Postup při řešení případů souvisejících s návykovými látkami

Držení a požívání alkoholu, držení tabákových výrobků, kouření, držení, distribuce a
užívání návykových látek je ve škole zakázáno školním řádem.
Konzumace návykových látek osobami mladšími 18 let je považována za „vedení
života nemravného a zahálčivého“ a zaměřuje se na ně sociálně-právní ochrana.
Distribuce drog je trestným činem.
Tento postup se týká všech prostor školy (tj. v budovy školy a jejich přilehlých prostor
– atria, hřiště) i všech akcí, které škola organizuje.
Všichni žáci mají oznamovací povinnost – viz školní řád.
Při řešení všech případů je vhodné zajistit svědky.
Pokud žák kouří v prostorách školy:
je nutné
• vyvodit kázeňské důsledky v souladu se školním a klasifikačním řádem školy
• informovat zákonné zástupce, případně OSPOD.

Pokud žák pije alkohol v prostorách školy:
je nutné
• nejprve zabránit v další konzumaci – odebrat alkohol
• zajistit jeho bezpečí, ve stavu akutní intoxikace volat záchranku (popsat stav
žáka)
• vyrozumět vedení školy, zákonné zástupce a OSPOD
• v případě, že není nutné volat lékaře, zajistit dohled nad žákem, jeho vyjádření
k situaci a vyrozumět vedení školy, informovat zákonné zástupce a OSPOD,
dítě předat zákonným zástupcům
• jestliže se zákonní zástupci nedostaví, předat dítě pracovníkům OSPOD
• vyvodit kázeňské důsledky v souladu se školním a klasifikačním řádem školy.
Pokud se žák dostaví do školy pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky:
je nutné

• zajistit jeho bezpečí, ve stavu akutní intoxikace volat záchranku (popsat stav
žáka)
• vyrozumět vedení školy, zákonné zástupce a OSPOD
• v případě, že není nutné volat lékaře, zajistit dohled nad žákem, jeho vyjádření
k situaci a vyrozumět vedení školy, informovat zákonné zástupce a OSPOD ,
dítě předat zákonným zástupcům
• jestliže se zákonní zástupci nedostaví, předat dítě pracovníkům OSPOD.

Pokud je u žáka zachycen alkohol nebo tabákové výrobky:
je nutné
• o zachycení věci sepsat záznam, který obsahuje datum, čas, popis předmětů,
jejich majitele, za jakých okolností byly zachyceny a kým, vyjádření žáka,
popř. svědků
• informovat vedení školy
• vyvodit kázeňské důsledky v souladu se školním a klasifikačním řádem školy.
• zachycené předměty vrátit zákonným zástupcům na základě protokolu, který
zákonný zástupce podepíše, zákonné zástupce znovu informovat o tom, že
nosit návykové látky do školy není dovolené, v případě zachycení alkoholu
informovat OSPOD.

Pokud je ve škole objeven uživatel drog:
je nutné
• pokud chce žák o problému hovořit, informovat ho o možnosti kontaktovat
odborníky (např. Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Sládkova
45, Brno, tel. 548 526 802, Středisko výchovné péče HELP ME, Bořetická 2,
Brno, tel. 544 216 178)
• informovat vedení školy
• informovat zákonné zástupce a OSPOD.

Pokud je ve škole zachycena látka, o které se domníváme, že je omamná nebo
psychotropní:
je nutné
• objevenou látku vložit v nalezeném stavu do velké obálky, tu zapečetit a uložit
do trezoru. S obsahem ani s obalem nijak nemanipulovat
• sepsat o nálezu záznam, ve kterém je přesně uvedeno, jak látka vypadá, kdo
ji objevil, kde, za jakých okolností a u koho. Protokol bude podepsán

ředitelem nebo zástupcem ředitele, dále osobou, u které byla látka objevena
a třetí dospělou osobou. V případě, že jedinec, u něhož byla látka objevena
(nebo ten, který látku odevzdal), odmítne záznam podepsat, je třeba uvést do
kolonky pro jeho podpis formulaci „odmítl podepsat“
• nález předat Policii ČR, o nálezu rozhodne laboratoř.

Pokud zjistíme, že některý žák do školy přináší omamné nebo psychotropní
látky a předává je spolužákům:
•

vzhledem k tomu, že distribuce je trestným činem, jedinou možností řešení je
oznámení orgánům činným v trestním řízení (Policii ČR).

