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Příloha č. 1 ke školnímu řádu část 5d)  

 

 
Omamné a psychotropní látky (OPL) a jak postupovat při 

podezření konzumace OPL: 

 
Zakázaná je výroba, distribuce, přechovávání, šíření a propagace 

OPL, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu 

docházelo. Zakázáno je i navádění k užívání těchto látek. Ten, kdo 

se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný 

čin nedovolené výroby a držení OPL a jedů podle § 187 a 188 a 

spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám 

vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas 

oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci. 

 

 
Postup: 

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách 

školy nebo v době školního vyučování či v rámci akcí pořádaných 

školou, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.  

 

2. Škola si vymezuje možnost použití testeru na omamné látky (dle 

zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek), to i v případě podezření na konzumaci OPL, které 

po jejich použití s jakýmkoli výsledkem hradí zákonný zástupce žáka 

nebo žák zletilý spolu s osobou, která jej vyživuje. V případě, že 

žák nebo jeho zákonný zástupce odmítne orientační vyšetření nebo 

nelze vyšetření provést nebo úspěšně dokončit, hledí se na žáka, 

jako by byl pod vlivem návykové látky. Vyzvat žáka (zákonného 

zástupce žáka) ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu 

vyšetření je osoba pověřená kontrolou. V případě naší školy jsou 

takovými osobami ředitel školy, zástupce ředitele, vedoucí učitel 

odborného výcviku a bezpečnostní referent. 

 

3.  Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v 

konzumaci pokračovat. 

 

4. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších 

okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli žákovi nehrozí 

nějaké nebezpečí. 

 

5.  V případě kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na 

zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá 

LSPP(lékařská služba první pomoci).  

 

6. Jestliže akutní nebezpeční nehrozí, pedagogický pracovník o 

události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud má 

OPL) a vyrozumí vedení školy. 

 

7. V případě že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, 

vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka 

vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 
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8. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán 

sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká 

jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně právní ochrany dítěte 

obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 

 

9. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL 

ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. 

 

10. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní 

ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 

 

11. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců 

poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při 

řešení takové situace. 

 

12. Je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je 

nebezpečný pouze sobě, distributor všem.  

Distribuce je trestným činem, užívání OPL je hrubým porušením 

školního řádu. 

 

13. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno 

rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. 

 

14. Ze zneužití OPL ve škole a na akcích pořádaných školou budou 

vyvozeny sankce stanovené školním řádem – uživatel či distributor 

přestává být žákem školy. 

 

 

 
Alkoholické nápoje, jak postupovat při zjištění konzumace 

alkoholických nápojů: 

 

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v 

prostorách školy nebo v době školního vyučování či v rámci akcí 

pořádaných školou, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.  

 

Škola si vymezuje možnost využití dechové zkoušky u žáků při 

podezření nebo po zjištění konzumace alkoholických nápojů (dle 

zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek), to i v případě podezření na konzumaci alkoholu, 

které po jejich použití s jakýmkoli výsledkem hradí zákonný zástupce 

žáka nebo žák zletilý spolu s osobou, která jej vyživuje. V případě, 

že žák nebo jeho zákonný zástupce odmítne orientační vyšetření nebo 

nelze vyšetření provést nebo úspěšně dokončit, hledí se na žáka, 

jako by byl pod vlivem alkoholu. Vyzvat žáka (zákonného zástupce 

žáka) ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření je 

osoba pověřená kontrolou. V případě naší školy jsou takovými osobami 

ředitel školy, zástupce ředitele, vedoucí učitel odborného výcviku a 

bezpečnostní referent. 

 

 

2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v 

konzumaci pokračovat. 
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3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších 

okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli žákovi 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 a 

volá LSPP. Třídní učitel informuje zákonného zástupce nezletilého 

žáka. 

 

5. Jestliže akutní nebezpeční nehrozí, pedagogický pracovní o 

události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud a od 

koho má alkohol). Záznam založí školní metodik prevence do své 

agendy a vyrozumí vedení školy. 

 

6.  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. 

 

7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán 

sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká 

jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně právní ochrany dítěte 

obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 

 

8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval 

alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. 

 

9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k 

orgánu sociálně právní ochrany dítětem. Oznamovacím místem je 

příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle 

místa bydliště dítěte. 

 

10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců 

poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při 

řešení takové situace. 

 

11. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno 

navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. 

 

12. Z konzumace alkoholických nápojů ve škole a na akcích pořádaných 

školou budou vyvozeny sankce stanovené školním řádem. 

 

 

 

 
Platnost od 13. 11. 2019 

       Mgr. Eva Jakubová 

       ředitelka SOŠ a SOU 

 

 

 

 

 

Projednáno:           8. 11. 2019 

Porada vedení:  11. 11. 2019 

Pedagogická rada: 13. 11. 2019 
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