
Nebezpečí návykových látek 
 
Co dělat, když……?  
 
 

1. Co dělat, když máme podezření na zneužívání návykových látek 
studentem? 

 
- student má zřejmě látku u sebe  
- student zřejmě experimentuje s drogou  
- našla se neznámá látka  
 
  Provést diskrétní šetření pohovorem se studentem  
 

Navázat atmosféru vzájemné důvěry  
 

Nabídnout pomoc specializovaného zařízení  
 
 
 

2. Co dělat, když máme důvodné podezření na zneužívání návykových látek 
studentem? (student je ve škole pod vlivem drogy)  

 
Rozhovor se studentem lze pouze, je-li student schopen komunikace. 
 
Kontaktovat rodiče - seznámit s postupem školy, domluva o dalším 

postupu, nabídnout pomoc odborníků včetně kontaktů 
 
V případě, že rodič nezajistí další péči o své dítě, uvědomit oddělení 

sociální prevence a kurátorské činnosti, které se zabývá sociálně právní 
ochranou dětí a mládeže.  
 
 

3. Co dělat, když hrozí akutní kolaps z předávkování (intoxikace)?  
 
Je-li student prokazatelně během vyučování ovlivněn drogou (či alkoholem), 
ředitel(ka) školy dle pokynu ministra školství:  
 

Posoudí zdravotní stav studenta. Není-li ohrožen na životě, jsou-li 
zachovány základní životní funkce:  

 
Poskytne (zajistí poskytnutí) základní první pomoci.  

 
Přivolá odbornou lékařskou pomoc (155).  

 
 +  V případě, že není zcela jasné, z jaké příčiny došlo k bezvědomí (onemocnění, 
droga, alkohol), je dle zkušenosti lepší při telefonátu sdělit, že jde o bezvědomí z 
nejasné příčiny, kdy student nereaguje na slovní ani bolestivý podnět?  

Uvědomí rodiče.  
 

Posléze uvědomí OŠM KÚ LK, metodika prevence na pedagogicko-
psychologické poradně.  
 



4. Co dělat, když máme podezření na porušování mravní výchovy mládeže 
(dealerství)   (§ 217 tr. zákona) a zanedbání povinné péče:  

 
- student svádí ostatní ke zneužívání drogy  
- student nabízí drogu  
- v okolí školy je možné získat drogu 

 
 

Ředitel školy dle pokynu ministra školství:  
 

1. Upozorní rodiče  
2. Uvědomí oddělení péče o dítě, sociální prevence a kurátorské činnosti  
3. Kontaktuje policii  

 
 
 
Identifikace a ukládání látek  
 
Obdrží-li nebo zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o 
drogu, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do 
obálky.  
 
Na obálku vypíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí, přelep opatří 
razítkem školy a uschová ji do školního trezoru.  
 
Poté je bezodkladně třeba vyrozumět Policii ČR. Ta provede další úkony ke 
zjištění, o jakou látku se jedná. Identifikaci provede vždy policie, v žádném 
případě pedagog a to ani chemik.  
 
Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se 
látka (stejným způsobem uložená) přivolanému lékaři. Usnadní to další léčbu, 
protože u řady látek jsou známy účinné protijedy.  
 
Další postup týkající se identifikace látky zajistí ošetřující lékař ve spolupráci s 
Policií ČR. 
 
 
 
První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem  
 
Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog? 
 
Návykové látky, zejména pervitin a halucinogeny (tripy), zvyšují riziko 
agresívního jednání. Je třeba zachovávat následující pravidla:  
 
- logické argumenty a slovní obsah nemívají u intoxikovaných valný význam, při 
otravě návykovými látkami a alkoholem nelze příliš spoléhat na komunikaci s 
poškozeným  
 
- intoxikovaní zejména drogami často reagují na neverbální komunikaci; je 
vhodné pokud možno vyhnout se prudkým pohybům, mluvit klidně, tišeji, pomaleji 
a v hlubší hlasové poloze  
 
- odklad přivolání lékařské pomoci může vážně ohrozit na zdraví nebo životě; 
důvodem k okamžitému odbornému zákroku je pouhé podezření z otravy.  



První pomoc než přijde lékař  
 
Zajistěte dostatek čerstvého vzduchu, nepodávejte alkohol, černou kávu ani 
mléko. Maximální dostatek čerstvého vzduchu je třeba zajistit zejména, když k 
otravě došlo vdechováním škodlivých látek.  
 
Pokud možno je třeba opatřit informace o látce (nebo látku), která byla požita. 
Informace (látku) předejte přivolanému lékaři. Usnadní to léčbu, u řady látek jsou 
známy účinné protijedy.  
 
Důležité je odlišit jakou cestou došlo k intoxikaci a odlišit, zda je intoxikovaný při 
vědomí nebo v bezvědomí  
 
Při vědomí – k otravě došlo ústy  

- podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím, je-li po 
ruce)  
- vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení - zabránit prochladnutí  
- zajistit nepřetržitý dohled  
- ošetřit případná zranění  
- opatřit pokud možno informace o látce, která byla požita a předat 
ji přivolanému lékaři  

 
Při vědomí – k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím  

- zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu  
- zabránit prochladnutí  
- zajistit nepřetržitý dohled  
- ošetřit případná zranění  
- opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému 
lékaři  
- zvracení nemá smysl vyvolávat, látka neprošla zažívacím ústrojím  

 
Při bezvědomí  

Nikdy nepodávat nic ústy!  
Nesnažit se vyvolat zvracení! - položit postiženého do stabilizované 
polohy, aby nezapadl jazyk  
Sledovat dýchání  - při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty (záklonem 
hlavy a odstraněním zvratků nebo cizího tělesa tím, že sáhneme do úst a 
vyčistíme je (a zahájit dýchání z úst do úst  
- zabránit prochladnutí  
- zajistit nepřetržitý dohled  
- ošetřit případná zranění  
- opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři  

 
 
Specifika otrav u různých návykových látek  
 
Alkohol  
U těžších otrav je nebezpečí vdechnutí zvratků nebo zástavy dechového centra. 
Nepodceňujte těžší opilost a volejte lékaře.  
 
Marihuana a hašiš  
Časté jsou úzkostné stavy. Je třeba zajistit dohled, aby osoba pod vlivem drogy 
neublížila sobě nebo druhému. Lékařskou pomoc je třeba zajistit zejména proto, 
že po odeznění účinků drogy přetrvávají duševní problémy.  
 



Halucinogeny (tripy)  
Je vhodné zajistit nepřetržitý dohled více osobami, pod vlivem drogy mohou 
postižení jednat agresivně, nesmyslně a nebezpečně. Poměrně časté jsou 
úzkostné stavy a pocity pronásledování (pozor na pády z oken). Lékařská pomoc 
je naléhavě nutná.  
 
Pervitin  
I zde je vhodné zajistit dohled více osobami, protože i zde je riziko nesmyslného 
a nebezpečného jednání. Úzkostné stavy, pocity pronásledování, někdy i 
halucinace.  
 
Opioidy (heroin)  
Předávkování je poměrně časté, dostavuje se tlumivý účinek na dýchání. Časté 
je bezvědomí a zástava dechu. Účinky se někdy podobají těžké opilosti.  
 
Těkavé látky (ředidla, rozpouštědla, lepidla)  
Intoxikovaný je masivně cítit těmito látkami, při silné otravě může rychle dojít k 
zástavě dechu a bezvědomí. 
 
 

 

Vymezení opatření při výskytu drog, násilí a šikany ve školách a 

školských zařízeních  

 

Sociálně-právní ochrana dětí   
 

Zákon č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí vymezuje základní zásady sociálně- 

právní ochrany dětí; v oblasti sociálně patologických jevů zejména v § 6-9. Opatření na 

ochranu dětí, preventivní a poradenská činnost jsou dány § 10-14. Povinnosti státních orgánů, 

dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob jsou dány v § 53.  

 

Ve školách a školských zařízeních se právní odpovědnost týká zejména výskytu drog, násilí a 

šikany. V případě drog se jedná o kategorii tzv. nelegálních omamných a psychotropních 

látek. 

 

Drogy 

 

V současné době je podle platných zákonů trestný ten, 

 

 - kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak 

jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek 

obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekurzor nebo jed, § 187 trestního zákona  

 

- kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším 

než malém, § 187 trestního zákona  

 

- kdo neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo 

psychotropní látku přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi   

§ 30 odst.1, písm. j, zák. 200/1990  

 

- kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě 

omamné nebo psychotropní látky nebo jedu § 188 trestního zákona 

 



 -kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje, a 

nebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří § 188a trestního zákona  

 

 

Šikana  

 

Dochází-li k šikanování dětí v průběhu vyučování, nese plnou odpovědnost za vzniklou újmu 

školské zařízení. V případě právní subjektivity nese odpovědnost škola, v případě opačném 

zřizovatel školy. Odpovědnost ředitele školy nebo pedagoga tím samozřejmě není vyloučena, 

mohou být postiženi pracovněprávně.  

 

Na školském zařízení může rodič nebo zákonný zástupce šikanovaného dítěte požadovat 

náhradu škody jak na věcech (roztrhané, zničené, ztracené oděvy, školní pomůcky apod.), tak 

i na zdraví (újma fyzická či psychická).  

 

Odpovědnost rodičů může být stanovena v souladu s trestním zákonem, který stanoví 

odpovědnost rodičů, kteří zanedbávají výchovu dětí. Podle trestného činu ohrožování mravní 

výchovy lze postihnout rodiče, jejichž děti se dopouštějí protispolečenských a asociálních 

jednání.  

 

Odpovědnost pachatelů šikany je dána věkem. Dítě mladší 15 let nemůže být trestně 

postiženo. To neznamená, že nezletilec se nemůže dopustit jednání, které nebýt toho, že 

nedosáhl potřebného věku, by bylo trestně postižitelné a splňovalo znaky trestného činu. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Krizový plán 
 
 Při řešení situací, které se týkají rizikového chování vycházíme z Metodického 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách 

a školských zařízeních MŠMT ČR čj.: 21291/2010-28. Zde jsou uvedeny informace k situacím, 

které by se mohly na naší škole případně vyskytovat. 

 

Konzumace tabákových výrobků ve škole 

 

(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy 

nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné 

mu v další konzumaci zabránit. 

 

(2) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci 

pokračovat. 

 

(3) Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše 

stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), 

který založí školní metodik prevence do své agendy. 

 

(4) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce 

nezletilého žáka. 

 

(5) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se 

jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou 

působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc nebo 

od jiných subjektů nebo školských zařízení. 

 

(6) Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním 

řádem. 

 

Konzumace alkoholu ve škole 

 

(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době 

školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 

konzumaci zabránit. 

 

(2) Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 

 

(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

 

(4) V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, 

zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 



(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního 

řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (např. okolnosti 

konzumace alkoholu, zda byly realizovány orientační testy na alkohol a s jakým 

výsledkem, viz níže bod 12), který založí školní metodik prevence do své agendy a 

vyrozumí vedení školy. 

 

(6) V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 

zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého 

studenta a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve 

škole. 

 

(7) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany 

dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu 

sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 

 

(8) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že nezletilý žák konzumoval alkohol ve 

škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. 

 

(9) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 

ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 

 

(10) V případě žákova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 

potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

 

(11) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním 

řádem. Za rizikové a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k 

užívání alkoholických nápojů. 

 

(12) V případě důvodného podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník 

provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě 

předem získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého 

studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu 

pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od 

bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka 

(více viz níže Příloha). Test plně hradí rodič nebo zákonný zástupce. Obdobný postup 

zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, 

resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

 

 

 

 

 

 

 



Nález alkoholu ve škole 

 

(1) V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: 

 

a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. 

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 

d) Zpracují stručný záznam o události. 

(2) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: 

 

a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

 

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

 

c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, 

datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol 

nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto 

skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo 

její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. 

 

d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka, a v případě, že se jedná o 

opakovaný nález u téhož nezletilého žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, 

kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

 

e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se 

jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 

 

 

Konzumace NL ve škole 

 

(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL v prostorách školy nebo v době 

školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 

konzumaci zabránit. 

 

(2) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci 

pokračovat. O události se sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, včetně toho, zda 

byly provedeny orientační testy na NL, případně další vyšetření, a s jakým výsledkem, 

viz níže bod 14). Tento záznam založí školní metodik prevence do své agendy a 

vyrozumí vedení školy. 

 

(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

 

(4) V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí 

škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 



(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního 

řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. 

 

(6) V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 

zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého 

studenta, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu 

ve škole. Vyrozumění škola učiní i v případě, kdy žák způsobilý k pobytu ve škole je. 

 

(7) V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned 

zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého 

žáka, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve 

škole. 

 

(8) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany 

a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat 

pomoc. 

 

(9) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že nezletilý žák konzumoval NL ve škole 

i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). Zákonný 

zástupce má právo se písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy. 

 

(10) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 

Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa 

bydliště dítěte. 

 

(11) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne 

škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

 

(12) Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem. 

Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je rizikový pouze sobě, 

distributor může ohrozit okolí. Distribuce je trestným činem, užívání NL je porušením 

školního řádu. 

 

(13) Prokázané navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno 

rovněž za rizikové a protiprávní jednání. 

 

(14) V případě podezření na intoxikaci žáka může ve výjimečných indikovaných 

případech pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost NL (zkouška ze 

slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého 

žáka nebo souhlasu zletilého studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost NL. 

Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným 

postupem  jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný 

záznam s vyjádřením žáka (více viz níže Příloha). Test plně hradí rodič nebo zákonný 

zástupce. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do 

školy pod vlivem NL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 



Distribuce NL ve škole 

 

 

(1) Distribuce NL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto 

zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, 

není nijak rozhodující. 

 

(2) Přechovávání NL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v 

danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže 

specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako 

trestný čin (provinění v případě nezletilého žáka) - ale toto množství nemusí mít žádný 

vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem. 

 

(3) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, musí 

o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože 

se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. 

 

(4) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě 

mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany 

obce s rozšířenou působností. 

 

(5) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují 

způsobem popsaným níže. 

 

 

  

Nález NL ve škole 

 

 

A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují 

za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 

 

(1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.   

 

(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy spolu s písemným záznamem 

 

(3) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 

 

(4) V případě časové překážky na straně Policie se z praktických důvodů doporučuje 

za přítomnosti dalšího pracovníka školy s použitím gumových/latexových rukavic 

vložit látku do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepit, přelep opatřit 

razítkem školy a svým podpisem a uschovat do školního trezoru. Zajištěnou látku 

následně předat Policii ČR. 

 

 



B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují 

za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 

 

(1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

 

(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

 

(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, u kterého byla látka nalezena 

(nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto 

skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo 

její/jeho zástupce. 

 

(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky 

a informuje zákonného zástupce nezletilého žáka. 

 

(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou 

výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři, který se dostaví v případě, že to vyžaduje 

zdravotní stav žáka. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady NL jsou známy protilátky, 

které odstraní nebo zmírní akutní účinek NL. Další postup nutný k identifikaci látky pak 

zajistí Policie ČR. 

 

 

C. V případě, kdy pracovníci školy mají důvodné podezření, že některý z žáků má NL u 

sebe, postupují takto: 

 

(1) Jedná se o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, resp. provinění v případě 

nezletilých osob, nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence 

Policie ČR. 

 

(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného 

zástupce nezletilého žáka. 

 

(3) Žáka je nutné mít do příjezdu Policie ČR izolovaného od ostatních žáků, ale zásadně 

pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku 

jeho věcí. 

 

 

 

 

 
 


