznámkového sešitu učitele (dále jen PSU - 
online sešit výkaznictví kázeňských přestupků, patologických jevů a způsobů, jak byly řešeny). V závažných případech, 
zejména s ohledem na věk a chování žáka, jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany 
dítěte. 
Sankční řád: 

 přinesení cigaret, tabákových výrobků – důtka ředitele školy 

 přinesení a aplikace beznikotinových elektronických cigaret – napomenutí třídního učitele 

mailto:pavel.david@seznam.cz
http://www.ospod.cz/volna-sekce-1/kontaktujte-ospod/karlovarsky-kraj/karlovy-vary
mailto:f.pavlasek@mmkv.cz


 prokázané kouření (1x) - 2. stupeň z chování 

 prokázané kouření (2x a více) -3. stupeň z chování 
 

2. Výskyt alkoholu: 
Prodej alkoholu osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, 
anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let může být 
trestním činem nebo přestupkem.  Užívání alkoholu v prostorách školy a na všech akcích pořádaných školou je 
zakázáno. Do školy nesmí být vnášen a konzumován ani nápoj imitující alkoholické pití (např. nealkoholické pivo). 
Postup při konzumaci alkoholu ve škole: 
Je-li žák ve škole či na školní akci přistižen při konzumaci alkoholu, je nutné mu v další konzumaci zabránit. Alkohol je 
třeba žákovi zabavit a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Podle závažnosti momentálního stavu žáka 
pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.(bezprostřední ohrožení na zdraví a životě). V 
případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a 
péči a volá lékařskou službu první pomoci. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, sepíše pedagogický pracovník stručný 
zápis o události, vyrozumí třídního učitele, který uvědomí  ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka 
neprodleně vyzvedl, pokud není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, 
vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou pravomocí a vyčká jeho pokynů. Jestliže se 
situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte § 10 odst. 4 písmeno g) 
zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. O události zaznamená zápis do PSU. 
Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. 
Sankční řád: 

 přinesení alkoholického nápoje - důtka ředitele školy 

 přinesení a konzummace nealkoholického, ale alkohol imitujícího nápoje – napomenutí třídního učitele 

 prokázané požití alkoholu (1x) – 2. stupeň z chování 
prokázané požití alkoholu (2x a více) -3. stupeň z chování  
 
3. Omamné a psychotropní látky 
Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření a propagace OPL, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve 
kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek 
Je- li žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy, v době vyučování nebo v rámci akcí školou pořádaných, je 
primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Návykovou látku mu pracovník školy odebere a zajistí tak, aby 
nemohl v konzumaci pokračovat. Pedagogický pracovník (vedení školy, výchovný tým) posoudí stav žáka a v případě, 
že jej vyhodnotí jako zdraví a život ohrožující, neprodleně přivolá lékařskou službu první pomoci.  Pokud akutní 
nebezpečí nehrozí, pedagogický pracovník ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy a třídního učitele, 
který zapíše událost do PSU. Škola vyrozumí také zákonného zástupce a v případě, že žák není schopen pokračovat ve 
vyučování, vyzve jej, aby si žáka vyzvedl pro nezpůsobilost pokračovat ve výuce a k pobytu ve škole. 7 Jestliže není 
zákonný zástupce nedostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Současně splní 
škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte a Policii ČR. 11. 
Mezi způsoby konzumace omamných látek patří také nadužívání legálně prodejných léčiv a jejich kombinace, která 
se neřídí pokyny lékaře či rodičů a nevychází z informace v příbalovém letáku. Podezření z nesprávného užití léčiv 
v době výuky je rovněž třídním učitelem oznámeno zákonnému zástupci. 
Distribuce omamných látek je trestným činem, konzumace je hrubým porušením školního řádu. Přechovávání 
omamných látek je také protiprávní jednání, může být kvalifikováno jako přestupek nebo jako trestný čin. 
Postup při zjištění omamných látek ve škole: 
Jestliže má pracovník školy podezření, že došlo ke distribuci omamných látek ve škole, uvědomí neprodleně vedení 
školy a současně oznámí tuto skutečnost Polici ČR. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let proti 
osobě mladší 18 let, vyrozumí škola zákonného zástupce a orgán sociálně právní ochrany mládeže. Škola zajistí také 
nález omamných látek v prostorách školy a předá jej Policii ČR i tehdy, není-li prokázáno, komu látka patřila. V 
případě, že se látka našla u žáka, který se ji  intoxikoval, předá se zajištěná látka přivolanému lékaři. Řešení podezření 
z distribuce a užití omamných látek spadá do kompetence Policie ČR, kterou škola vyrozumí a která přebírá iniciativu 
při řešení záležitosti. Třídní učitel o události zapíše záznam doPSU. 
 
Sankční řád: 

 přinesení omamné látky (1x) –důtka ředitele školy 

 prokázané zneužití léčiva (1x) – důtka třídního učitele 

 prokázané zneužívání léčiv (2x a více) – důtka ředitele školy 



 prokázané užití látky (1x) – 2. stupeň z chování 

 prokázané užití látky (2x a více) – 3. stupeň z chování 

 distribuce OPL je trestným činem, řeší jej příslušné oddělení Policie ČR 
 

4. Záškoláctví 

Nepřítomnost žáka musí být omluvena do 3 dnů od prvního dne absence. (telefonicky, mailem, osobně + 
zápisem do ŽK). ZŠ může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci 
ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené 
zákonným zástupcem nezletilého žáka, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního 

vyučování. (Ve výjimečných případech lze vyžadovat takovou omluvenku i dříve.) O neomluvené i zvýšené omluvené 
nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené 

nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se 
zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný 
zástupce nebo zletilý žák pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob 
omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného 
zástupce nebo zletilého žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede 
zápis z pohovoru.  Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které 
se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný 
poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik protidrogové prevence, popř. další odborníci 
a zástupce rady školy, pokud byla zřízena. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu 
zaznamená.  V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně 
oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo 
pověřenému obecnímu úřadu. 

V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným 
rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení zákona, je třeba postoupit 
v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní 
oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. 
 
Sankční řád: 

 prokázané neoprávněné opuštění školy  (absence do 2 hodin) – důtka třídního učitele 

 prokázané neoprávněné opuštění školy  (absence nad 2 hodiny) – důtka ředitele školy 
 
5. Krádeže 
Jde o protiprávní jednání, a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v 
trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho rodičům, zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. 
Škola nemá možnost ani prostředky, jak případy krádeže řešit. Prohlídka osobních věcí žáků není dovolena. Žáci mají 
možnost využívat školního trezoru v případech, kdy mají s sebou ve škole cennou věc. Jinak jsou povinni si své věci 
ohlídat a nevystavovat se riziku okradení tím, že cennosti ponechávají nestřežené a nezajištěné. Prokázanou krádež 
se žákem řeší třídní učitel, o přestupku žáka informuje také zákonného zástupce a eviduje ji v PSU. 
Sankční řád: 

 prokázaná krádež – sankcionováno dle okolností a hodnoty zcizené věci/obnosu napomenutím, důtkou třídního 
ředitele; v závažnějších případech důtkou ředitele školy 

 
Vandalství  
Dle školního řádu žák nesmí vědomě ničit majetek školy či někoho jiného. Při zjištění takové skutečnosti jsou 
neprodleně informováni rodiče a zákonní zástupci. Žák (rodiče a zákonní zástupci žáka) je povinen uhradit 
způsobenou škodu. 
Sankční řád: 

 prokázané vandalství – sankcionováno dle okolností a hodnoty zničené  věci  napomenutím, důtkou třídního 
ředitele; v závažnějších případech důtkou ředitele školy 

 
Podvod 
Zpravidla jde o podvody typu falšování podpisu rodičů nebo zákonných zástupců, odevzdávání cizích prací svým 
jménem apod. Pokud jde o falšování podpisu na omluvence z důvodu nepřítomnosti žáka ve vyučování, je třeba 
tento přestupek klasifikovat jako záškoláctví (viz záškoláctví). 



Sankční řád: 

 prokázaný podvod – sankcionováno dle okolností a závažnosti  napomenutím, důtkou třídního ředitele; 
v závažnějších případech důtkou ředitele školy 

 
 
7. Šikana a kyberšikana 
Pokud je žák vystaven některé z forem soustavného obtěžování nebo napadání ve škole a také přes internet, mobilní 
telefon nebo přes sociální sítě (facebook), třídní učitel okamžitě informuje ředitele školy, výchovného poradce, 
školního metodika prevence. Rodiče nebo zákonní zástupci jsou pozváni do školy a s jejich pomocí se snaží eliminovat 
možnost přístupu k žákovi (oběti) od agresora. Pokud je agresor neznámý, je v této situaci doporučeno řídit se 
pravidly pro bezpečný pohyb na internetu (také je lepší změnit telefonní číslo, adresu na facebooku, internetu, mailu 
či zvolit jinou sociální síť). Po určitou dobu se snažit vyhýbat těmto kontaktům. Pokud je agresor známý, je třeba 
informovat také zákonného zástupce agresora a vysvětlit mu, že jde v podstatě o trestný čin, který by měl být takto 
posuzován, pokud nebude s okamžitou platností ukončen. Pokud došlo k tomuto činu v prostorách školy, bude 
přestupek hodnocen různými stupni výchovných opatření (viz školní řád), v opačném případě je na zákonných 
zástupcích, zda případ nahlásí příslušným orgánům (policii ČR). 
Problematika šikany a kyberšikany je velmi složitá a při jejím řešení je nutno působit dlouhodobě a na celý kolektiv 
třídy, v níž se problém objevil. Zahrnuje mnohdy také projevy dalšího škodlivého chování (ublížení na zdraví, krádež 
apod.), a proto není možné stanovit jednotný souhrnný postup pro řešení takové situace. Třídnímu učiteli se nabízí 
možnost využít poradenství specialistů (Okresní metodik prevence, PPP Karlovy Vary: Mgr. Martina Fialová 
(fialova@pppkv.cz); Policie ČR, Okresní ředitelství Karlovy Vary, Kontaktní osoba: prap. Pavel David (Tel. : 
974 366 544; 604 551 056; E-mail.: pavel.david@seznam.cz). Rodičům a obětem šikany se nabízí možnost případ 
konzultovat problém se školou jmenovitě, nebo anonymně prostřednictvím korespondence s členy preventivního 
týmu: Mgr. J. Táborkovou, preventistkou soc.-patologických jevů, a Mgr. R. Teušlovou, výchovnou poradkyní. 
V případě oznámení a odhalení šikany bude případ oznámen řediteli školy a výchovné poradkyni metodičce 
prevence. Bude proveden diskrétní rozhovor s oznamovatelem a s obětí či oběťmi. Budou nalezeni vhodní svědci  a 
vedeny individuální nebo konfrontační rozhovory.  Bude zajištěna ochrana oběti (obětem).  O šikanování budou 
informováni rodiče. Na jednání s vedením školy budou rodiče agresora informováni o vzniklé situaci a možnostech 
ohledně potrestání žáka, jako jsou: běžná výchovná opatření – napomenutí , důtka třídního učitele, důtka ředitele 
školy, snížená známka z chování.  V případě potřeby bude zabezpečena oběti, ale i agresorovi odborná pomoc (PPP, 
psychoterapeut,psycholog, psychiatr, středisko výchovné péče …) 
Sankční řád: 

 prokázaný případ šikany, kyberšikany – sankcionováno dle okolností a závažnosti  napomenutím, důtkou třídního 
ředitele; v závažnějších případech důtkou ředitele školy, sníženým stupněm z chování 

 
 

8. Používání mobilních telefonů (a dalších mobilních zařízení) ve škole 

Tento dodatek je vypracován na základě stanoviska Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky.  

Zákaz používání mobilních telefonů není a nebude ve škole nutný, pokud budou žáci dodržovat základní pravidla 

jejich používání a pokyny vyučujících, kteří mohou užívání telefonů v odůvodněných případech umožnit i v hodinách 

(např. pro účely výuky použití překladačů, nástrojů pro převody jednotek, k vyhledání informací apod.) Pro užívání 

tohoto jinak velmi užitečného zařízení jsou stanoveny tyto podmínky a pravidla: 

1. Mobilními telefony lze telefonovat, přijímat hovory, posílat a přijímat SMS a využívat jiné služby mobilních 

operátorů pouze o přestávkách, pokud vyučující daného předmětu žákům užití telefonu sám neumožní. Telefon není 

možné v hodinách bez souhlasu učitele použít vůbec a ze žádného důvodu. Toto nařízení je nutné nejen vzhledem k 

rušení vyučování, ale i vzhledem k možnosti využívání telefonů k nápovědám. 

2. Při nedodržení tohoto nařízení může učitel mobilní telefon odebrat žákovi do konce hodiny nebo v případě 

opakovaných prohřešků do konce vyučování (je uložen v trezoru školy v sekretariátu). Pokud nedojde k nápravě ani 

po opakovaných napomenutích vyučujícím učitelem, je nutné upozornit rodiče na nevhodné chování žáka a 

dohodnout s nimi nápravu. 

3. Pokud žák ruší ve vyučovací hodině používáním mobilu, na požádání učitele odevzdá vypnutý přístroj jemu do 

úschovy do konce hodiny nebo do konce vyučování podle závažnosti přestupku. 

4. Škola nenese odpovědnost za škodu způsobenou na mobilních telefonech, pokud je nepřevezme do úschovy. 

5. Pořizování jakýchkoliv záznamů na mobilní telefon bez souhlasu vyučujících a osoby na záznamu je nepřípustné. 

mailto:fialova@pppkv.cz
mailto:pavel.david@seznam.cz


 
Sankční řád: 

 prokázané porušení pravidel – sankcionováno dle okolností a závažnosti  napomenutím, důtkou třídního ředitele; 
v závažnějších případech důtkou ředitele školy, sníženým stupněm z chování 

 


