2016/17

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV
Václavkova 1082





































Š K O L N Í Ř Á D – doplněk podle
Metodického pokynu č.j. 20 006 / 2007-51
( k primární prevenci sociálně patologických jevů u ţáků ve školách a
školských zařízeních )

Doplnění stávajících ustanovení Školního řádu

Užívání návykových látek v prostředí školy:
1. Konzumace tabákových výrobků ve škole:
a. V případě, ţe ţák konzumuje tabákové výrobky v prostorách školy, v době
školního vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, je učitel povinen
mu v další konzumaci zabránit.
b. Tabákový výrobek je ţák povinen odevzdat učiteli; ten sepíše krátký záznam o
události s vyjádřením ţáka o původu tabákového výrobku. Záznam je uloţen u
třídního učitele a je informován metodik primární prevence. Třídní učitel
informuje prokazatelnou formou zákonného zástupce.
c. V případě prokazatelného opakování uţívání tabákových výrobků je škola
povinna informovat orgány péče o dítě.
d. Porušení ustanovení školního řádu v oblasti uţívání tabákových výrobků je
hrubým porušením školního řádu a je řešeno kázeňskými opatřeními
v pravomoci ředitele školy.
2. Konzumace alkoholu ve škole:
a. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let můţe být trestným
činem.
b. Pokud je ţák přistiţen při konzumaci alkoholu ve škole, v době vyučování
nebo na akci školy, je učitel povinen mu v další konzumaci zabránit.
c. Ţák je povinen odevzdat alkoholický nápoj. Učitel je oprávněn alkoholické
nápoje ţákovi odebrat.
d. Jestliţe nehrozí akutní nebezpečí ohroţení ţivota či zdraví ţáka, vyzve
zákonného zástupce ţáka , aby si své dítě vyzvedl, protoţe není zdravotně
způsobilé k pobytu ve škole. Zákonnému zástupci škola skutečnost oznámí i
v případě, ţe je ţák schopen výuky.
e. Pokud není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí orgány péče o dítě nebo
Polici ČR a řídí se jejich pokyny.
f. O případu sepíše učitel stručný záznam s vyjádřením ţáka o původu
alkoholického nápoje . Záznam je uloţen u třídního učitele a je informován
metodik primární prevence.
g. V případě opakování přestupku je škola povinna splnit oznamovací povinnost
k orgánům sociálně právní ochrany dítěte.
h. V případě podezření na intoxikaci ţáka můţe pedagogický pracovník provést
orientační test na přítomnost alkohole ( dechová zkouška ), ale pouze
v případě, ţe je předem získán souhlas zákonného zástupce. V případě
pozitivního výsledku je postupováno podle bodů d), e) a f).
i. Konzumace alkoholu ve škole a na akcích školou organizovaných je hrubým
porušením zákonných norem i školního řádu a bude postihováno v pravomoci
ředitele školy a dalších předpisů. Podle stejných zásad bude postupováno i
v případě, ţe dojde k navádění dalších nezletilých osob ke konzumaci
alkoholických nápojů.
j. V případě, ţe je podezření na intoxikaci alkoholem v době po příchodu do
školy, kdy nelze prokázat, ţe k poţití alkoholických nápojů došlo ve škole,
postupuje pedagogický pracovník podle výše uvedených bodů.
k. Nález alkoholu ve škole hlásí pracovníci i ţáci v ředitelně školy; v ţádném
případě nepodrobují ţádnému testu ke zjištění chemické struktury.
l. Vedení školy sepíše podle informací nálezce záznam a uloţí ji jako
usvědčující důkaz.

m. V případě zadrţení alkoholického nápoje u ţáka je postupováno stejným
způsobem a je sepsán záznam i s podpisem ţáka, u kterého byl nápoj zadrţen.
Pokud odmítne podepsat, je tato skutečnost zaznamenána a záznam je uloţen
v dokumentaci ţáka .
n. O nálezu je vyrozuměn zákonný zástupce ţáka, a v případě, ţe se jedná o
opakovaný přestupek je informován i orgán sociálně právní ochrany dítěte.
3. Omamné a psychotropní látky - OPL
a. Je zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace
omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk ţáka a
prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněţ navádění
k uţívání těchto látek. Tento zákaz platí obecně a není vázán na prostředí
školy.
b. Ve všech prostorách školy a na akcích školou organizovaných platí přísný
zákaz uţívání OPL, jejich distribuce a přechovávání. Současně platí přísný
zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Porušení zákazu je hrubým
přestupkem proti ustanovením školního řádu i dalších právních norem a
bude postihováno v pravomoci ředitele školy i dalších orgánů sociálně
právní ochrany dítěte.
c. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, ţe jiný připravuje nebo páchá
trestný čin nedovolené výroby a drţení omamných a psychotropních látek a
jedů podle § 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu
nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, ţe
ho včas oznámí orgánům Policie ČR, kterémukoliv zaměstnanci školy nebo
jiné zletilé osobě.
4. Konzumace OPL ve škole
a) V případě, kdy je ţák přistiţen při konzumaci OPL v prostorách školy
nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je
primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
b) Návykovou látku je třeba ţákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl
v konzumaci pokračovat.
c) Podle závaţnosti momentálního stavu ţáka, případně dalších okolností,
pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
d) V případě, kdy je ţák pod vlivem OPL do té míry, ţe je ohroţen na zdraví
a ţivotě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou sluţbu
první pomoci.
e) Jestliţe akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle
školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření ţáka a vyrozumí
vedení školy.
f) V případě, ţe ţák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola
ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si ţáka vyzvedl, protoţe není
zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
g) V případě, ţe ţák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí
škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si ţáka vyzvedl, protoţe
není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
h) Jestliţe není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně
právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola můţe od orgánu sociálněprávní ochrany obce vyţadovat pomoc.

i) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, ţe ţák konzumoval OPL ve
škole i v případě, kdy je ţák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků
školy).
j) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany
dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou
působností podle místa bydliště dítěte.
k) V případě uţivatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců,
poskytne škola informace o moţnostech odborné pomoci při řešení takové
situace.
l) Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním
řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uţivatele. Uţivatel je
nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem,
uţívání OPL je porušením školního řádu.
m) Navádění jiných ţáků k uţívání návykových látek je povaţováno rovněţ
za nebezpečné a protiprávní jednání.
n) V případě podezření na intoxikaci ţáka můţe pedagogický pracovník
provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na
základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce. 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 ţáka.
o) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu ţáka
do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, ţe se ţák intoxikoval
ve škole.
5. Distribuce OPL ve škole
a) Distribuce OPL je v České republice povaţována za protiprávní jednání.
Je proto zakázána a můţe být kvalifikována jako trestný čin. Mnoţství,
které ţák distribuuje, není nijak rozhodující.
b) Přechovávání OPL je také vţdy protiprávním jednáním. Mnoţství, které u
sebe ţák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní
jednání bylo blíţe specifikováno buď jako přestupek nebo v případě
mnoţství většího neţ malého jako trestný čin, ale toto mnoţství nemusí
mít ţádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.
c) Jestliţe má pracovník školy důvodné podezření, ţe ve škole došlo
k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vţdy vyrozumět místně
příslušné oddělení Policie ČR, protoţe se jedná o podezření ze spáchání
trestného činu.
d) Jestliţe 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.
e) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku,
postupují způsobem popsaným níţe.
6. Nález OPL ve škole
a) Látku nepodrobují ţádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

c) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloţí látku do obálky, napíší
datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a
svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru.
d) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění
podezřelé látky.
V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou povaţují
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
a) Zabavenou látku nepodrobují ţádnému testu ke zjištění její chemické
struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením ţáka, u kterého byla látka
nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno ţáka. Zápis podepíše i ţák, u
kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, ţe
podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu
a rozhovoru se ţákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce.
d) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění
podezřelé látky a informuje zákonného zástupce ţáka.
e) V případě, ţe je látka nalezena u ţáka, který se jí intoxikoval, předají látku
zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Můţe to
usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup
nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.
V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, ţe některý z žáků má nějakou OPL u
sebe, postupují takto:
a. Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto
řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.
b. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a
informují zákonného zástupce ţáka.
c. Ţáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod
dohledem. U ţáka v ţádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo
prohlídku jeho věcí.

7.

Případy související s krádežemi a vandalismem v prostředí školy
a. Krádeţe je protiprávním jednáním, a jakmile se škola o takovém jednání
dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo
doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány
obrátil.
b. Vedení školy doporučuje, aby cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a
vzděláváním ţáci do školy nenosili.
c. V případě odloţení cenných věcí ( řetízky, prstýnky, náušnice, peněţenky,
mobilní telefony, hodinky)na pokyn vyučujícího musí být zajištěno jejich
bezpečné uloţení.

Postup při nahlášení krádeže žákem
a) O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.

b) Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo
obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného ţáka (jeho
zákonného zástupce), ţe má tuto moţnost.
c) V případě, ţe je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálněprávní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat
orgánům činným v trestním řízení.

Postup při projevu vandalismu
a) Kaţdý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po
něm bude škola poţadovat náhradu, jestliţe škodu způsobil úmyslně nebo
z nedbalosti.
b) V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice
vzniklých škod věnovat a ţáky opakovaně upozorňovat na jednání, které
k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout.
Jak postupovat při vzniku škody
a) Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záleţitosti
vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka.
b) V případě, ţe viníka škola zná, můţe na něm (jeho zákonném zástupci)
vymáhat náhradu škody.
c) V případě, ţe nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou
k dohodě o náhradu škody, můţe škola vymáhat náhradu soudní cestou.
V Mladé Boleslavi dne 11. 12. 2007
Mgr.Jan Novotný
Dodatek ke Školnímu řádu č.j.2005/03 byl projednán na mimořádné poradě dne 12. 12. 2007
Tento dodatek je platný i po1.9.2016

Milada Mizerová, ředitelka školy

