
 Krizový plán užití OPL žákem či výskytu OPL ve škole 

Výskyt OPL ve škole je řešeno dle článku 9. ŠŘ - Podmínky zabezpečení bezpečnosti žáků.

Všichni  zaměstnanci  školy mají  oznamovací  povinnost  k řediteli  školy v případě,  že žáci
omamné látky užívají, distribuují nebo u sebe přechovávají. V případech, které stanoví zákon,
platí  ohlašovací  povinnost  k  orgánům činným v trestním řízení,  orgánům sociálně  právní
ochrany, zákonným zástupcům žáka. 

KONZUMACE TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ VE ŠKOLE 
- zabránit v další konzumaci 
- pohovor pedagoga s žákem /stručný písemný záznam s vyjádřením žáka předat školnímu
metodikovi prevence / 
- domluva, postih dle školního řádu 
- TU informuje zákonného zástupce 
-  při  opakované konzumaci  lze požádat  o pomoc orgán sociálně-právní  ochrany – vedení
školy 

KONZUMACE ALKOHOLU VE ŠKOLE 
- zabránit v další konzumaci 
-  nehrozí  – li  akutní  nebezpečí,  sepíše pedagogický pracovník s  žákem stručný záznam s
vyjádřením žáka, který založí metodik prevence a vyrozumí vedení školy 
- pedagog (třídní učitel) vyrozumí zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl 
- odmítne–li zákonný zástupce spolupráci nebo není dostupný, lze požádat o pomoc orgán
sociálně – právní ochrany – řeknou, jak máme postupovat 
- při ohrožení zdraví žáka zajistí škola pomoc a volá lékařskou službu první pomoci 
- sankce dle školního řádu 
- opakuje- li se situace, plní škola oznamovací povinnost 
- obdobný postup volí  pedagogický pracovník také v případě příchodu žáka do školy pod
vlivem alkoholu (nelze prokázat, že žák intoxikoval ve škole) 

KONZUMACE OPL VE ŠKOLE 
- v případě přistižení  žáka při konzumaci OPL v prostorách školy, v době vyučování, či na
akci pořádané školou, je nutné mu v konzumaci zabránit 
- pedagogický pracovník posoudí, zda žáku nehrozí nebezpečí, odvede ho do místnosti, kde
žák vyčká příchodu rodičů nebo lékařské služby, zajistí dohled dospělé osoby 
- je-li žák ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou péči a volá lékařskou službu
první pomoci 155 – žáka doprovází dospělá osoba, informuje rodiče 
- nehrozí- li akutní nebezpečí, zajistí pedagog vyjádření žáka a vyrozumí ředitele školy 
- škola ihned vyrozumí zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl 

a) rodič si pro žáka přijde 
- je seznámen se situací, zdravotními potížemi 
- škola – pedagog apeluje na rodiče, aby navštívili lékaře 
- pedagog odkáže rodiče na odborníka 

b) rodič pro žáka nepřijde 
- škola vyrozumí orgán sociálně- právní ochrany a vyčká jeho pokynů 



c) škola vyhotoví zápis průběhu celého případu 
- postupuje podle školního řádu, neboť byl porušen 
- pozve rodiče žáka – doporučí specializovanou pomoc odborníka 
- následně proběhne třídní schůzka rodičů 
- žáci jsou s případem seznámeni 

- s třídou bude pracováno s odborníkem 
- je nutné rozlišovat distributora (trestný čin) a uživatele) 
d) škola informuje sociální odbor 
- při prokazatelném ovlivnění drogou 
- při akutním ohrožení zdraví (předávkování, trvalé poškození) 

DISTRIBUCE OPL VE ŠKOLE 
Distribuce  je  v  ČR  považována  za  PROTIPRÁVNÍ  JEDNÁNÍ,  je  zakázána  a  může  být
kvalifikována jako trestný čin. Jestli se tohoto jednání dopustí osoba mladší 18 let nebo bylo
namířeno proti osobě mladší 18 let,  vyrozumí škola zákonného zástupce a orgán sociálně-
právní ochrany. 

V  případě  dealerství  nebo  podezření  na  porušení  §  217  trestního  zákona  (ohrožení
mravní výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče: uvědomí vedení školy oddělení péče
o dítě, odd. sociální prevence sociálního odboru OÚ o oznámí věc Policii ČR. 

NÁLEZ OPL VE ŠKOLE 
1. pracovníkem školy v prostorách školy 
- pracovník uvědomí vedení školy 
- za přítomnosti dalšího pracovníka vloží látku do obálky, napiš datum, čas, místo nálezu 
- obálku zalepí, přelepí, opatří razítkem školy a svým podpisem, uschová ve školním trezoru 
- o nálezu vyrozumíme policii 
2. u žáka školy 
- pracovník ihned uvědomí ředitele školy 
- žák vloží látku za přítomnosti 2 svědků do obálky, zalepí ji – s razítkem školy a podpisem
předá do školního trezoru 
- pracovník sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena 
/  nebo  který  ji  odevzdal/  -  datum,  místo,  čas  nálezu  a  jméno  žáka.  Oba  zápis  podepíší.
Odmítne – li žák podepsat, uvede pracovník tuto skutečnost v zápisu. Zápisu a rozhovoru se
žákem je přítomen ředitel /zástupce/ nebo zákonný zástupce žáka. 
- o nálezu vyrozumí policii 
- v případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předáme látku zajištěnou výše
uvedeným způsobem přivolanému lékaři 
- policie zajistí další postup ke zjištění identifikace látky 
3. pracovník školy má podezření, že žák má OPL u sebe 
- spadá do kompetence policie 
- vyrozumíme policii, zkonzultujeme další postup 
- informujeme rodiče 
-  žáka  izolujeme  od  ostatních  a  do  příjezdu  policie  máme  pod  dohledem,  neprovádíme
osobní prohlídku. 



PODEZŘENÍ, ŽE ŽÁK DLOUHODBĚ ZNEUŽÍVÁ NÁVYKOVÉ LÁTKY 

Metodik  prevence,  výchovný  poradce,  třídní  učitel,  jiný  pověřený  pracovník:  provede
diskrétní šetření – zjistí citlivě co nejvíce informací (od spolužáků, rodičů, poradny…)
ŠMP  provede  pohovor  s  dítětem  –  osobně/  podle  vztahu  pracovníka  s  dítětem/  nebo  za
přítomnosti jiného učitele či pověřeného pracovníka 
-  doporučí  žákovi  pohovor  s  odborníkem  /  PPP,  středisko  výchovné  péče,  zdravotní
zařízení…/ 
- citlivě informuje rodiče, upozorní je na ohrožení zdraví, možnost předávkování, trvalého
zdravotního postižení, vzniku návyku 
- v případě negativní reakce rodičů na sdělené skutečnosti a v případě, že rodiče nezařídí pro
žáka péči, uvědomí sociální odbor 
-  pokud  není  v  silách  školy  společně  s  rodiči  problém vyřešit,  doporučí  další  odbornou
pomoc. 

V Šumperku dne 2. 9. 2019 
  Mgr. Marešová Stanislava 
     školní metodik prevence


