Základní škola Dřevohostice, okres Přerov
příspěvková organizace
Organizační řád školy
Směrnice č. D8

Postup při výskytu podezřelé látky
Dřevohostice 16 .05.2007
Čj. 373/2007/ř

Vypracoval:

PaedDr. Nataša Kučerová, ředitelka školy

Schválil:

PaedDr. Nataša Kučerová, ředitelka školy

Provozní porada projednala dne
Směrnice Postup při výskytu podezřelé látky nabývá platnosti ode dne

16.05.2007
17.05.2007

Obsah směrnice Postup při výskytu podezřelé látky
1. Úvodní ustanovení
2. Identifikace a ukládání látek.
3. Ohrožení zdraví žáka
4. Jednání s rodiči
5. Další postup školy
6. Zneužití návykových a omamných látek
7. Postup při akutním předávkování omamnou látkou (léky, drogy):
Přílohy:
Kontaktní adresy
1. Úvodní ustanovení
Tato směrnice je zpracována na základě ustanovení zákona č. 140/1961 Sb., (trestní
zákon), zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před a1koholismem a toxikomanií, školního řádu
a dokumentu MŠMT Pedagogové proti drogám.
Úkolem směrnice Postup při výskytu podezřelé látky je zajistit jednotný postup školy při
nálezu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem
2. Identifikace a ukládání látek.
2.1 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. Na obálku
napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová do
školního trezoru.
2.2 Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli
zaměstnanec školy či školského zařízení. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví
známky otravy, předá se látka stejným způsobem uložená přivolanému lékaři pro usnadnění
lékařského zákroku.
3. Ohrožení zdraví žáka.
3.1 V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje
tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití omamné látky je

odvedeno ze třídy do místnosti, musí být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po
dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba.
3.2 Škola kontaktuje bezodkladně 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 žáka.
4. Jednání s rodiči
4.1 Pokud si rodič přijde do školy pro dítě, je seznámen se zjevnými zdravotními potížemi a
příznaky (např. zúžení zornic, návaly horka, potíže s dýcháním, pocení apod.).
Při podezření z užití stimulačních či kanabinoidních látek škola apeluje na rodiče, aby s
dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech.
Pedagog odkáže rodiče na odborníky, na specializovaných pracovištích (OPPP Přerov, Kappa
Přerov, Psychocentrum Přerov)
4.2.1 Pokud si rodič do školy pro dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v
kompetenci školy přivolat lékařskou službu, protože může jít o předávkování neznámou
návykovou látkou, kdy může být ohroženo zdraví i život dítěte. Rodič je o postupu školy
bezodkladně informován.
4.2. 2 Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému
výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole.
5. Další postup školy
5.1 Je li zaznamenán případ užití nebo má li školy podezření z užití omamné látky, je svolána
třídní schůzka rodičů, na níž jsou seznámeni s
účinky a příznaky užití návykových látek dítěte
s postupem školy k jednotlivému případu
jak bude škola pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti.
5.2 Rodiče jsou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování,
jsou seznámeni s náplní práce a konzultačními hodinami výchovného poradce, s kontakty
na odborná pracoviště
jsou seznámeni s tím, že dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje ustanovení
školního řádu školy)1 včetně sankcí, které z porušení školního řádu vyplývají.
5.3 Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku ve školy a jejím areálu nebo ji sem
přinesl a tím porušil řád školy, bude kázeňsky potrestán podle školního řádu.
5.3.1 Škola pozve nejrychlejší cestou rodiče žáka k jednání výchovné komise. Rodiče jsou
seznámeni se všemi skutečnostmi případu, porušením řádu školy, návrhem výchovného
opatření, který projednala a doporučila pedagogická rada. Škola doporučí rodičům nebo
zákonným zástupcům žáka specializovanou pomoc odborníků a další pomoc ze strany školy
(monitorování, pravidelné schůzky rodičů, výchovného poradce, třídního učitele).
Z jednání je vyhotoven zápis, přičemž jeden obdrží rodiče, druhý zůstane uložen ve škole.
5.3.2 Žáci a studenti jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozorněni na
závažnost držení, přechovávání a zneužívání návykové látky. Třída, v níž:se problém objevil,
bude monitorována, budou přizváni odborníci pro práci se třídou i jednotlivci.
6. Zneužití návykových a omamných látek
V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky,
6.1 výchovný poradce, třídní učitel nebo pověřený pracovník podle svých odborných možností
a komunikativních sociálních dovedností provede diskrétní šetření, pohovor s dítětem.
Doporučí mu rozhovor s odborníkem, např. přes Linku důvěry, doporučení na odborníky ze
zdravotnického zařízení, pedagogicko psychologické poradny a kontaktní centrum. V případě
3.2.1 Žákům je přísně zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje, návykové a jiné zdraví poškozující
látky. Je zakázáno i donášení či přechovávání takových látek ve škole. Při řešení těchto případů se
bude škola řídit se Pokynem MŠMT ČR k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských
zařízeních č.j. 16 227/96 22 v součinnosti s orgány péče o dítě.
a Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických
jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000 51,
1

možné nedůvěry ze strany dítěte k pracovníku školy doporučujeme pomoc vnějších
odborníků.
6.2 V případě negativní reakce rodičů na sdělení skutečnosti a v případě, že rodiče nezařídí
pro žáka další péči, je telefonicky i písemně uvědomen odbor péče o dítě Magistrátu města
Přerova.
6.3 V akutním případě, po průkazném zjištění zneužití omamných látek ve škole, nebo v
případě, že žák je prokazatelně ovlivněn omamnou látkou v době vyučování, ředitel školy
nebo pověřený pracovník školy přivolá lékařskou pomoc, uvědomí rodiče a odbor péče o dítě
Magistrátu města Přerova.
7. Postup při akutním předávkování omamnou látkou (léky, drogy):
7.1 Příznaky: poruchy vědomí, bezvědomí, zástava dechu, zástava srdce
7.2 První pomoc:
Je li postižený po požití léků při vědomí, podejte mu vypít osolenou vodu a vyvolejte
zvracení (mechanickým drážděním kořene jazyka); dále mu podejte několik rozdrcených a ve
vodě rozpuštěných tablet živočišného uhlí. Nikdy nepodávejte mléko, černou kávu, alkohol.
Uložte postiženého do stabilizované polohy; přivolejte odbornou lékařskou pomoc
Sledujte dech a tep a v případě selhávání zahajte resuscitaci; do příjezdu odborné lékařské
pomoci se snažte zjistit, co postižený požil, případně zajistěte obal, zbytky látky a části
biologických exkrementů (zvratky, sliny, moč).
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PaedDr. Nataša Kučerová, ředitelka školy

Příloha č. 1
Směrnice č. D8 Postup při výskytu podezřelé látky
Kontaktní adresy:
Záchranná služba
Nemocnice Přerov
Okresní pedagogicko psychologická
poradna
Kontaktní a krizové centrum Kappa
Psychosociální centrum
Magistrát města Přerova
oddělení sociální prevence

Dvořákova 75
Přerov
Dvořákova 75
Bří Hovůrkových 17
Přerov
Kosmákova 44
Přerov
náměstí Přerovského
povstání 1
Přerov
Smetanova 4
Přerov

155
581 271 111
581 217 760
581 208 014
581 207 901
581 204 437 9
581 268 780

