
DOPORUČENÝ POSTUP – NÁVYKOVÉ LÁTKY (I ALKOHOL) 

A.  Přistižení žáka při konzumaci NL  
- zabránit žákovi  v konzumaci, za přítomnosti další osoby látku odebrat /později postupovat jako 
v bodech NÁLEZ NL – netestovat, sepsat, vyrozumět policii, nestíhá-li policie, dát látku zatím  do 
trezoru/ 
- jednat  dle závažnosti stavu žáka 
a/ hrozí-li mu nebezpečí na zdraví a životě 
- zajistit nezbytnou pomoc 
- přivolat lékaře 
-  vyrozumět rodiče či blízkou osobu zletilého žáka  
- není-li rodič  či blízká osoba dostupná – vyrozumět OSPOD,vyčkat pokynů, vyžadovat pomoc 
- později postupovat dle bodu c/ 
b/nehrozí-li mu nebezpečí na zdraví a životě, ale není-li schopen pokračovat ve výuce či dbát pokynů 
- vyrozumět rodiče či blízkou osobu zletilého žáka a vyzvat je, aby si žáka vyzvedli 
- není-li rodič  či blízká osoba dostupná – vyrozumět OSPOD,vyčkat pokynů, vyžadovat pomoc 
- později postupovat dle bodu c/ 
c/nehrozí-li mu nebezpečí a může setrvat ve výuce 
- zajistit vyjádření žáka 
- informovat preventivní tým 
- vyvodit sankce stanovené školním řádem 
- nestalo-li se už, informovat rodiče 
- vyrozumět OSPOD, oznamovacím místem je příslušný odbor dle místa bydliště 
- mají – li rodiče či žák zájem – poskytnout informace o možnostech odborné pomoci 
 
B. Podezření, že žák  je pod vlivem NL 
a/ hrozí-li mu nebezpečí na zdraví a životě 
- zajistit nezbytnou pomoc 
- přivolat lékaře 
-  vyrozumět rodiče či blízkou osobu zletilého žáka  
- není-li rodič  či blízká osoba dostupná – vyrozumět OSPOD,vyčkat pokynů, vyžadovat pomoc 
b/nehrozí-li mu nebezpečí na zdraví a životě, ale není-li schopen pokračovat ve výuce či dbát pokynů 
- vyrozumět rodiče či blízkou osobu zletilého žáka a vyzvat je, aby si žáka vyzvedli 
- není-li rodič  či blízká osoba dostupná – vyrozumět OSPOD,vyčkat pokynů, vyžadovat pomoc 
- později postupovat dle vhodných částí  bodu c/ 
c/nehrozí-li mu nebezpečí a může setrvat ve výuce 
- promluvit s žákem 
- informovat preventivní tým školy 
- vše sepsat 
- vyrozumět rodiče, mají – li rodiče či žák zájem – poskytnout informace o  
 možnostech odborné pomoci 
 
C. Podezření, že žák se dopustil trestného činu v souvislosti s NL (= výroba, pěstování , distribuce, 
navádění, přechovávání, propagace…) – má škola ohlašovací povinnost – Policii ČR 
D. Nález NL 



a/ Nález látky, kterou považují pracovníci za NL 
- netestovat 
- uvědomit vedení školy 
- sepsat 
- vyrozumět policii (ta látku zajistí) 
- nestíhá-li policie, za přítomnosti dalšího pracovníka  dát v gumové rukavici  do trezoru, napsat  
  datum, místo, čas, jméno (tam  to zůstane uchováno do příjezdu policie) 
 
b/Zadržení  látky u žáka, kterou pracovníci považují za NL 
- netestovat 
- uvědomit vedení školy 
- sepsat + vyjádření žáka (datum, místo, čas, jméno, podpis žáka), odmítá-li, uvést tuto skutečnost do  
  zápisu  
- vyrozumět policii (ta látku zajistí) 
- nestíhá-li policie, za přítomnosti dalšího pracovníka  dát v gumové rukavici  do trezoru, napsat  
  datum, místo, čas, jméno (tam  to zůstane uchováno do příjezdu policie) 
- informovat rodiče 
- je-li látka u žáka, který se jí intoxikoval, předat látku lékaři 
- je-li potřeba, vyvodit sankce stanovené školním řádem 
 
c/Důvodné podezření, že žák má NL  u sebe 
- jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku  (nebo provinění u nezletilé osoby),   
  proto  informovat policii a zkonzultovat s ní další postup 
- informovat rodiče  
- žáka izolovat od ostatních,mít ho  pod dohledem až do příjezdu policie (neprovádět prohlídku jeho č  
  osobních věcí) 
- sepsat 
- informovat vedení školy 
- je-li potřeba, vyvodit sankce stanovené školním řádem 
 
POZNÁMKA:  
Požívání NL  dětmi je v ČR považováno za rizikové chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na 
pomoc odborných poradenských  institucí  a na pomoc orgánů OSPODU 
 
 

 


