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POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S 

VÝSKYTEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK VE ŠKOLE 

 

Povinnosti školy: 

  vytvářet podmínky pro předcházení rizikového chování  
  zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí 
  poskytovat žákům nezbytné informace nutné k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany,  

               současně preventivně výchovně působit ve smyslu vysvětlování zásad zdravého způsobu života 
  zabezpečit školu tak, aby se minimalizovala rizika možného výskytu návykových látek (NL) 
  ve Školním řádu stanovit zákaz užívání NL, jejich distribuci, nošení a přechovávání ve škole 
  ve ŠŘ stanovit sankce a klasifikaci chování žáka při porušení zákazu 
  ohlašovací povinnost (zákonný zástupce, OSPOD, Policie, zřizovatel 

 

 

Školní preventivní tým: 

 Ředitel školy: Mgr. Hana Žáková 

 Zástupce ředitele, výchovný poradce : Mgr. Lucie Archmanová 

 Školní metodik prevence: Mgr. Olga Paduová (2. stupeň ZŠ) 
                                               Mgr. Lenka Hrušková (1. stupeň ZŠ) 

 Třídní učitel 

 

 KONZUMACE NÁVYKOVÝCH LÁTEK VE ŠKOLE 

     při přistižení žáka při konzumaci NL v prostorách školy v době školní výuky nebo v rámci akcí 

pořádaných školou, je bezpodmínečně nutné mu v konzumaci zabránit 

     NL je třeba žákovi odebrat a zajistit ji 

      o události sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka, zda byly provedeny orientační testy 

na přítomnost NL, případně další vyšetření a s jakým výsledkem (orientační test lze provést 

pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce) 

      v záznamu popsat vzhled zajištěné NL, její obal, místo a čas nálezu 

      záznam podepíší 2 dospělé osoby (jedna z dospělých osob je ŘŠ nebo ZŘŠ) a ten u koho byla NL       

nalezena, případně ten, kdo NL odevzdal 

      podle závažnosti momentálního stavu žáka posoudit, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí 



       v případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví nebo životě, zajistí škola 

nezbytnou pomoc a péči a rychlou lékařskou pomoc 

      i v případě, že nehrozí akutní nebezpečí a žák je schopen pokračovat ve výuce, ihned vyrozumí 

škola zákonného zástupce a vyzve ho k převzetí žáka, který se v tomto případě stává 

nezpůsobilým k pobytu ve škole 

       jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola OSPOD a vyžádá si pomoc při řešení 

dané situace 

      škola splní ohlašovací povinnost k OSPOD a zákonnému zástupci 

      z porušení zákazu konzumace NL ve škole je třeba vyvodit opatření stanovená ŠŘ 

      obdobný postup řešení situace zvolí škola i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem NL, 

kdy nelze předpokládat, že došlo k intoxikaci na půdě školy 

      je nutné rozlišovat distributora od uživatele (distribuce NL je trestným činem, užívání NL je 

porušením ŠŘ) 

      prokázané navádění jiných žáků k užívání NL se považuje rovněž za rizikové a protiprávní jednání 

      v případě zájmu zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci 

 

 

 

 DISTRIBUCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK VE ŠKOLE 

             Distribuce NL je v ČR považována za protiprávní jednání. Je zakázána a může být kvalifikována jako    

             trestný čin, přitom množství NL, která je distribuováno, není nijak rozhodující. 

             Přechovávání NL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe v daný okamžik žák má, 

             je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo specifikováno buď jako přestupek nebo  

             trestný čin (provinění v případě nezletilého žáka).  

 při důvodném podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, škola neprodleně vyrozumí 

Policii ČR, zákonného zástupce žáka a OSPOD 

 množství přechovávané NL nemá žádný vliv na kázeňský postih, který je stanoven ŠŘ 

 

NÁLEZ NÁVYKOVÝCH LÁTEK VE ŠKOLE 

             V případě, že je v prostorách školy nalezena NL 

 látku nepodrobovat žádnému testu za účelem zjištění jejího chemického složení 

 o nálezu okamžitě uvědomit vedení školy, sepsat o nálezu patřičný záznam 

 o nálezu vyrozumět Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky 

 v případě časové prodlevy ze strany Policie a při současném dodržení bezpečnostních podmínek  

vložit látku do obálky (zapsat datum, čas a místo nálezu), obálku zalepit a uschovat do  

školního trezoru 

 zajištěnou látku následně předat Policii ČR 



 

 

 

V případě, že je v prostorách školy u některého žáka zadržena NL 

 

 zabavenou látku nepodrobovat žádnému testu za účelem zjištění jejího chemického složení 

 o nálezu okamžitě uvědomit vedení školy 

 o nálezu sepsat záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena nebo který látku odevzdal    

(jméno žáka, datum, místo a čas nálezu, podpis žáka) 

 v případě, že žák odmítá záznam podepsat, uvede se do záznamu tato skutečnost 

 pohovoru se žákem a provedení zápisu je vždy přítomen ŘŠ nebo ZŘŠ 

 o nálezu vyrozumět Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje 

zákonného zástupce žáka 

 v případě, že je NL nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předá se zajištěná látka (postup 

zajištění popsán výše) přivolanému lékaři, aby se usnadnila léčba a zmírnil se akutní účinek drogy 

 další postup nutný k identifikaci NL zajistí Policie ČR 

 

V případě, že je důvodné podezření, že žák školy má u sebe NL 

 

 jedná se o důvodné podezření ze spáchání trestného činu (provinění v případě nezletilého žáka) 

nebo přestupku 

 řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR 

 bezodkladně vyrozumět Policii ČR, zkonzultovat s ní další postup 

 informovat zákonného zástupce 

 podezřelého žáka pod dohledem izolovat od ostatních žáků  

 u podezřelého žáka neprovádět osobní prohlídku ani prohlídku jeho věcí 

 

  

 

 

 

 

  

       ředitel školy: Mgr. Žáková Hana                                                                        

      školní metodik prevence : 1. st. – Mgr. Hrušková Lenka 

     2. st. – Mgr. Paduová Olga 


