Postup školy v případě výskytu zneužívání návykových látek
(OPL-omamné a psychotropní látky, alkohol, tabák)
Školní řád obsahuje všechna přísná omezení daná MP MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů č.j. 20
006/2007-51.Škola důsledně užívá celý rozsah výchovných opatření, přičemž dbá na výchovný dopad každého
z nich.Porušení školního řádu v oblasti užívání, nošení, či distribuce návykových látek je považováno za velmi
hrubé porušení školního řádu a bude postihováno okamžitě.
Na škole pracuje metodik prevence, který má zpracovaný Minimální preventivní program.
1. V případě, že selhala preventivní opatření školy a v případě podezření, že žák zneužívá návykové látky,
škola prostřednictvím TU (případně VP, PP , psychologa) provede diskrétní šetření, pohovor se žákem.
Doporučí mu rozhovor s odborníkem, s PPP, lékařem, linkou důvěry, střediskem výchovné péče, resp.
škola přizve ke konzultaci a součinnosti nezávislé odborníky mimo školu, resp. kontaktní centrum již
při prvém rozhovoru.
2. V případě, že pracovníci školy naleznou látku ve škole, odeberou látku a nepodrobují jí žádné kontrole.
3. O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas
nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák. V případě, že odmítá podepsat, uvede pracovník tuto
skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo její zástupce. Zápis
záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.
4. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i
orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
5. V případě podezření, že se žák látkou intoxikoval, předají zajištěnou látku přivolanému lékaři.
Postup školy v případě zjištění nedovoleného 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 drogy.Z tohoto důvodu je stanovena ohlašovací povinnost školy Policii
ČR.Učitel nesmí provádět šetření,pouze policie je oprávněna.Učitel odebere látku a za přítomnosti svědka
(druhého pedagoga), uloží látku do obálky, opatří ji označením datumu, času umístění a podpisy přítomných
pedagogů a svědků a obálku uloží na bezpečné místo (školní trezor), aby nedošlo k případnému zneužití a sepíše
se stručný záznam, který se uloží u školního metodika prevence. Poté je nutno informovat policii, která si dál
stanovuje postup šetření
Souhlas s poskytováním poradenských služeb a konáním dotazníkových šetření
V průběhu docházky do školy mohou být Vašemu dítěti poskytovány poradenské služby školních poradenských
pracovníků. Jedná se o služby školního metodika prevence (primární prevence užívání návykových látek,
předcházení šikaně, problémové chování apod.) a služby výchovného poradce (kariérové poradenství, odborná
pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti neúspěšné ve studiu apod.).
Služby jsou poskytovány v základní poradenské rovině a rozsahu dané Vyhláškou MŠMT č. 72/2005 Sb. O
poradenských službách.Podpůrnou součástí jsou i dotazníková šetření.
V případě Vašeho nesouhlasu nebudou Vašemu dítěti poradenské služby poskytovány, a to ani když o ně dítě
samo požádá.
Zpracovala V. Janovičová VP
Dalovice 1.9.2010
odstřihněte………………………………………………………………………………………
Postup školy v případě zneužívání a držení návykových látek, prevence a zjištění šikany
Informaci ředitelky SOŠ logistické a SOU Dalovice vzal/a/ na vědomí.
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