POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ
LÁTKY ŽÁKEM

Krizový plán
Dodatek k vnitřnímu řádu školy

Nález neznámé látky
1. možnost: a) Jestliže nalezne pedagogický pracovník v prostorách školy podezřelou látku a je
podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku, okamžitě o nálezu
uvědomí vedení školy, metodika prevence a sepíše záznam. Poté uloží
v přítomnosti dalšího pedagoga tuto látku do obálky.
b) Na obálku napíše datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem
školy a podpisem a uloží ji do trezoru.
c) O nálezu uvědomí Policii ČR. Při převzetí neznámé látky policistou si škola nechá
tuto skutečnost písemně potvrdit.
2. možnost: a) Pedagog nechá neznámou látku na místě nálezu.
b) Okamžitě uvědomí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky
c) Do příjezdu Policie zajistí dohled na místě nálezu.
d) O celé situaci se sepíše záznam.
Zadržení podezřelé látky u žáka
a) Pedagogičtí pracovníci nepodrobují zabavenou látku žádnému testu na zjištění její chemické
struktury.
b) Žáka, u něhož byla podezřelá látka zabavena zadrží, izoluje ho a nechá pod dozorem.
c) O nálezu uvědomí vedení školy a metodika prevence.
d) Sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo, čas
nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena ( nebo který látku
odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu.
e) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a
informuje zákonného zástupce nezletilého žáka.
f) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše
uvedeným postupem přivolanému lékaři. Ten se dostaví v případě, že to vyžaduje zdravotní
stav žáka. Další postup k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.
Důvodné podezření, že má žák návykovou látku u sebe
a) Jedná se o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, resp. provinění v případě
nezletilých osob, nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.
b) Pedagogický pracovník bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultuje s ní další postup a
informuje zákonného zástupce nezletilého žáka.
c) Žáka je nutné mít do příjezdu Policie ČR izolovaného od ostatních žáků, je nutné ho mít pod
dohledem. U žáka v žádném případě nelze provádět osobní prohlídku nebo prohlídku jeho
věcí.
Konzumace v prostorách školy nebo podezření na užití návykové látky
a) V případě přistižení při konzumaci návykové látky v prostorách školy nebo na akcích
pořádaných školou je nutné zabránit další konzumaci ( odebrat návykovou látku za
přítomnosti další osoby).
b) O konzumaci nebo o podezření na užití návykové látky se sepíše stručný záznam s vyjádřením
žáka, včetně toho, zda byly provedeny orientační testy na NL, případně další vyšetření, a
s jakým výsledkem. Tento zápis se odevzdá školnímu metodikovi prevence, který ho založí
do své agendy a vyrozumí vedení školy.V případě provedeného odborného lékařského
ošetření je nutné přiložit kopii lékařské zprávy a výsledek toxikologického rozboru.
c) Podle závažnosti stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí,
jestli mu hrozí nějaké nebezpečí.
• Žák je ohrožen na zdraví a životě nebo je nebezpečný jinému člověku
- Žák je odveden do místnosti, kde zůstane po dobu, než si pro něho přijde

zákonný zástupce nebo lékařská služba, pod dohledem dospělé osoby.
- Škola okamžitě informuje zákonného zástupce žáka, rodiče jsou vyzváni,
aby si žáka vyzvedli, neboť je nutné lékařské vyšetření.
- Jestliže si zákonný zástupce pro dítě nepřijde, přehodnotí škola zdravotní
stav žáka a volá záchranou službu první pomoci a Policii ČR.
- V případě, že byl žák propuštěn zpět na TV, PV, DM, je třeba vyžadovat
lékařskou zprávu, v níž lékař potvrdí, zda je žák schopen pobytu na DM, TV
PV bez rizika.
• Žák není ohrožen na zdraví a životě
- V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není způsobilý
k pobytu ve škole. Vyrozumění škola učiní i v případě, že žák způsobilý
k pobytu ve škole je.
- Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně
právní ochrany a vyčká jeho pokynů.
d) Škola informuje sociální odbor v případě, že student je prokazatelně pod vlivem drogy
( alkoholu)nebo je v akutním ohrožení zdraví. Je tím splněna oznamovací povinnost k orgánu
sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou
působností podle místa bydliště žáka.

Souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost
návykové látky v organismu
Škola, adresa, razítko:
Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka k možnosti orientačního testování
přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školní docházky na naší škole.
Způsob testování:
Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, na přítomnost ostatních návykových látek pomocí
zkoušky z potu nebo ze slin.
Jméno žáka .................................................................................................................
Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek u sebe (zletilý žák) nebo u mého
syna/dcery, existuje-li důvodné podezření na požití návykové látky.
Beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu, mám jako zákonný zástupce nezletilého
žáka nebo zletilý žák právo požadovat provedení lékařského laboratorního vyšetření. Současně beru na vědomí,
že v případě pozitivního testu na přítomnost návykové látky jsem ze zákona povinen uhradit náklady
na provedený test a stejně tak případnou dopravu do zdravotnického zařízení.
Současně tímto potvrzuji, že jsem byl ze strany školy/školského zařízení informován o způsobu, jakým
se testování provádí, důvodech pro provedení testování a možných důsledcích testování písemnou formou.
Zároveň beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu na návykové látky budou v níže
uvedených konkrétních případech vůči výše jmenovanému žákovi uplatňována následující výchovná opatření:
- příchod do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky
výchovné opatření - opakovaný příchod do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky
výchovné opatření - požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou
výchovné opatření - opakované požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou
výchovné opatření - a další….
V……………… dne…………
podpis zákonného zástupce
nebo zletilého žáka
Souhlas zletilého studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním
žáka nebo studenta na přítomnost alkoholu nebo NL
Škola, adresa, razítko:
Souhlasné prohlášení zletilého studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka k možnosti orientačního
testování přítomnosti návykových látek (alkoholu a NL) v lidském organismu v průběhu školní docházky na naší
škole.
Způsob testování:
Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, na přítomnost omamně psychotropní látky pomocí
zkoušky ze slin.
Jméno žáka/studenta .................................................................................................................
Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek u sebe (zletilý student) nebo u mého
nezletilého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření na požití návykové látky.
Beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu, mám jako zákonný zástupce nezletilého
žáka nebo zletilý student právo zajistit provedení lékařského laboratorního vyšetření, jehož náklady se v
případě jeho pozitivního výsledku tímto zavazuji plně uhradit, včetně certifikovaného testu na NL.
Současně tímto potvrzuji, že jsem byl ze strany školy/školského zařízení informován o způsobu, jakým
se testování provádí, důvodech pro provedení testování a možných důsledcích testování písemnou formou.
Zároveň beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu testu na návykové látky budou vůči výše
jmenovanému žákovi/studentovi uplatňována následující sankční opatření:
- _________________________________________
- _________________________________________
- _________________________________________

V…………………….

Dne………… ……….

…………………………………………………………………………….
podpis zákonného zástupce nebo zletilého studenta

SOU Domažlice, Prokopa Velikého 644
Zápis o podezření na užití návykové látky
Jméno a příjmení žáka:
Třída:

Datum narození:
TV

OV

DM

Jinde:……………………………………...

Datum a čas:
Přítomni:
Důvod podezření (podtrhněte): ohrožuje sebe

ohrožuje jiné

poškozuje majetek

Jiné – uveďte:……………………………………………………………………………………
Zhodnocení stavu žáka
Vědomí:



v normě

 bdělé

 spavost

Dech:

 normální

 zrychlený

 zpomalený

Chůze:

 jistá

 nejistá

 kolísavá

Nálada:

 v normě
 euforická
 netečná

adekvátní k situaci
 veselá
 plačtivá

 neadekvátní k situaci
 smutná
 agresivní

Jiná – popište projevy:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Řeč:
 v normě
 zrychlená
 zmatená
 špatná artikulace
Orientace:  správná

přiměřená

 zmatenost

 dezorientace

Jiné – popište:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Jiné příznaky:
 zápach alkoholu zápach rozpouštědel

 vpichy

 jiné

…………………………………………………………………………………………………..

Vyrozuměn zákonný zástupce, jakou formou?.............................................................................
Vyzvednutí žáka zákonným zástupcem? ano - jméno………………………………………..
 ne – důvod ………………………………………….
Nutný odvoz rychlou záchranou službou?

 ano

 ne

Postup pedagogického pracovníka v daném případě:

Výsledky lékařského ošetření:

Vyjádření žáka
Užil návykovou látku

 ano

 ne

Jakou?

 alkohol

 léčiva

 marihuana

 heroin

 pervitin

 těkavé látky

 kokain

 extáze

 LSD

 lysohlávky

 durman

 jiné

…………………………………………………………………………………………………..
Kdy došlo k užití?.........................................................................................................................
Způsob užití:
 ústy

 nosem

 injekčně

 jinak

…………………………………………………………………………………………………..
Užití - množství:.............................................................................................................................
Závěr:

……………………………
Podpis žáka

…………………………
Podpis pedagoga

…………………………………..
Podpis přítomné osoby
Podpis zákonného zástupce

Nález podezřelé látky
Datum nálezu:

Čas:

Místo nálezu:

Kdo látku objevil ( odevzdal):

Svědci:
Kde byla látka objevena:

Za jakých okolností byla objevena:

Jak podezřelá látka vypadala:

…………………………………….
Podpis nálezce látky
(toho, kdo látku odevzdal)

……………………………………….
Podpis pedagoga, který zápis sepsal

Nález podezřelé látky u žáka
Jméno žáka, který byl přistižen:
Třída:

Datum narození:

Datum události:

Čas:

Kým byl přistižen:

Místo přistižení:

Svědci události:

Popis události:

Chování žáka:

Vyjádření přistiženého žáka:

Závěr - výchovná opatření:

…………………………..
Podpis přistiženého žáka

…………………………….
Podpis svědka

…. …………………………
Podpis pedagoga, který zápis
provedl

Právní předpisy
- Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Síť důležitých kontaktů a partnerů pro spolupráci a řešení problémů:
Poradenská anonymní linka pro pedagogy – tel. č. 841 220 220, 777 711 439 (pracovní
dny od 8:00 do 16:00 hod.)
Rychlá záchranná služba – tel. č. 155
Policie ČR Domažlice, obvodní oddělení – tel. č. 158, tel. č. 974 331 651
Policie ČR Stod, obvodní oddělení – tel. č. 158, tel. č. 974 326 760, tel. č. 377 901 107
Okresní metodik prevence PPP Domažlice:

Bc. Jana Hendrichová, email: jana.hendrichova@pepor-plzen.cz, tel. 733 745 848

Okresní metodik prevence PPP pro Stod:
Mgr. Milan Žižka – tel. č. 733 745 842
OSPOD pro Domažlice:
Kateřina Dikanová, sociálně-právní ochrana dětí, tel. 379 719 295, e-mail
Katerina.Dikanova@mesto-domazlice.cz
Marie Duchková, DiS, sociálně-právní ochrana dětí, tel. 379 719 287, e-mail
Marie.Duchkova@mesto-domazlice.cz
Mgr. Jana Stauberová, DiS, sociálně-právní ochrana dětí, tel. 379 719 286, e-mail
Jana.Stauberova@mesto-domazlice.cz
Bc. Veronika Müllerová, DiS, sociálně-právní ochrana dětí, tel. 379 719 293, e-mail
Veronika.Mullerova@mesto-domazlice.cz
Bc. Václava Němcová, Dis, sociálně-právní ochrana dětí, tel. 379 719 286, e-mail
Vaclava.Nemcova@mesto-domazlice.cz

OSPOD pro Stod:

Bc. Kristína Benešová, referentka odboru sociálních věcí a
zdravotnictví, sociálně právní ochrana dětí, tel.: 379 209 443,
e-mail: benesova@mestostod.cz
Mgr. Miroslava Tejmlová, referentka odboru sociálních věcí a
zdravotnictví, sociálně právní ochrana dětí, tel.: 379 209 441,
e-mail: tejmlova@mestostod.cz
Bc. Jarmila Cibulková, referentka odboru sociálních věcí a
zdravotnictví, sociálně právní ochrana dětí, tel.: 379 209 442,
e-mail: cibulkova@mestostod.cz

Probační a mediační služba ČR – Domažlice:
Mgr. Miroslav VOKÁČ, probační úředník, mvokac@pms.justice.cz, 734 362 915
Mgr. Dominika ŠVECOVÁ, probační úředník, dsvecova@pms.justice.cz, 778 735
997
Probační a mediační služba ČR – středisko Plzeň, Bezručova 15.
Tel.: +420 377 220 518, +420 737 231 287

Poradenská linka pro pedagogy Tato linka je určena primárně pedagogickým
pracovníkům v rámci celé České republiky, kterým je nápomocna výlučně při řešení
problémových výchovných situací týkajících se školního prostředí. Určena je zejména těm,
kteří nemají možnost konzultovat problematické a dlouhodobé kritické situace, které se jim
nepodařilo vyřešit svépomocí či najít podporu ve svém okolí, např. u vlastního školního
psychologa. Linka navíc shromažďuje kontakty na instituce, které mohou být školami
využívány, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, psychologové a psychiatři, linky
důvěry určené pro celou populaci, seznam specializovaných linek telefonické krizové pomoci,
krizová centra a jiné. Telefonická linka je zcela anonymní a je k dispozici na těchto
telefonních číslech: 841 220 220 777 711 439 (zpoplatněno dle tarifních pásem v rámci České
republiky) v pracovních dnech od 8:00 - 16: 00 hod

