Příloha č. 2 ŠŘ– Užívání návykových látek ve škole, vandalismus, krádeže
Návykové látky ve škole
Všem osobám je v prostorách školy nebo na akcích pořádaných školou zakázáno užívat návykové látky ( OPL,
alkohol, tabákové výrobky ), ve škole s nimi manipulovat ( rozumí se nabízení, přinášení, prodej, opatření,
zprostředkování, přechovávání ). Současně není z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti osob mladších 18 let
dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem.
Požívání OPL osobami mladšími 18 let je v ČR považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští,
má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany.
1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka
( § 7, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně ).
2) V případě, že se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči
orgánům sociálně-právní ochrany ( § 10, odst. 4 téhož zákona ).
3) Distribuce a přechovávání OPL je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem. Škola je
v takovém případě povinna splnit ohlašovací povinnost a událost oznámí Policii ČR.
4) Žákovi, který neoprávněně nakládá s OPL, ji pedagogický pracovník odebere a odevzdá Policii ČR.
5) V případě, kdy je žák ohrožen na zdraví, zajistí pedagogický pracovník první pomoc a přivolá lékaře.
Kouření tabákových výrobků osobami mladších 18 let je v České republice považováno za nebezpečné
chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany.
1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka
( § 7, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně ).
2) V případě, že se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči
orgánům sociálně-právní ochrany ( § 10, odst. 4 téhož zákona ).
3) V případě porušení uvedeného ustanovení školního řádu bude žákovi uděleno kázeňské opatření.
Požívání alkoholu osobami mladších 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý,
kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany. Ve vnějších i vnitřních prostorách
školy je zakázáno kouřit a požívat alkohol i jiné návykové látky ani je do školy přinášet.
1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka
( § 7, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně).
2) V případě, že se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči
orgánům sociálně-právní ochrany ( § 10, odst. 4 téhož zákona ).
3) Podávání, prodávání a umožňování konzumace alkoholu osobám mladším 18 let může být
kvalifikováno jako trestný čin. Škola je v takovém případě povinna splnit ohlašovací povinnost a
událost oznámí Policii ČR.

Vandalismus
Jakmile způsobí žák úmyslně nebo z nedbalosti škodu na školním majetku, bude škola vymáhat náhradu škody
na tom, kdo ji způsobil.
V případě, že nedojde mezi školou a zákonnými zástupci nezletilého dítěte k dohodě o náhradu škody, může
škola náhradu vymáhat soudní cestou.

Krádeže
Zcizit někomu majetek je v České republice považováno za trestný čin nebo přestupek, a to podle výše škody,
která byla způsobena. Jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným
v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému ( jeho zákonnému zástupci ), aby se na tyto orgány obrátil.
Pachatel z řad žáků bude potrestán výchovným opatřením – sníženou známkou z chování, a to bez ohledu na
výši škody, kterou svým jednáním způsobil a nezávisle na policejním šetření.
Upozorňujeme žáky i jejich zákonné zástupce, že nošení cenných věcí do školy je rizikové chování, které může
vést k jejich odcizení. Cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním, žáci do školy nenosí.
Žáci, kteří budou svědky trestného činu krádeže, vandalismu nebo užívání a manipulace s OPL, okamžitě ohlásí
tuto skutečnost pedagogickému pracovníkovi školy.
O výchovných opatřeních pro žáky, kteří se dopustí výše uvedených jednání a poruší tak školní řád, rozhodne
ředitel školy na základě projednání jejich přestupku v pedagogické radě.
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