SMĚRNICE PRO PŘÍPADY ZNEUŽÍVÁNÍ
A VÝSKYTU NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, 511 01 Turnov, příspěvková organizace
TABÁKOVÉ VÝROBKY
- žákům je přísně zakázáno kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách školy nebo v době
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných.
1) V případě, že je žák přistižen při kouření:
- jsou mu tabákové výrobky odebrány, aby nemohl pokračovat při kouření, a je mu uděleno
napomenutí
V případě opakovaného porušení zákazu – oznámení zákonnému zástupci žáka a důtka
třídního učitele, následně ředitelky školy event. navržení sníženého stupně z chování.
ALKOHOL
- žákům je přísně zakázáno konzumovat alkohol v prostorách školy v době školního
vyučování i na všech akcích školou pořádaných.
1) V případě, že žák jeví viditelné příznaky požití nebo je přistižen při konzumaci alkoholu:
- je alkohol žákovi odebrán, aby nemohl pokračovat v konzumaci
- pokud pedagogický pracovník posoudí, že žák je ohrožen na zdraví či životě, ve spolupráci
s vedením školy zajistí nezbytnou první pomoc a volá RZ
- pokud není ohroženo zdraví žáka, izoluje se od kolektivu (je s ním neustále dozor) a vedení
školy vyrozumí zákonného zástupce žáka (totéž platí i v předchozím bodě)
- třídní učitel sepíše stručný záznam o události, který školní metodik prevence založí
V případě prvního prohřešku je žákovi u dělena důtka ředitelky školy, v případě, že se
situace opakuje, následuje snížený stupeň z chování a podmínečné vyloučení žáka a zároveň
vedení školy informuje příslušný sociální odbor dle bydliště žáka.
2) V případě, že je u žáka zadržen alkohol:
- alkohol je žákovi odebrán
- o nálezu je informováno vedení školy
- je sepsán stručný zápis o události, který podepíše i dotyčný žák
- o nálezu je vyrozuměn zákonný zástupce žáka
V případě prvního prohřešku je žákovi udělena důtka třídního učitele nebo ředitelky školy,
v případě opakovaného prohřešku následuje snížený stupeň z chování.
OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY
- žákům je zakázáno požívat, donášet, přechovávat nebo distribuovat jakékoli omamné a
psychotropní látky.
1) v případě, že je žák přistižen při konzumaci omamné nebo psychotropní látky v prostorách
školy, v době vyučování nebo v rámci akcí školou pořádaných:
- látka je žákovi odebrána, aby nemohl v konzumaci pokračovat, a dotyčný je odvolán z
vyučování
- pokud pedagogický pracovník posoudí, že žák je ohrožen na zdraví či životě, okamžitě
informuje vedení školy, poskytne nezbytnou pomoc a volá RZ
- pokud není bezprostředně ohroženo zdraví žáka, zajistí nad ním dozor (min. 2 osob), izoluje
ho od kolektivu a společně s vedením školy informuje zákonného zástupce žáka a vyzve jej,
aby si dotyčného vyzvedl
- je sepsán stručný zápis o události s podpisy zúčastněných a svědků
- ředitelka školy ve spolupráci s výchovným poradcem splní oznamovací povinnost k orgánu
sociálně – právní ochrany dítěte
- školní metodik prevence poskytne zákonnému zástupci nebo zletilému žákovi informace o
možnostech odborné pomoci

V případě prvního prohřešku je žákovi udělen snížený stupeň z chování, v případě
opakovaného prohřešku je žák vyloučen ze školy a o události ředitelka školy informuje PČR
2) v případě vážného podezření na intoxikaci žáka:
- školní metodik prevence provede za přítomnosti ředitelky školy nebo zástupce orientační
test na přítomnost omamné a psychotropní látky (na základě předem získaného souhlasu
zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let), na DM může tento test provést vychovatelka
proškolená k provedení orientačního testu za přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka
- pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník tak, jak je uvedeno v
předchozím bodu č. 1
3) v případě odmítnutí orientačního testu (neudělení souhlasu zákonným zástupcem nebo
zletilým žákem) na přítomnost omamných a psychotropních látek:
- žák je brán jako pozitivně testovaný
- pedag. pracovník ve spolupráci s vedením školy volá RZ (pokud je podezření na intoxikaci)
- žák je odvolán z vyučování nebo praxe
- ředitelka školy vyzve zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl z vyučování, a požádá ho o
souhlas s orientačním testem za jeho přítomnosti
- je sepsán stručný zápis o události s podpisy zúčastněných
V případě prvního prohřešku je žákovi udělena důtka ředitelky školy.
4) v případě, že je žák zadržen při distribuci omamných a psychotropních látek nebo existuje
vážné podezření, že tak činí:
- je mu zabavena látka považovaná za omamnou a psychotropní
- o nálezu je vyrozuměno vedení školy
- za přítomnosti ředitelky školy nebo zástupce je sepsán stručný zápis o události
- ředitelka školy o nálezu vyrozumí PČR, která provede identifikaci a informuje zákonného
zástupce žáka a konzultuje s ní další postup
Pokud se potvrdí, že žák je distributorem, je okamžitě vyloučen ze školy a jeho případ dále
řeší PČR jako trestný čin.
Zpracoval Dalibor Jandík - školní metodik prevence 25.1.2010
PLATNOST A ÚČINNOST
- podle této směrnice se postupuje od 1.2.2010
Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy

