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Návykové látky 

Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky (mj. omamné a psychotropní), které jsou 
schopné ovlivnit psychiku člověka, jeho sociální chování a ovládací nebo rozpoznávací 
schopnosti. Patří sem také alkohol a tabák. Konzumace návykových látek osobami  
mladšími 18 let je zakázána. 
 
Užívání návykových látek je zakázáno školním řádem ve všech prostorách školy a na všech 
školních akcí. 
 
Všichni zaměstnanci školy mají oznamovací povinnost k ředitelce školy v případě, kdy žáci 
omamné látky: užívají, distribuují nebo u sebe přechovávají. 
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alkohol 

DOKUMENTACE 

Alkohol odebereme žákovi a 

zajistíme, aby nemohl pokračovat 

v jeho konzumaci 

Školní poradenské pracoviště 

vyvodí sankce z konzumace  
dle školního řádu 

 

 

Rodiče informuje třídní učitel. 
 Pokud není žák schopen 
pokračovat ve výuce, vyzvou se 
rodiče, aby si dítě vyzvedli ve 
škole.  

Informujeme: 
Vedení školy 
Metodika prevence 
Výchovného poradce 

Třídního učitele 

 

Žák v ohrožení života 

 

 

 

Voláme 155. 
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OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ 

LÁTKY (OPL) 

konzumace OPL ve 
škole 

OPL odebereme žákovi 

V případě ohrožení na 
životě žáka, voláme 

155 

Informujeme: 
Vedení školy 
Metodika prevence 
Výchovného poradce 

 

Školní poradenské 

pracoviště 

vyvodí sankce   
dle školního řádu 

 

Informujeme rodiče. 
 Pokud není žák schopen 
pokračovat ve výuce, vyzveme 
rodiče, aby si dítě vyzvedli ve škole.  
 

DOKUMENTACE 

V případě zájmu, 
školní metodik předá 
informace o 
možnostech odborné 
pomoci  

distribuce OPL ve škole 

= může být kvalifikováno 

jako trestný čin 

OPL odebereme žákovi 

 

Informujeme: 
Vedení školy 
Metodika prevence 
Výchovného poradce 

 

Informujeme PČR 

Informujeme rodiče. 
 

DOKUMENTACE 

V případě, že žák látku 

požil, předáme ji 

přivolanému lékaři 
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Záškoláctví 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Záškoláctví 

„Žák  se úmyslně, bez omluvitelného důvodu a bez vědomí, 

popř.  souhlasu rodičů se nezúčastňuje vyučování.“ 

 
 

Informovat rodiče Situace zůstává stejná na ZŠ 

Informujeme OSPOD 

Pohovor se žákem, rodiči – hledáme příčiny 

absence žáka na vyučování 

Sestavení individuálního plánu. 

Třídní učitel vyvodí sankce dle 

platného školního řádu. 
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Škola je povinna šetřit šikanu ve škole a školních akcí. 

 

Šikana 

 

Dlouhodobě se 

opakující  psychické či 

fyzické útoky na 

jednotlivce či skupinu s 

cílem mu ublížit.  

 

Učitel je svědkem šikany Učitel se o šikaně  od 

někoho dozví 

Odvést okamžitě oběť do bezpečí. 

Zabezpečit dozor ve třídě 

Informovat:  
ředitelku školy 
metodika prevence 
výchovného poradce 

Zahájit vlastní vyšetřování Poskytnout pomoc  oběti. 

Zajistit lékařskou 

pomoc v případě 

zranění. 

Informovat rodiče 

oběti. 

Informovat PČR 

Dokumentace 

Informovat:       
metodika prevence 
výchovného poradce 
 

 
Nalézt svědky a 

informátory 

Kontaktovat rodiče 

Zahájit vyšetřování se 
zdravým jádrem:   
svědci    
oběť    
agresor 
 

Hledání nápravy ŠPP 

Počáteční stádium šikany 

metoda usmíření 

 

Pokročilejší formy šikany 
metoda vnějšího nátlaku 

Přinutit trestem a strachem viníky 

k zastavení agresivního chování 

Individuální pohovor s agresorem a jeho rodiči 

Oznámení trestu před celou třídou 

Zajistit bezpečí oběti 
Dokumentace 
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