KRIZOVÝ PLÁN
Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

OMAMNÉ LÁTKY
Při nálezu neznámé látky
1. MOŽNOST
a) Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku,
v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky.
b) Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky, příp. komu byla odebrána, podepíše se a
uvede jméno svědka. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a uschová ji do školního trezoru.
c) Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli
zaměstnanec školy. Při převzetí neznámé látky policistou si škola nechá tuto skutečnost písemně
potvrdit.
d) Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným
způsobem uložená přivolanému lékaři.
2. MOŽNOST
a) pedagog neznámou látku ponechá na místě nálezu
b) bezodkladně zavolá policii
c) do příjezdu policie zajistí dohled na místě nálezu, příp. zadrží žáka, u něhož byl nález učiněn
Při ohrožení zdraví žáka
V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když
žák přijde do školy s horečkou.
a) Dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti, kde zůstane po dobu, než
si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba. Pedagog zajistí nad dítětem dohled dospělé osoby.
b) Škola bezodkladně informuje rodiče žáka nebo jeho zákonné zástupce o blíže nespecifikovaných
zdravotních potížích žáka, rodiče jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy,
neboť je nutné lékařské vyšetření.
c)
→ Rodič si přijde do školy pro žáka
 je seznámen se zdravotními potížemi (např.: zúžené zornice, návaly horka, potíže
s dýcháním)
 po užití stimulačních či kanabinoidních látek (jsou např. zornice rozšířené), škola apeluje
na rodiče, aby s dítětem navštívil lékaře
 pedagog odkáže rodiče na odborníky na specializovaných pracovištích (psychologicko
pedagogická poradna apod.)
→ Rodič si do školy pro dítě nepřijde
Škola přehodnotí zdravotní stav žáka, pracovník školy zavolá lékařskou službu (může jít o
předávkování návykovou látkou) nebo zajistí převoz k lékaři s doprovodem dospělé osoby.
Rodič je o postupu školy předem informován.
d) Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu žáka
pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole.
→ ve školním řádu je uveden zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu
školy včetně sankcí, které z porušení vyplývají
→ proběhne třídní schůzka rodičů, seznámení s účinky a příznaky užití návykových látek dítěte, jak

se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti, rodiče jsou
vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, jsou seznámeni s náplní práce a
konzultačními hodinami metodika prevence a výchovného poradce, jsou seznámeni s tím, že dítě pod
vlivem návykové látky ve škole porušuje vnitřní řád školy
→žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád školy,
bude kázeňsky potrestán dle školního řádu.
→ škola pozve nejrychlejší cestou rodiče žáka k jednání se školou. Rodiče jsou seznámeni se
všemi skutečnostmi případu, porušením řádu školy, návrhem výchovného opatření, který
schválila a doporučila pedagogická rada. Škola doporučí rodičům studenta specializovanou
pomoc odborníků, škola vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží rodiče, druhý zůstane
uložen ve škole. Škola nabídne rodičům pomoc – monitorování, pravidelné schůzky R + TU,
ŠMP, VP.
→ žáci jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozorněni na závažnost držení,
přechovávání a užívání návykové látky a to nejen v areálu školy.
→ třída, v níž se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci
/dlouhodobé prožitkové programy/ primární prevence, sekundární prevence.
e) Škola informuje sociální odbor v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem)
nebo je v akutním ohrožení zdraví po požití drogy, tj. při nebezpečí předávkování a trvalého
zdravotního poškození včetně vzniku návyku hraničícího s bezprostředním ohrožením života nebo po
průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole
Při podezření, že žák zneužívá návykové látky (časná intervence)
Metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, pověřený pracovník:
a) provede diskrétní šetření - zjistí citlivě co nejvíce informací (od spolužáků, rodičů, z poradny
apod.)
b) provede pohovor s dítětem – podle vztahu pracovníka s dítětem buď osobně nebo za přítomnosti
jiného učitele, nebo jiné osoby (psychologa, sociálních kurátorů, pracovníků oddělení pro dítě,
kontaktního centra apod). Doporučí mu rozhovor s odborníkem (Linka důvěry, pedagogicko
psychologická poradna, zdravotní zařízení, střediska výchovné péče apod).
Po důvodném podezření
a) citlivě informuje rodiče, event. jiné zákonné zástupce a upozorní je na další postup školy v případě
akutního ohrožení zdraví po požití drogy - nebezpečí z předávkování a trvalého zdravotního
poškození, včetně vzniku návyku hraničího s bezprostředním ohrožením života
b) v případě negativní reakce rodičů na sdělené skutečnosti a v případě, že rodiče nezařídí pro žáka další
péči, uvědomí sociální odbor
c) pokud není v silách školy společně s rodiči problém vyřešit, doporučí další odbornou pomoc
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