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Minimální preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s § 29 odst.
1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a Metodického doporučení k primární prevenci
rizikového chování u dětí a mládeže. Dokument MŠMT č. j.: 21291/2010-28.
Jak postupovat v jednotlivých situacích:
Tabákové výrobky
1. Je-li žák ve škole přistižen při konzumaci tabákových výrobků, je nutné mu v další
konzumaci zabránit
2. Tabákový výrobek je nutné žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci
pokračovat
3. Pedagogický pracovník o událost sepíše stručný zápis s vyjádřením žáka, který bude
založen v agendě výchovného poradce.
4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel písemně zákonného
zástupce nezletilého žáka
5. Jestliže se jednání v závažných případech opakuje, a to zejména s ohledem na věk a
chování žáka, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte

Alkohol
1. Je-li žák ve škole či na školní akci přistižen při konzumaci alkoholu, je nutné mu v další
konzumaci zabránit
2. Alkohol je třeba žákovi zabavit a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat
3. Modle závažnost momentálního stavu žáka pedagogický pracovník posoudí, jestli mu
nehrozí nějaké nebezpečí (bezprostřední ohrožení na zdraví a životě)
4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě,
zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a zavolá lékařskou službu první pomoci
5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, sepíše pedagogický pracovník stručný záznam
s vyjádřením žáka, který založí výchovný poradce do své agendy a vyrozumí vedení
školy
6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka neprodleně vyzvedl, protože není zdravotně
způsobilý k pobytu ve škole
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7. Zákonnému zástupci ohlásí TU skutečnost, že žák ve škole konzumoval alkohol
i v případě, kdy je žák výuky schopen
8. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní
ochrany dítěte
Omamné a psychotropní látky
1. Je-li žák přistižen při konzumaci nebo distribuci OML v prostorách školy v době
vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, je nezbytně nutné mu v další
konzumaci zabránit
2. Návykovou látku mu pracovník školy odebere a zajistí tak, aby nemohl v konzumaci
pokračovat. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat za přítomnost další osoby
a s použitím ochranných pomůcek
3. O událost se sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, i včetně toho, zda byly
provedeny orientační testy na NL, případně další vyšetření a s jakým výsledkem. Tento
záznam založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy
4. Podle závažnost momentálního stavu žáka a případně dalších okolnost posoudí
pedagogický pracovník, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
a) v případě, že je žák po požití OML ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola
nezbytnou pomoc a péči, přivolá lékařskou službu první pomoci
b) pokud žákovi akutní nebezpečí nehrozí, pedagogický pracovník ihned zajistí
vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy
5. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce žáka a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně
způsobilý k pobytu ve škole. Vyrozumění škola učiní i v případě, kdy je žák způsobilý
k pobytu ve škole
6. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce žáka a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně
způsobilý k pobytu ve škole
7. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval NL ve škole
i v případě, kdy je žák schopný výuky (dbát pokynů pracovníků školy)
8. Vzhledem k tomu, že konzumace a distribuce návykových látek je trestným činem,
vedení školy ihned informuje Policii ČR
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Distribuce OPL ve škole
a. přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v
danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže
specifikováno buď jako přestupek, nebo v případě množství většího než malého jako
trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je
stanovený školním řádem
b. jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL,
musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR,
protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu
c. jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti
osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně právní
ochrany dítěte
d. v případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: Látku nepodrobují žádnému testu
ke zjištění její chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo
nálezu. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji
do školního trezoru. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění
podezřelé látky
e. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: Zabavenou látku nepodrobují
žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datem,
místem a časem nálezu a jménem žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka
nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník
tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo
jeho zástupce. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění
podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka. V případě, že je látka nalezena
u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem,
přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy.
Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.
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f. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL
u sebe, postupují takto: Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup
a informují zákonného zástupce žáka. Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR
je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku
nebo prohlídku jeho věcí.

Krádež a vandalismus
1. O události pořídíme záznam na základě výpovědi poškozeného žáka
2. Věc předáme orgánům činným v trestním řízení (ohlásíme na místní nebo obvodní
oddělení Policie ČR) nebo poučíme poškozeného žáka (popřípadě jeho zákonného
zástupce), že má tuto možnost.
3. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně právní ochrany
dítěte (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předáme orgánům činným v trestním
řízení
4. Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit
záznam a pokusit se odhalit viníka
5. V případě, že viníka škola zná, může na něm nebo jeho zákonném zástupci vymáhat
náhradu škody
6. V případě, že nedojde mezi zákonným zástupcem nezletilého dítěte a školou k dohodě
o náhradě škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou

Šikana
1. Pracovník školy, který se o situaci dozví, sepíše záznam prvotní informace.
Ze záznamu musí být jasné, KDO se na pracovníka obrátil, KDY (datum a čas), CO
bylo sděleno (zapsat pouze a přesně to, co bylo řečeno, neměnit slova, nic nepřidávat)
a JAK SE BUDE POKRAČOVAT (na čem se s oznamovatelem domluvili). Záznam
má být podepsán oběma stranami, pokud se však oznamovatel nebude chtít podepsat,
skutečnost se pouze poznačí. Zápis pak pracovník školy předá školnímu metodikovi
prevence, který celou situaci dále řeší ve spolupráci se školním poradenským
pracovištěm. Stejně bude postupováno i v případě písemného upozornění
(i anonymního) ze schránky důvěry. Po celou dobu vyšetřování platí přísný zákaz
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podávání jakýchkoliv informací o případu pro všechny kromě členů školního
poradenského pracoviště.
2. Případ bude oznámen vedení školy
3. Na základě prvotní informace bude proveden diskrétní rozhovor s oznamovatelem a
s obětí či oběťmi
4. Budou vedeny a písemně zaznamenány rozhovory se svědky
5. Bude vyšetřena situace v třídním kolektivu
6. Bude zajištěna ochrana oběti či obětí
7. Bude veden a písemně zaznamenán rozhovor s agresorem (agresory).
8.

Budou informováni rodiče nebo zákonní zástupci oběti a agresorů. Na jednání
s vedením školy budou rodiče agresora informováni o vzniklé situaci a možnostech
ohledně potrestání žáka

9. Bude zorganizována třídnická hodina, kde se celá situace pojmenuje a sdělí se žákům
výsledek vyšetřování, případně způsob potrestání agresorů
10. Proběhne rozhovor s rodiči oběti či obětí
11. Bude se pracovat s agresorem, který si má uvědomit své chování a z toho
vyplývajících důsledky
12. V případě potřeby bude zabezpečena zjištěné oběti, ale i agresorovi odborná pomoc
13. Bude svolána mimořádná třídní schůzka, kde budou rodiče o celé situaci informováni
14. Z důvodu nápravy situace bude potřeba následně pracovat s celým třídním kolektivem

V Dobrušce dne 28. 8. 2018

Ing. Vladimír Voborník
ředitel školy
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