
                                         Dobšice  12. 3. 2007

Základní škola a Mateřská škola Dobšice, Brněnská 52

Školní řád – návykové látky

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky1, ve škole s nimi manipulovat2 a současně
není z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti osob mladších 18 let dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem. 

To neplatí pro případy,  kdy osoba  užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který ji  byl  stanoven
zdravotnickým zařízením.

Požívání OPL osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné, nemravné a zahálčivé
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  rodičům nebo
zákonnému zástupci (§ 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 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně).

(3) Distribuce3  dle § 187 trestního zákona  a  šíření  OPL dle § 188 tr. zák. je v ČR zakázáno a takové
jednání je trestným činem nebo proviněním.  Škola je povinna v takovém případě  na základě
ustanovení  §  167  tr.  zák.  takový trestný  čin  překazit  a  učiní  tak  v každém případě  včasným
oznámením věci policejnímu orgánu.  

(4) V případě  výskytu  látky  u  níž  je  podezření,  že  se  jedná  o  omamnou  a  psychotropní  látku  v
prostorách školy nebo v případě  přechovávání  takové látky žákem /  studentem /    bude škola
postupovat  stejně jako v bodě (3),  protože pracovníci  školy nejsou oprávněni  s těmito látkami
nakládat. Učiní tak zejména proto, že škola je výchovně vzdělávací zařízení a její povinností je
chránit děti a mládež před nežádoucími společenskými jevy. 

Sankční řád

Bude-li při porušení řádu přistižen žák :

1. Bude tato skutečnost oznámena zákonným zástupcům

2. Bude tato skutečnost oznámena úřadům soc. právní ochrany a orgánům Policie ČR

3. Na základě zjištěných skutečností bude žák potrestán důtkou ředitele, dvojkou s chování popř. trojkou

s chování, v krajním případě vyloučením ze školy.

Bude-li při porušení řádu přistižen zaměstnanec organizace:

1. Bude toto počínání řešeno jako přestupek

2. Při opakovaném porušení může být se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr

1 § 89 odst. 10 návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní láky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku
člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování 
2 manipulací pro účely školního řádu se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání 
3 a další formy jednání uvedené v trestním zákoně 
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