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         V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, mentální anorexie, bulimie, 

sebevražedné pokusy, krádeže, vandalismus ... ) je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv 

změnám v chování i prospěchu, které se u jednotlivce nebo v kolektivu vyskytnou. Při jakékoliv 

změně chování nebo i podezření je vždy nutné: 

- pokud se týká jednotlivce, promluvit si s ním v bezpečném a chráněném prostředí a pokusit se 

zjistit příčinu změny 

- o zjištěných poznatcích informovat třídního učitele, příp. ředitele školy, metodika prevence, 

výchovného poradce 

- pokud se změna týká celého kolektivu, přenechat šetření na metodikovi prevence nebo výchovném 

poradci, kteří jsou proškoleni v řešení rizikového chování 

- třídní učitel o zjištěném stavu informuje zákonné zástupce žáků a s ohledem na situaci buď 

individuálně nebo prostřednictvím mimořádné rodičovské schůzky, zákonným zástupcům nabídne 

pomoc při řešení a doporučí poradenské zařízení  

 

Zákonným zástupcům žáků školní řád garantuje možnost získání informací o  prospěchu a chování 

jejich dětí. Umožňuje žádat objasnění hodnocení prospěchu, chování a postupů řešení vzniklého 

problému. Zákonní zástupci mají možnost se obrátit na ředitele školy a žádat přešetření situace.  

 

 

 

KRIZOVÝ PLÁN 

 

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem. 

 

OMAMNÉ LÁTKY 
 

Při nálezu neznámé látky 

 

a) Zajistí-li pedagog podezřelou láku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou 

látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. 

b) Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky, příp. komu byla odebrána, podepíše se 

a uvede jméno svědka. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a uschová ji do školního 

trezoru. 

c) Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii, popř. zákonného zástupce dítěte. Identifikaci 

provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy. Při převzetí neznámé látky policistou si 

škola nechá tuto skutečnost písemně potvrdit.  

d) Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným 

způsobem  přivolanému lékaři. 

 

 

Při ohrožení zdraví žáka 

 

V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje 

následovně: 

 

a) Dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti, kde zůstane po 



dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba (dle akutnosti stavu dítěte). Pedagog 

zajistí nad dítětem dohled dospělé osoby. Pokud rodič podepsal souhlas s orientačním 

testováním na přítomnost THC ve slinách, je tento test proveden. 

b) Škola bezodkladně informuje rodiče žáka nebo jeho zákonné zástupce o blíže 

nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, rodiče jsou vyzvání k tomu, aby si dítě co 

nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření. 

Rodič si přijde do školy pro žáka  

 Je seznámen se zdravotními potížemi 

 Škola apeluje na rodiče, aby s dítětem navštívil lékaře. 

 Pedagog odkáže rodiče na odborníky na specializovaných pracovištích (PPP apod.)  

Rodič si do školy pro dítě nepřijde 

Škola přehodnotí zdravotní stav žáka, pracovník školy zavolá lékařskou službu nebo 

zajistí převoz k lékaři s doprovodem dospělé osoby. Rodič je o postupu školy předem 

informován. 

c) Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezit případnému 

výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole. 

 

Další postup: 

1) rodiče jsou vybídnuti ke spolupráci s metodikem prevence, popř. jiným odborníkem 

2) žák bude kázeňsky potrestán 

3) rodiče jsou seznámeni se všemi skutečnostmi případu 

4) žáci jsou obecně seznámeni s případem a jsou upozorněni na rizika konzumace návykových 

látek 

5) třída, v níž se problém objevil, bude pečlivě sledována 

 

c) Škola může informovat sociální odbor v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou nebo 

alkoholem nebo je v akutním ohrožení zdraví po požití drogy. 

 

 

Při podezření, že žák zneužívá návykové látky (časná intervence) 

 

 Metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, pověřený pracovník 

a) Provede diskrétní šetření – zjistí citlivě co nejvíce relevantních informací (od spolužáků, 

rodičů, příp. učitelů). 

b) Provede pohovor s dítětem – podle vztahu pracovníka s dítětem buď osobně nebo za 

přítomnosti jiného učitele, doporučí mu rozhovor s odborníkem (Linka důvěry, PPP, 

zdravotní zařízení, SVP apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KRIZOVÝ PLÁN  
 

Postup školy při užití tabákového výrobku žákem  

  

  

TABÁKOVÉ  VÝROBKY   
  

Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je kouření zakázáno grafickou značkou zákazu 

kouření.  

   

  

1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci. 

2.  Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit.  

3.  Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka. Záznam  

založí školní metodik prevence do své agendy. 

4.  Třídní učitel informuje zákonného zástupce o porušení zákazu kouření.  

5.  Při opakování vyrozumí škola orgán- sociálně právní ochrany obce s rozšířenou         

působností.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

KRIZOVÝ PLÁN  
Postup školy při podezření na požití alkoholu žákem  

  

  

ALKOHOL  
  

Nalezený alkohol v prostorách školy:  

  

1. Nepodrobuje se žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury 

2.  Oznámení vedení školy  

3.  Uložení u vedení školy pro případ důkazu 

4.  Provede se stručný záznam ( třídní učitel, metodik prevence - datum, čas a místo zajištění         

alkoholu, příp.  se  uvede jméno svědka). 

  

 Zadržení alkoholu u žáka:  

  

1. Nepodrobuje se žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. 

2.  Oznámení nálezu vedení školy a uložení alkoholu u vedení školy.  

3.  Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.  

4.  V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, 

zajistí škola nezbytnou pomoc a péči, volá lékařskou službu první pomoci. 

5.  Provede se záznam s vyjádřením žáka ( pokud toto jeho stav dovoluje).  Záznam se uloží 

do agendy metodika prevence  

6.  Vyrozumění zákonného zástupce, v případě opakování – oznámení na soc.- právní odbor  

7.  Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. 

  

  

 

 

 

V Jaroslavicích, 3. září 2018    Mgr. Petra Matůšová 

       školní metodik prevence 


