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Jednotný postup při podezření na užití tabákových výrobků, elektronických cigaret a
alkoholu ve škole
Povinnosti školy
- ve školním řádu jasně stanovit zákaz kouření, používání elektronických cigaret a konzumace
alkoholu ve všech prostorách školy
- výchovně působit v tom smyslu, že jde o zdraví škodlivou záležitost a vysvětlovat zásady
zdravého způsobu života (to ostatně škole ukládá zákon č. 37/1989Sb. §3 a §4 )
Kouření – cigarety, elektronické cigarety (dále jen EC)
- pokud je žák přistižen je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit
- tabákový výrobek či EC je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci
pokračovat
- pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný
záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek či EC), který
založí školní metodik prevence do své agendy
- v případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého
žáka
- v závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se
jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou
působností
- z konzumace tabákových výrobků a EC ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené
školním řádem
- stanovení sankcí, které nastanou při přestupku proti školnímu řádu, bude-li žák přistižen
při kouření během školního vyučování nebo v prostorách školy:
- žák bude potrestán dle školního řádu
- co se týká občanů, stěžujících si na kouření žáků, každý je oprávněn upozornit rodiče na
závadné chování dětí(zákon č. 359/1999Sb., §7) nebo se obrátit na obecní úřad, který je podle
stejného zákona, §10, povinen projednat s dítětem a jeho rodiči nedostatky v jeho chování
- konzumace tabákových výrobků, používání EC a alkoholu, mimo školní vyučování a budovu
školy, škola nepostihuje

Alkohol
Konzumace alkoholu ve škole
- v případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další
konzumaci zabránit
- alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
- podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí

- 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, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu
školy- o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má
alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy
- v případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného
zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole
- jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany
dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů
- zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě,
kdy je žák schopen výuky
- jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní
ochrany
- z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem
- obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem
alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole
Nález alkoholu v prostorách školy
- tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury
- o nálezu ihned uvědomí vedení školy
- nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu
- zpracují stručný záznam o události
- v případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:
- zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury
- o nálezu ihned uvědomí vedení školy
- o nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum,
místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo
který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do
zápisu. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy
- o nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka a v případě, že se jedná o opakovaný nález
u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte

NÁVYKOVÉ LÁTKY
Jednotný postup při výskytu a užívání návykových látek ve škole
Pro všechny žáky školy platí:
- zákaz užívání návykových látek, jejich distribuce a přechovávání
- zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem
- porušení zákazu je sankcionováno podle školního řádu
Identifikace a ukládání látek;
- zajistí-li pedagog podezřelou látku v prostorách školy a myslí si, že se jedná o drogu nebo jinou
škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky
- na obálku se napíše datum, místo a čas zajištění látky
- obálka se přelepí a opatří razítkem školy a uschová se do školního trezoru
- poté se vyrozumí Policie ČR, identifikaci vždy provede policie, nikoli zaměstnanec školy
- pokud je podezřelá látka zajištěna u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným
způsobem přivolanému lékaři, o nálezu se vyrozumí Policie ČR, která provede identifikaci a

zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka
- v případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou

návykovou látku u sebe, jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
bezodkladně vyrozumí Policii ČR

Konzumace návykových látek ve škole
- pokud je žák přistižen je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit
návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat
- dítě jevící příznaky užití návykové látky je odvedeno do místnosti, musí být ale zajištěn
dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo přivolaná
lékařská služba
- pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše
záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má návykovou látku), který založí
školní metodik prevence do své agendy
-v případě, kdy je žák pod vlivem návyk. látek do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě,
zajistí škola nezbytnou pomoc a volá lékařskou službu první pomoci
- škola kontaktuje bezodkladně rodiče žáka, nebo jeho zákonného zástupce, rodiče jsou vyzváni
k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka

škola současně splní oznamovací povinnost - vyrozumí orgán-sociálně právní ochrany
dětí
- z užití návykových látek ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem :

podezření na konzumaci drog , konzumace drog ve škole, distribuce drog ve škole – důtka
ředitele školy nebo snížený stupeň z chování
Distribuce návykových látek ve škole
- distribuce návykových látek je v České republice považována za protiprávní jednání. Je
proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje,
není nijak rozhodující.
- pokud má škola důvodné podezření, že došlo k distribuci návykových látek, musí o této
skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná
o podezření ze spáchání trestného činu
- jestliže v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují
způsobem popsaným výše

V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky
- diskrétní pohovor s dítětem
- doporučí se dítěti rozhovor s odborníkem
- při nedůvěře ze strany dítěte k pracovníkům školy se doporučuje součinnost odborníků PPP, SVP
apod.
- kontaktují se rodiče, a odkáží se na další odborná pracoviště
- v případě akutního ohrožení zdraví po požití návykové látky se uvědomí rodiče a odbor sociálně –
právní ochrany dětí

JEDNOTNÝ POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ ŠIKANY NA ŠKOLE
Okamžitá ochrana oběti
Umístění žáka do chráněného prostředí s dohledem dospělé osoby. Kontaktování
zákonných zástupců, aby si dítě vyzvedli a domluvili se na dalším postupu.
Stanovení strategie
Situaci řeší intervenční tým. Optimální složení – ředitel školy, třídní učitel, školní metodik
prevence.
Rozhovor se žáky v pořadí : oběť, svědci, agresoři
Výpovědi jsou zaznamenávány dostatečně přesně. Dle situace je možno agresory oddělit
od kolektivu, aby nemohli ovlivnit svědky. Je třeba zjistit:
- kdo je oběť
- kdo je agresor
- kdy a kde k šikaně dochází
- jakou formou
- jak dlouho a jak často trvá
- proč někdo ubližoval
- jaký trest, opatření navrhuješ
- proč
- jak lze násilí v budoucnu zabránit
Oznámení

Ředitel informuje vždy OSPOD, případně Policii ČR a další orgány.

Informace učitelskému sboru a jeho účast
Ředitel svolá mi mimořádnou schůzi, seznámí učitele s okolnostmi vzniku a
vyšetřování případu. Za intervenční tým přednese návrh výchovných opatření a návrh na
způsob práce s klimatem třídy.
Individuální schůzky se zákonnými zástupci aktérů případu ( agresorů a obětí )
Je vhodné jednat se zákonnými zástupci obětí a agresorů odděleně, zákonné
zástupce agresorů zvát po jednom páru. Jednání je přítomen ředitel, VP, ŠMP, TU. Je
žádoucí přítomnost obou zákonných zástupců. Jsou seznámeni s případem a opatřeními,
která škola přijme. Obě strany podepíší zápis z jednání. Zákonným zástupcům lze
doporučit, aby navštívili PPP, SVP nebo jiné odborníky.
Dohoda o vzájemné informovanosti
Je žádoucí, aby se škola se zákonnými zástupci žáka dohodla na vzájemném
informování, např. zpráva z vyšetření.
Třídnická hodina pro žáky
Žáci jsou informováni o rizicích agresivního chování na o výchovných
opatřeních školy. TU ostatních tříd využijí případ k diskuzi, informují o možnostech
pomoci oběti.
Mimořádná třídní schůzka
Zákonní zástupci jsou informováni o situaci, průběhu vyšetřování a opatřeních
pro zamezení dalším potížím. Zákonní zástupci jsou ubezpečeni o kompetencích školy
případ dále řešit a jsou vyzváni ke zvýšené pozornosti a spolupráci.

ŠKÁLA VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ
domluva TU, informace rodičům
napomenutí a důtka TU
důtka ředitele školy
snížená známka z chování
DALŠÍ ÚKONY
doporučení rodičům zainteresovaných dětí vyhledat odbornou pomoc
doporučení rodičům umístit dítě do pobytového oddělení SVP
návrh OSPOD k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy

Jednotný postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem ve škole

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a úmyslné ničení školního majetku, jsou nejčastějšími
formami protiprávního jednání, se kterými se lze v prostředí školy setkat.

Jak postupovat preventivně proti krádežím
- krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto
skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho
zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil
- nošení cenných věcí (nesouvisejících s vyučováním) do školy je rizikové chování, které
může vést k jejich odcizení
Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem
- o události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného
- věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení
Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost
- v případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li
pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení
Jak postupovat preventivně proti vandalismu
- každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola
požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti
- v poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod
věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se
takovému jednání vyhnout
Jak postupovat při vzniku škody
- jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a
pokusit se odhalit viníka
- v případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu
škody
- v případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o
náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou

