
Příloha č. 2 ke Školnímu řádu 
 

Doplněk ke zneužívání návykových látek 
 

podle školního řádu = ZÁKAZ nošení, držení, distribuce a užívání jakékoli návykové 
látky v areálu školy 

 
1. U žáka byly nalezeny dovolené drogy (alkohol, cigarety): 

- Zajištění – látka by měla být za přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru 
bezpečně uložena (pokud možno ve školním trezoru), jasně označena a zabezpečena 
proti případnému zneužití. Označení obsahuje datum, čas umístění a podpisy 
pedagogů, kteří byli přítomni. 

- Informování ředitele. 
- Informování rodičů. 
- Potrestání podle školního řádu – opakovaný čin – informování odboru sociální péče. 

 
2. Za předpokladu zjištění (podezření) intoxikace žáka návykovými látkami: 

- Informování ředitele. 
- Přivolání záchranné služby (žák je v ohrožení života, nevím, co s ním je …). 
- Informování rodičů. 

Primární je záchrana života a zamezení škod! 
 

3. Na půdě školy byly nalezeny drogy nebo nástroje k jejich užívání: 
- Informování ředitele. 
- Zajištění (označení – viz. ad 1). 
- Informování Policie ČR. 
- Informování rodičů, kolegů (na schůzkách, mimořádná rada učitelů, v hodinách…). 

Zvážit, zda je vhodné informovat žáky. 
 

4. Škola zjistí, že v místě, kde sídlí, lze sehnat drogy (škola nenese právní odpovědnost mimo 
své území, má však morální odpovědnost): 
- Informování ředitele. 
- Informování Policie ČR. 
- Informovat žáky a rodiče. 

Zajistit, aby pracovníci školy byli dobře informováni o místním problému. 
 

5. U žáka bylo zjištěno nedovolené vlastnictví zakázané drogy: 
Dle novely zákona č. 112/1998 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 140/1961 Sb. a č. 
200/1996 Sb. je zakázáno vlastnit větší než určité množství drog. Učiteli není 
dovoleno provádět šetření! 

- Informování ředitele. 
- Informování Policie ČR. 
- Informování rodičů. 

 
 
 
 
 



6. Žák je přistižen při prodeji drog – prodej drog je nezákonný: 
- Informování ředitele. 
- Informování Policie ČR. 
- Informování rodičů. 
- Informování členů pedagogického sboru. 

 
7. Žák se svěří s tím, že užívá drogy: 

- Informovat ředitele, metodika prevence či výchovného poradce. 
- Informování rodičů. 

 
 
Právní odpovědnost 
Vyplývá ze zákona č. 112/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní 
zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Ohlašovací povinnost policejním orgánům se vztahuje zejména k případům, kdy někdo: 

- Nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává 
omamnou nebo psychotropní látku. 

- Přechovává bez povolení omamnou nebo psychotropní látku. 
- Svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu, nebo ho v tom podporuje a 

nebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří. 
 
Pracovníci škol a školských zařízení musí v případě zjištěného kontaktu žáka s drogou informovat 
jeho rodiče. V tomto kontextu je nutno respektovat zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění 
pozdějších předpisů. Je-li žák intoxikován drogou a v této souvislosti poslán k lékařskému 
vyšetření, musí být rodiče informování bezprostředně. 
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