
Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace 
 

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 
 

 
 

Krizový tým: 
 
Ředitel, výchovný poradce: Ing. Ivana Nováková 
Metodik prevence: Mgr. Silvie Jančik 
Zástupce ředitele: Ing. Ivana Fryčová 

 

NÁVYKOVÉ LÁTKY 
 
Krizový plán školy – řešení patologických jevů – užívání návykových látek - 
OPL – vychází z metodického pokynu k primární prevenci sociálně 
patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních 
 
Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy 
Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky (mj. omamné a psychotropní – zkratka OPL), které jsou schopné 
ovlivnit psychiku člověka, jeho sociální chování a ovládací nebo rozpoznávací schopnosti. Patří sem také 
alkohol nebo tabák. V České republice není stanovena věková hranice pro užívání návykových látek (OPL, 
alkoholu i tabákových výrobků). Konzumace návykových látek není považována za protiprávní jednání. Jejich 
užívání osobami mladšími 18 let je ovšem považováno za nebezpečné chování. Každý nezletilec, který se 
takého jednání dopouští, má nárok na pomoc orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Navádění k užívání 
návykových látek, nebo podpora takového chování u osob mladších 18 let jsou zakázány a takové jednání je 
přestupkem nebo trestním činem. Zakázán je rovněž prodej tabáku a alkoholických nápojů těmto osobám. 
Užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, na všech školních akcích i při 
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mimoškolní činnosti není přípustné. Všichni zaměstnanci školy mají oznamovací povinnost k řediteli školy v 
případě, kdy žáci nebo studenti omamné látky užívají, distribuují nebo u sebe přechovávají. Při řešení 
problematiky spojené s užíváním návykových látek je třeba spolupracovat s celou řadou institucí (Policie ČR, 
orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská a preventivně výchovná zařízení, regionální nestátní 
a neziskové organizace apod.). 
 
Konzumace OPL ve škole 
1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či 

v rámci školou pořádaných akcí, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 
2. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, 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 OPL 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 a vedoucí výchovných poradců. 
6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování a není schopen dbát pokynů zaměstnanců školy, 

vyrozumí škola ihned zákonného zástupce 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 a vyčká jeho 
pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.  

8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák 
schopen výuky (pak musí dbát pokynů pracovníků školy). 

9. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je 
příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště žáka. 

10. V případě uživatelova (tj. žákova) zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace 
o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

11. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat 
distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným 
činem, užívání OPL je porušením školního řádu. 

12. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní 
jednání. 

13. V případě podezření na intoxikaci žáka může pověřený pracovník provést orientační test na přítomnost 
OPL (zkouška ze slin či moči), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. 
žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, 
postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jak je uvedeno od bodu 3. O události sepíše 
pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. 

14. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. 
nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

 
Distribuce OPL ve škole 
1. Distribuce OPL 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 OPL je také 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 (podle 
množství látky), nebo v případě množství jako trestný čin, 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 OPL, musí o této skutečnosti 
škola vyrozumět 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. 
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5. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným 
níže. 

 
Nález OPL 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. 
3. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku 

přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. 
4. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 
 
B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou a 
psychotropní, postupují takto: 
1. Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy a vedoucí výchovných poradců. 
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 ředitel školy nebo jeho zástupce. 

4. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného 
zástupce žáka. 

5. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným 
postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další 
postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 

 
C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují 
takto: 
1. Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do 

kompetence Policie ČR. 
2. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkontrolují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka. 
3. Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě 

neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. Telefonní kontakty mají pedagogové v příloze 
minimálního protidrogového programu, který je umístěn na www stránkách školy a u metodika prevence.  

 
Krizový plán školy – řešení problému konzumace tabákových výrobků na škole i v době školou 

pořádaných akcí  
– doporučené postupy – součást preventivních opatření 

 
Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit (zákon č. 379/2005 Sb.). Kouřit zde 
nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. Prostory školy je 
třeba označit viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření (§9 odst. 1 zákona č. 379/2005 
Sb.). Školním řádem je nutné kouření v prostorách školy zakázat a stanovit sankce za porušování tohoto 
zákazu (§ 30 odst. 1 zákona č. 379/2005 Sb.). 
 
Stanovený postup při zjištění konzumace tabákových výrobků ve škole i na pracovišti a v době akcí 
pořádaných školou: 
1. V případě, že je žák přistižen při konzumaci tabákového výrobku v prostorách školy nebo v době školního 

vyučování, je nutné mu v další konzumaci zabránit, proto je potřeba tento výrobek žákovi odebrat a 
zajistit ho, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
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2. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu: tj. o události sepíše stručný záznam s 
vyjádřením žáka, který předá třídnímu učiteli, který bude postupovat podle školního řádu – viz výchovná 
opatření. Třídní učitel má za povinnost informovat zákonné zástupce žáka. To i v případě, že je žák zletilý, 
neboť zákonní zástupci u zletilého žáka mají při vyživovací povinnosti také právo na informace. Třídní 
učitel také oznámí přestupek metodikovi prevence (určenému podle rozdělení VP a MP na škole), zápis 
o přestupku si TU vloží do osobní karty žáka.  

3. Třídní učitel bude sledovat, zda nejde o opakované přestupky proti školnímu řádu a podle toho stanoví 
vhodné výchovné opatření. 

4. V závažných případech (zejména s ohledem na věk a chování žáka) a jestliže se jednání stále opakuje, 
může škola vyrozumět orgán sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od 
tohoto orgánu vyžadovat i pomoc. 

5. S těmito postupy je potřeba seznámit žáky – (třídní učitel provede zápis do třídnice, že žáci byli s těmito 
postupy seznámeni). Třídní učitel musí zdůraznit, že ZÁKAZ KOUŘENÍ SE TÝKÁ DOBY ŠKOLNÍHO 
VYUČOVÁNÍ!!! To znamená, že nemohou žáci kouřit v době vyučování před budovami, i když jde o 
pozemek města. Také se to týká doby, kdy žáci přecházejí v době vyučování z jedné budovy na druhou, 
nebo vykonávají praxi. Totéž se týká i doby, kdy se žáci účastní akcí pořádaných školou 

 
 

Krizový plán – řešení problému konzumace alkoholu ve škole – doporučené postupy, součást 
preventivních opatření 

 
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v České republice zakázáno. Zakázáno 
je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet anebo je v konzumaci alkoholu podporovat (§ 12 zákona č. 
379/2005 Sb.). 
Školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech 
akcích školou pořádaných (§ 12 odst. 1 písmeno g zákona č. 379/2005 Sb.). Podávání alkoholických nápojů 
osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem. 
 
Stanovený postup při řešení problému konzumace alkoholu ve škole i na pracovištích praxe: 
1. Pokud je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy (a pracovištích praktického vyučování) 

nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je nutné mu v další konzumaci 
zabránit. Alkohol je potřeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 

2. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, 
jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

3. V případě, že je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě (zvl. na pracovištích), 
zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 

4. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události 
sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol – zvl. u nezletilých žáků), 
který předá třídnímu učiteli žáka i metodikovi prevence (dle rozdělení VP a MP). Vyrozumí také vedení 
školy a při závažných případech i vedoucí výchovných poradců. Třídní učitel vyrozumí zákonné zástupce 
(a to i v případě zletilosti žáka, neboť zákonní zástupci i u zletilých žáků mají právo na informaci. Výjimkou 
jsou zletilí žáci, kteří žijí mimo domácnost zákonných zástupců. To znamená, že zákonní zástupci 
nepobírají úlevy na žáka.) 

5. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a 
vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není způsobilý k pobytu ve škole. Pedagogický pracovník nesmí 
odeslat žáka domů bez doprovodu zletilé osoby. 

6. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte (podle 
trvalého bydliště) a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte vyžadovat 
pomoc. 

7. Jestliže se situace opakuje, splní škola OZNAMOVACÍ povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte 
– podle místa bydliště žáka. 



Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace 

8. Z konzumace alkoholu je potřeba vyvodit sankce dle školního řádu. Za nebezpečné a protiprávní jednání 
je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů. 

9. V případě podezření na konzumaci alkoholu může určený pedagogický pracovník (vedení školy, ved. VP 
a MP, bezpečnostní technik, určený pedag. pracovník) provést orientační test na přítomnost alkoholu 
(dechová zkouška), ale pouze na základě PŘEDEM ZÍSKANÉHO SOUHLASU zákonného zástupce nebo 
zletilého žáka na přítomnost alkoholu – viz souhlas s testováním na OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, 
postupuje pedagogický pracovník obdobným způsobem, jak bylo určeno předcházejícími body.  

10. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě PŘÍCHODU žáka do školy pod vlivem alkoholu, 
tedy i tehdy, kdy nelze prokázat, že žák konzumoval alkohol ve škole. 

  
Pokud pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: 
1. Tekutinu netestují. 
2. Uvědomí vedení školy. 
3. Tekutinu uloží u vedení školy, pro případ usvědčujícího důkazu. 
4. Zpracují stručný záznam o události, který odevzdají vedení školy a dají to také na vědomí výchovnému 

poradci a preventistovi. 
5. Informují zákonné zástupce žáka. 
 
Pokud pracovníci školy zadrží u žáka alkohol, postupují takto: 
1. Zabavenou tekutinu netestují. 
2. Uvědomí vedení školy. 
3. Sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen – tj. datum, místo a čas nálezu, 

jméno žáka, třídu. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen, nebo který ho odevzdal. Pokud žák 
nechce podepsat, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. U tohoto zápisu by měl být přítomen se 
žákem i někdo z vedení školy, nebo výchovný poradce či metodik prevence, v případě závažnosti ředitel 
školy. Zápis obdrží zúčastněné strany a třídní učitel žáka, který jej založí do osobního listu žáka. Budou 
vyrozuměni i zákonní zástupci žáka. 

4. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který jej konzumoval, předají 
pedagogičtí pracovníci tekutinu přivolanému lékaři. 
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Výchovná opatření v souvislosti se záškoláctvím viz Školní řád schválený šk. radou pro daný školní rok 
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V Českém Těšíně 1. 9. 2021 

 

Ing. Ivana Nováková, VP, ředitel 

Mgr. Silvie Jančik, metodik prevence 


