
Základní škola Sulice, příspěvková organizace 
 
Směrnice k prevenci rizikového chování v ZŠ SULICE 
 
Směrnice vychází z Metodického doporučení  k primární prevenci rizikového chování, 
čj.21291/2010-28 a z Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování, čj. 22294/2013-1. 
Součástí této směrnice je Program proti šikanování  a Krizový plán. 
 
I. Jak má škola postupovat v případě, že se objeví náznak s užíváním návykových látek 
 
Návykové látky – tabák, alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky, které 
mohou nepříznivě ovlivnit psychiku člověka.  
 
Tabákové výrobky: 
Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit – a to platí pro všechny osoby. 
Není zde vyhrazena ani místnost pro kuřáky. 
 

a) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy 
nebo v době školního vyučování i  v rámci akcí pořádaných školou, je primárně  nutné 
zabránit v další konzumaci. 

b) Tabákový výrobek je žákovi odebrán – jedná se i o elektronickou cigaretu. 
c) Pedagogický pracovník sepíše o události stručný záznam s vyjádřením žáka, kde bude 

zaznamenáno, odkud a od koho výrobek získal. Informuje vedení školy. 
d) Třídní učitel informuje bezodkladně zákonné zástupce žáka. 
e) Z konzumace tabákových výrobků ve škole bude vyvozen kázeňský postih. Výchovná 

opatření budou využita dle závažnosti – viz klasifikační řád školy. 
 
Alkohol 
Prodej, nabízení  nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je zakázáno. 
Užívání alkoholu v prostorách školy je zakázáno v době školního vyučování  i na všech 
akcích školou pořádaných v prostorách školy. Podávání alkoholických nápojů osobám 
mladším 18 let může být považováno za trestný čin či přestupek. 
 

a) V případě, že je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době 
vyučování či v rámci akcí pořádaných školou, je primárně nutné mu v další konzumaci 
zabránit. 

b) Alkohol je nutné okamžitě odebrat a zabránit žákovi v další konzumaci. 
c) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický 

pracovník posoudí, zda žákovi nehrozí nějaké nebezpečí. 
d) V případě, že 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.  
e) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, sepíše pedagogický pracovník stručný zápis o celé 

události. Je nutné zapsat jak žák k alkoholu přišel, kdo mu ho dal nebo prodal. Dále 
pak informuje vedení školy.  
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f) V případě, že žák není ohrožen na zdraví a životě, ale není schopen další výuky, 
informuje třídní učitel zákonné zástupce žáka a vyzve je, aby si žáka vyzvedl, protože 
není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

g) Jestliže nejsou zákonní zástupci dostupní, vyrozumí škola orgán sociálně právní 
ochrany dítěte a vyčká jeho pokynů. Škola může vyžadovat pomoc od orgánu sociálně 
právní ochrany dítěte. 

h) Z konzumace alkoholu se vyvodí výchovné opatření dle klasifikačního řádu a zvažuje 
se závažnost celé situace. 

i) Obdobný předchozí postup zvolí škola i v případě, že žák již přijde do školy pod 
vlivem alkoholu nebo kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

j) Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků 
k užívání alkoholických nápojů. 

 
Nález alkoholu ve škole: 
 
V případě, kdy pracovník školy nalezne v prostorách školy alkohol, postup je následovný: 

a) Tekutina, připomínající alkohol,  nebude podrobována žádnému testu. 
b) O nálezu bude ihned informováno vedení školy. 
c) Nalezená tekutina bude uložena u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 
d) Provede se stručný zápis o události. 

 
V případě, kdy pracovník školy zadrží u některého žáka alkohol, postup bude tento: 

a) Nebude prováděn žádný test se zabavenou tekutinou. 
b) O nálezu bude ihned informováno vedení školy. 
c) Nalezená tekutina bude uložena u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 
d) O nálezu bude sepsán záznam, kde bude i vyjádření žáka, u kterého byl alkohol 

nalezen. Záznam by měl být podepsán i žákem (pokud by podpis odmítnul, bude to 
v zápise uvedeno). Při zápisu a rozhovoru se žákem bude přítomen/a ředitel/ka školy 
nebo zástupce.  

e) Třídní učitel o události informuje zákonné zástupce žáka.  
f) Dle závažnosti události bude vyvozeno výchovné opatření dle klasifikačního řádu. 

 
Drogy: 
Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních 
látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je 
rovněž navádění k užívání těchto látek.  
 
Konzumace návykových látek ve škole: 

a) V případě, že je žák přistižen při konzumaci návykových látek v prostorách školy 
nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí pořádaných školou, je primárně nutné 
mu v další konzumaci zabránit. 

b) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat. 
c) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu hrozí nějaké nebezpečí. 
d) V případě, kdy je žák pod vlivem návykové látky do té míry, že je ohrožen na zdraví 

či  životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 
e) Pokud nehrozí akutní nebezpečí, informuje pedagogický pracovník vedení školy, 

zajistí stručný zápis události s vyjádřením žáka. Poté vyrozumí zákonné zástupce žáka.  
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f) V případě, že není žák schopen pokračovat ve výuce, vyzve škola zákonné zástupce 
žáka, aby si jej vyzvedli.  

g) Jestliže nejsou zákonní zástupci dostupní, vyrozumí škola OSPOD a vyčká jeho 
pokynů. Škola může od OSPODu  vyžadovat pomoc.  

h) Zákonným zástupcům  ohlásí škola skutečnost, že žák konzumovat NL ve škole. Škola 
ihned informuje i Policii ČR. Současně splní oznamovací povinnost k OSPODu. 
Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa 
bydliště žáka.  

i) V případě zájmu žáka nebo jeho zákonných zástupců poskytne škola informace při 
hledání odborné pomoci při řešení daného problému. 

j) Z konzumace NL ve škole bude vyvozeno výchovné opatření. V tomto případě bude 
odlišně přistupovat k distributorovi a uživateli. Uživatel je nebezpečný pouze sám 
sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem.  

k) O všech událostech je nutný zápis. 
 
Distribuce NL ve škole: 

a) Distribuce NL je v ČR považována za trestný čin. Množství, které žák distribuuje není 
nijak rozhodující.  

b) Přechovávání NL je vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou 
chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto jednání bylo blíže specifikováno buď jako 
přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto 
množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih žáka.  

c) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, 
musí o této skutečnosti škola ihned vyrozumět Policii ČR, protože se jedná o trestný 
čin, resp. o podezření z trestného činu. 

d) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti 
osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonné zástupce  a OSPOD.  

e) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují 
způsobem popsaným níže. 

 
Nález NL ve škole: 
I. V případě podezřelé látky postupují pracovníci školy takto: 

a) Látku nepodrobují žádnému testu. 
b) O nálezu ihned informují vedení školy. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží 

látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, opatří razítkem, 
podpisy a uschovají ji do trezoru školy.  

c) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci  a zajištění podezřelé látky.  
 
II. V případě, že pracovník školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou 
nebo psychotropní, postupuje takto: 

a) Zabavenou látku nepodrobuje žádnému testu. 
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
c) Za přítomnosti dalšího pracovníka sepíše o nálezu zápis i s vyjádřením žáka, u kterého 

byla látka nalezena. Látka bude zajištěna dle I/b. Zápisu a rozhovoru se žákem je vždy 
přítomen člen vedení školy. Zápis podepíší všichni přítomní, včetně žáka. Pokud by 
odmítl podepsat, bude uvedeno v zápise. 

d) O nálezu bude informována Policie ČR, která provede identifikaci a zajištění 
podezřelé látky.  
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e) Škola bezodkladně informuje zákonné zástupce žáka. 
f) Pokud bude zajištěna látka u intoxikovaného žáka, je nutné její složení sdělit případně 

lékaři. 
 
III. V případě, že pracovníci školy mají podezření, že některý žák má NL u sebe, postupují 
takto: 

a) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení spadá 
do kompetence Policie ČR. 

b) Bezodkladně škola vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují 
zákonné zástupce žáka.  

c) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. Po 
tuto dobu nesmí být v žádném případě provedena osobní prohlídka žáka ani prohlídka 
jeho věcí. 

 
Za všechny výše uvedené delikty je nutné přistoupit ke kázeňskému postihu. 
 
Příznaky užívání drog: 

• Výkyvy nálad 
• Vznětlivé a agresivní jednání 
• Únava 
• Úpadek vzhledu, zanedbávání zevnějšku, špinavé oblečení 
• Začervenání kolem nosu 
• Zúžení nebo rozšíření zornic 
• Lhaní, tajnosti 
• Utrácení hodně peněz 
• Ztrácení věcí z domu, krádeže peněz doma i ve škole 
• Ztráta zájmu o vše kolem 
• Změna kamarádů, ztráta původních kamarádů 
• Samotářství 
• Zvýšený zájem o drogové symboly (na tričkách, hudba, apod.) 
• Zhoršení školního prospěchu 
• Pozdní časté příchody domů, časté přespávání u neznámých kamarádů 

 
Syndrom týraného dítěte: CAN 
 
Učitel je hned po rodičích dítěti nejblíže. Pokud učitel vyučuje dítě, které je pravděpodobně 
týráno, může sehrát klíčovou roli při zamezení dalšího týrání. Může mu pomoci zbavit ho 
dalšího fyzického nebo psychického týrání a může mu dokonce někdy zachránit i život.  
 
Náhlé změny jako alarm 

a) Učitel by si měl všimnout a odhalit, že dítě nese nějaké stopy týrání. Jde jednak o 
změny chování žáka, jednak o fyzické známky vypovídající o násilném zacházení 
s dítětem. 

b) Nejčastějším signálem je náhlé zhoršení prospěchu, z veselého žáka se stane žák 
úzkostný, neprůbojný. 

c) Náhlé problémy se spolužáky – z dříve družného žáka se stává samotář nebo naopak 
se stane agresivním.  
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d) Najednou chodí do školy pozdě, špatně jí, je apatické, zvýšená únava. 
e) Hlavně při TV se dají zjistit modřiny, odřeniny. 

 
Učitel by měl citlivě o celé situaci pohovořit s rodiči žáka a pokud by nenastalo zlepšení, je 
nutné kontaktovat OSPOD, kde je veden registr problémových rodin. 
 
Sexuální zneužívání: 
 
Jedná se o každé nepřiměřené vystavení dítěte sexuálnímu činu nebo chování, které vede 
k uspokojování potřeb zneuživatele.  
Pohlavní zneužívání je závažným trestným činem proti lidské důstojnosti, na který se vztahuje 
povinnost překazit jej (v souladu s trestním zákoníkem). Překazit znamená, že učitel zabrání 
páchání nebo dokončení takového jednání (oznamovací povinnost – orgánům činným 
v trestním řízení). 
 
Pokud se dítě svěří osobně: 

a) uvědomit si, že jde o velmi citlivou záležitost 
b) seznámit s tím co nejužší okruh dalších osob 
c) pokud se zneužívání dopouští rodič, není žádoucí informovat ho o tom, že se vám dítě 

svěřilo  
d) komunikovat s dítětem – podrobnější vyšetřování nechat na psychologovi a Policii ČR 
e) vhodně dítěti sdělit, že celou záležitost musíte oznámit Policii ČR 
f) následně ohlásit Policii ČR 
g) ocenit dítě, že to oznámilo a ujistit ho, že pro ně uděláte všechno, co je ve vašich 

silách 
h) jestliže dítě nechce, abyste věc oznámila, situaci konzultujte s odborníkem, ale od 

oznámení události v žádném případě neustupujte 
 
V neposledním případě je nutné věnovat pozornost i dalším jevům jako je např. i porucha 
stravování.  
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