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Doporu čené postupy školy pro výskyt vybraných rizikových f orem 
chování student ů školy, jež jsou v souladu s p říslušnými p ředpisy:  
 
Všichni účastníci školního procesu jsou při začátku školního roku důrazně 
upozorňováni na nutnost dodržovat školní řád a vyvarovat se chování zakládajícího 
příčinu postihu ze strany školy, dále jsou pozorování na nutnosti podílet se osobně 
na ochraně své osoby a svého majetku. 
 
 
Při konzumaci alkoholu studentem, p říp. výskytu ú častníka školního procesu 
nesoucího známky konzumace alkoholu: 

- zabránit další konzumaci 
- dle stavu konzumenta zabezpečit jeho bezpečnost a dozor – 

odvedení do ředitelny školy, ponechání na místě, zajistit 5P, 
přivolání lékařské pomoci 

- odebrat tekutinu označenou jako alkohol a uložit ji u vedení školy, 
nepodrobovat ji testu 

- informovat zákonného zástupce u nezletilých studentů (odvoz 
studenta), příp. dle povahy události (opakování) a dostupnosti 
zákonných zástupců i orgán sociálně právní ochrany a vedení školy 

- zajistit účast min. dvou pedagogických pracovníků 
- vyhotovit záznam události, včetně vyjádření a podpisu konzumenta 
- vyvození důsledků dle školního řádu 

 
 
 
Při konzumace omamných psychotropních látek studentem , příp. výskytu 
účastníka školního procesu nesoucího známky konzumace  těchto látek: 
 

- zabránit dalšímu užití OPL 
- dle stavu konzumenta zabezpečit jeho bezpečnost a dozor – 

odvedení do ředitelny školy, ponechání na místě, zajistit 5P, 
přivolání lékařské pomoci 

- odebrat látku označenou jako OPL a uložit ji u vedení školy 
v zalepené obálce s datumek, časem, místem nálezu, razítkem 
školy a dvěma podpisy, nepodrobovat ji testu 

- neprovádět osobní prohlídku studenta, ani prohlídku jeho věcí 
- informovat odvodní oddělení Policie ČR,  zákonného zástupce u 

nezletilých studentů, příp. dle povahy události (opakování) a 
dostupnosti zákonných zástupců i orgán sociálně právní ochrany a 
vedení školy 

- zajistit účast min. dvou pedagogických pracovníků 
- vyhotovit záznam události, včetně vyjádření a podpisu konzumenta 
- vyvození důsledků dle školního řádu 
- dále postupovat dle pokynů Policie ČR 
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Při konzumaci tabákových výrobk ů studentem v prostorách školy: 
 

- zabránit dalšímu užití výrobku 
- odebrat tabákový výrobek a uložit jej u vedení školy 
- neprovádět osobní prohlídku studenta, ani prohlídku jeho věcí 
- informovat zákonného zástupce u nezletilých studentů, příp. dle 

povahy události (opakování) a dostupnosti zákonných zástupců i 
orgán sociálně právní ochrany a vedení školy 

- zajistit účast min. dvou pedagogických pracovníků 
- vyhotovit záznam události, včetně vyjádření a podpisu konzumenta 
- vyvození důsledků dle školního řádu 

 
Při záškoláctví: 

- zde je důležitá již při drobnějších případech součinnost učitelského 
sboru, každodenní kontrola docházky a důvodů nepřítomnosti 
studenta ze strany třídního učitele 

- informovat zákonného zástupce u nezletilých studentů, příp. dle 
povahy události (opakování) a dostupnosti zákonných zástupců i 
orgán sociálně právní ochrany a vedení školy 

- vhodnou komunikací se studentem zjistit povahu záškoláctví a jeho 
důvody včetně možných uvnitř školy 

- zajistit účast min. dvou pedagogických pracovníků při pohovoru se 
studentem, příp. jeho zákonným zástupcem 

- vyhotovit záznam události, včetně vyjádření a podpisu záškoláka 
- vyvození důsledků dle školního řádu 
 

 
Při zjišt ění krádeže: 

- pořízení záznamu o krádeži s poškozeným 
- po dohodě s poškozeným přivolání pracovníků Policie ČR 
- další postup dle pokynů Policie ČR 

 
Další: 
 
Velice důrazně upozorňujeme na citlivý a individuální přístup řešený v co nejrychlejší 
součinnosti s vedením školy a příslušnými odborníky v případech podezření na 
šikanu, rasismus, kriminalitu, známky politického či náboženského extremismu, 
v případech domácího násilí, ohrožování mravní výchovy mládeže, týrání a 
zneužívání nezletilých či při podezření na poruchy příjmu potravin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Renata Hrušková 
ředitelka školy 


