
Krizový plán školy - strategie postupu řešení v případě zjištění rizikového chování 

  

Dojde-li k porušení školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy nebo 
výskytu jiného rizikového chování (šikana, rasismus, …) bude postupováno dle školního řádu a metodického pokynu 
MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28 takto: 

1. Individuální pohovor se žákem (dle konkrétní situace – třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence nebo 
ředitel) 

2. Podle zjištěných informací spolupráce s rodinou 

3. Doporučení a zprostředkování kontaktu s odborníky 

4. V případě nezájmu rodičů kontaktování sociálního odboru a oddělení péče o dítě 

5. V případě dealerství oznámení Policii ČR. 

  

Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek  

I. U žáka byly nalezeny nelegální drogy  

1. Učitel odebere za přítomnosti svědka látku a uloží ji na bezpečné místo (do školního sejfu) s písemným 
záznamem o případu. 

2. Oznámí tuto skutečnost řediteli školy. 

3.   Učiteli není dovoleno bez svolení žáka provádět šetření. Toto je oprávněna pouze Policie ČR u osob 
podezřelých ze zneužívání drog. 

4.   Ředitel školy informuje rodiče žáka a rozhodne, zda je nutné postoupit případ policii. 

5.   Ředitel školy rozhodne o případném potrestání žáka a prostřednictvím TU informuje rodiče. 

  

II. Na půdě školy je nalezen žák pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo trpí abstinenčními příznaky  

1. Učitel, který nalezne žáka pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo žáka trpícího abstinenčními příznaky, 
zajistí žákovi bezpečnost (dá ho okamžitě pod dohled TU, případně jiného učitele a okamžitě kontaktuje 
rodiče, případně zdravotnické zařízení). 

2. Učitel případ okamžitě nahlásí vedení školy. 

3. Učitel provede ve spolupráci s výchovným poradcem či metodikem prevence zápis o daném případu. 

4.   Ředitel školy informuje rodiče žáka a rozhodne, zda je nutné postoupit případ policii z důvodu zneužívání 
a distribuce drog. 

5. Po návratu žáka do školy provede třídní učitel, případně výchovný poradce pohovor se žákem. Doporučí 
mu rozhovor s odborníkem, zpočátku třeba přes linku důvěry, dále doporučení na odborníky ze 
zdravotnického zařízení, K-centra, PPP, apod. 



6.   Ředitel školy rozhodne o případném potrestání žáka a prostřednictvím TU informuje rodiče. 

  

III. Žák se svěří s tím, že užívá drogy  

1.   Učitel nabídne radu a podporu nebo se obrátí na výchovného poradce. Doporučí žákovi rozhovor s 
odborníkem např. ze zdravotnického zařízení, K-centra, PPP apod. Případně se žákovým souhlasem příslušné 
zařízení (např. PPP) okamžitě kontaktuje. 

2. Pokud půjde o nezletilého žáka, je nutné ho přesvědčit o nutnosti kontaktovat rodiče a vše jim vhodnou 
formou oznámit. Zachování mlčenlivosti vzhledem k věku žáka je nevyhovující pro obě strany. 

  

IV. Na půdě školy byly nalezeny drogy nebo vybavení k jejich užívání  

1.   Nálezce z řad učitelů drogy nebo vybavení zajistí jejich bezpečné uložení. 

2. Provede záznam o případu za přítomnosti svědka. 

3. Informuje ředitele školy nebo jeho zástupce. 

4. Ředitel školy nebo jeho zástupce kontaktuje policii. 

  

V. Žák je přistižen při prodeji drog  

1.   Pedagog či jiný pracovník školy odebere látku a uloží ji na bezpečném místě (do školního sejfu) se 
záznamem o případu a za přítomnosti svědka. 

2. Pedagog či jiný pracovník školy kontaktuje výchovného poradce či metodika prevence a ten prodiskutuje 
případ se žákem. Provede zápis o pohovoru. 

3. Pedagog či jiný pracovník školy vše oznámí řediteli školy. 

4. Ředitel školy kontaktuje policii z důvodu porušení § 217 trestního zákona (ohrožení mravní výchovy 
mládeže) a prostřednictvím třídního učitele vše oznámí rodičům žáka. 

5. Ředitel školy rozhodne o případném potrestání žáka a prostřednictvím TU informuje rodiče. 

 


