
 Postup při zjištění alkoholu a OPL ve škole 
 

 Alkohol 

V prostorách školy v době vyučování a na všech akcích pořádaných školou je zákaz konzumace 

alkoholu. Podávání alkoholu osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem.  

 Postup při zjištění konzumace alkoholu žákem 

1. Při přistižení žáka je nutné mu v další konzumaci zabránit.  

2. Alkohol je třeba odebrat a zajistit.  

3. V případě, že je žák ohrožen na zdraví a životě, pedagogický pracovník okamžitě volá záchrannou 

službu.  

4. Jestliže toto nebezpečí nehrozí, sepíše stručný záznam i s vyjádřením žáka (odkud, od koho alkohol 

získal).  

5. Pokud žák není schopen pokračovat ve výuce, vyrozumí škola zákonného zástupce a vyzve jej, aby 

si žáka vyzvedl.  

6. V případě nedostupnosti zákonného zástupce vyrozumí škola OSPOD a požádá o pokyny, může 

požadovat pomoc.  

7. Zákonnému zástupci škola oznámí konzumaci alkoholu dítětem, i když je schopno výuky.  

8. Při opakování škola splní oznamovací povinnost k OSPOD.  

9. Škola v zájmu dítěte a jeho zástupce může informovat o možnostech odborné pomoci při řešení 

takové situace.  

10. Z konzumace alkoholu ve škole škola vyvodí sankce dle školního řádu.  

 Postup při zjištění alkoholu ve škole  

1. Nález je oznámen vedení školy.  

2. Nález se následně uloží u vedení školy pro případ důkazu.  

3. Příslušný vyučující sepíše stručný záznam (uložen u ŠMP).  

 Postup při zadržení alkoholu u žáka 

1. Případ je oznámen vedení školy.  

2. Zadržený alkohol se uloží u vedení školy.  

3. Příslušný vyučující sepíše záznam s vyjádřením žáka (datum, místo, čas, jméno a podpis žáka). 

Pokud žák odmítne, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu, při záznamu je třeba dalšího 

účastníka z řad pedagogů.  

4. Pracovník provede vyrozumění zákonného zástupce, v případě opakování škola splní ohlašovací 

povinnost.  

5. Obsahuje-li alkohol i jiné směsi, předá tekutinu přivolanému lékaři.  



 Omamné a psychotropní látky (OPL)  

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření a propagace OPL, bez ohledu na věk a prostředí, 

kde k takovým činům dochází. Stejně tak je zakázáno navádění k užívání těchto látek. Ten, kdo se 

hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení 

OPL, se sám vystavuje trestnímu stíhání, pokud vše neoznámí Policii ČR.  

 Konzumace OPL ve škole  

1. Je-li žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v rámci akcí školou pořádaných, je 

nutné mu v další konzumaci zabránit.  

2. Návykovou látku mu pracovník školy odebere a zajistí tak, aby nedošlo k další konzumaci.  

3. V případě, že je ohrožen život a zdraví žáka, přivolá škola záchrannou službu.  

4. Pokud akutní nebezpečí nehrozí, zajistí pedagog vyjádření žáka (odkud, od koho…) a vyrozumí 

vedení školy.  

5. Pokud žák není schopen pokračovat ve výuce, vyrozumí škola zákonného zástupce a vyzve jej, aby 

si žáka vyzvedl pro nezpůsobilost pokračovat ve výuce.  

6. V případě nedostupnosti zákonného zástupce vyrozumí škola OSPOD a požádá o pokyny, vyžádá 

pomoc.  

7. Zákonnému zástupci škola oznámí konzumaci OPL dítětem, i když je schopno výuky.  

8. Současně splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte a Policii ČR. 

9. V případě zájmu zákonného zástupce škola poskytne informace o možnosti odborné pomoci.  

10. Z konzumace OPL škola vyvodí sankce v souladu se školním řádem. Distribuce OPL je trestným 

činem, konzumace je hrubým porušením školního řádu.  

 Distribuce a nález OPL ve škole 

Distribuce OPL je považována za protiprávní jednání, může být kvalifikována jako trestný čin, 

množství látky není rozhodující. Přechovávání OPL je také protiprávní jednání, může být kvalifikováno 

jako přestupek nebo jako trestný čin.  

 Postup při zjištění OPL ve škole  

1. Jestliže má pracovník školy podezření, že došlo k distribuci OPL ve škole, uvědomí vedení školy a 

současně oznámí tuto skutečnost Policii ČR.  

2. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola 

zákonného zástupce a orgán sociálně právní ochrany dětí.  

 Nález OPL v prostorách školy  

1. Látka se nepodrobuje testům a pracovník ihned informuje vedení školy.  

2. Za přítomnosti dalšího pracovníka se vloží nalezený materiál do obálky, označí se datem, časem a 

místem nálezu, přelepí, orazítkuje a uschová v trezoru. 

 3. O nálezu škola vyrozumí Policii ČR.  



 Nález u některého žáka  

1. Zabavená látka se nepodrobuje testům a pracovník ihned informuje vedení školy.  

2. Za přítomnosti dalšího pracovníka se vloží nalezený materiál do obálky, označí se datem, časem a 

místem nálezu, přelepí, orazítkuje a uschová v trezoru.  

3. O nálezu škola vyrozumí Policii ČR a informuje zákonné zástupce žáka. 

4. O nálezu je sepsán stručný záznam (datum, místo, čas nálezu, jméno a podpis žáka), zápisu je 

přítomen ředitel školy.  

5. V případě, že se látka našla u žáka, který se jí intoxikoval, předá se zajištěná látka přivolanému 

lékaři.  

 Postup při podezření, že žák má u sebe OPL  

1. Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, řešení spadá do kompetence 

Policie ČR.  

2. Škola neprodleně vyrozumí Policii ČR, zkonzultuje postup a informuje zákonného zástupce žáka.  

3. Žáka je třeba izolovat a do příjezdu policie ho mít pod dohledem.  

4. Pracovníci školy nesmí provádět osobní prohlídku a to ani prohlídku jeho věcí.  

 Postup školy při zjištění zneužívání návykových látek nebo jejich přechovávání - je-li 

žák pod vlivem drog a jeho život je ohrožen 

1. Žák je odveden ze třídy do místnosti, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo 

lékařská služba. Pedagog zajistí nad žákem dohled dospělé osoby. 

2. V případě ohrožení života pracovník zavolá záchrannou službu a nechat žáka odvézt do nemocnice. 

3. Informuje vedení školy.  

4. Informuje okamžitě rodiče o dané situaci o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, 

rodiče jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření, 

přivolá je do školy a dohodne se na dalším postupu.  

5. Škola doporučí rodičům, aby vyhledali odborníka a informovali se o možnostech léčby, případně 

jim poskytne kontakt na příslušné poradenské pracoviště.  

6. Škola informuje sociální odbor v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) 

nebo je v akutním ohrožení zdraví po požití drogy, tj. při nebezpečí předávkování a trvalého 

zdravotního poškození včetně vzniku návyku a bezprostředním ohrožení života nebo po průkazném 

zjištění zneužívání návykových látek ve škole.  

 Postup školy při zjištění zneužívání návykových látek nebo jejich přechovávání - je-li 

žák pod vlivem drog a jeho život není ohrožen 

1. Pracovník ihned informuje rodiče o situaci, přivolá je do školy, předběžně zjistí, o jakou drogu se 

jedná a jak dlouho ji žák užívá.  

2. Škola doporučí rodičům návštěvu lékaře a informuje je o nutnosti odborné péče  



3. V případě, že si rodič si do školy pro dítě nepřijde, škola zhodnotí zdravotní stav žáka a pracovník 

školy zavolá lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou) nebo zajistí převoz k lékaři 

s doprovodem dospělé osoby. Rodič je o postupu školy předem informován.  

4. Škola informuje sociální odbor v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) 

nebo je v akutním ohrožení zdraví po požití drogy, tj. při nebezpečí předávkování a trvalého 

zdravotního poškození včetně vzniku návyku a bezprostředním ohrožení života nebo po průkazném 

zjištění zneužívání návykových látek ve škole.  

 Postup při odhalení dealera ve škole 

1. Škola ihned informuje o dané situaci Policii ČR.  

2. Ve spolupráci s policií pak škola podniká další nezbytné kroky.  

 Postup při podezření na zneužívání návykových látek 

1. Škola přivolá rodiče do školy.  

2. Příslušný třídní učitel za přítomnosti ŠMP šetrně osvětlí rodičům podezření.  

3. Škola doporučí rodičům návštěvu odborníka, poskytne kontakt.  

4. Škola se dohodne s rodiči na dalším výchovném postupu.  

 Pro všechny případy dále platí 

1. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu (jeden obdrží rodiče, druhý zůstane uložen ve škole) a 

stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu studenta pod vlivem omamné látky nebo výskytu 

podezřelé látky ve škole.  

2. proběhne třídní schůzka rodičů, seznámení s účinky a příznaky užití návykových látek dítěte, jak se 

škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti, rodiče jsou 

vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, jsou seznámeni s náplní práce a 

konzultačními hodinami metodika prevence a výchovného poradce. Jsou seznámeni s tím, že dítě pod 

vlivem návykové látky ve škole porušuje vnitřní řád školy.  

3. Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád školy, bude 

kázeňsky potrestán dle školního řádu.  

4. Rodiče příslušného žáka jsou seznámeni se všemi skutečnostmi případu, porušením řádu školy, 

návrhem výchovného opatření, který schválila a doporučila pedagogická rada. Škola doporučí 

rodičům studenta specializovanou pomoc odborníků. 

5. Škola nabídne rodičům pomoc – monitorování, pravidelné schůzky rodič + TU, ŠMP - VP.  

6. Žáci jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozorněni na závažnost držení, 

přechovávání a užívání návykové látky a to nejen v areálu školy.  

7. Třída, v níž se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci (dlouhodobé 

prožitkové programy) primární prevence, sekundární prevence. 

 

V Č. Budějovicích dne 1. 2. 2015      Mgr. Tomáš Kolík  

                                                                                          Školní metodik prevence  


