Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom
prostredí
Prevencia drogových závislostí v rezorte školstva vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa a Európskej
protidrogovej stratégie. Týka sa realizácie preventívnych opatrení na úrovni škôl a školských zariadení, priorít rezortu
školstva, výchovno-vzdelávacích projektov a programov. Článok 33 Dohovoru o právach dieťaťa hovorí, že každé
dieťa má právo na ochranu pred používaním narkotík a psychotropných látok a pred zapojením do ich výroby a
distribúcie. Žiakom je zakázané prechovávať a užívať legálne (tabak a alkohol) a nelegálne návykové látky v škole, v
školských zariadeniach a na akciách organizovaných školou.

1. Postup pri riešení požitia alkoholu:




















Škola kontaktuje zákonného zástupcu žiaka.
Po súhlase zákonného zástupcu žiaka pedagogický pracovník vyzve žiaka k dychovej skúške prístrojom,
ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi.
Pri skúške sú prítomní svedkovia – napr. ďalší pedagogickí pracovníci.
O skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše.
Zápisnica sa pošle zákonnému zástupcovi žiaka.
Porušenie Školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa udelí výchovné opatrenie.
Výsledok riešenia priestupku sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka.
Škola kontaktuje CPPPaP v Martine.
V prípade, ak žiak odmietne podrobiť sa dychovej skúške, spíše sa o tejto udalosti zápisnica za prítomnosti
svedkov, kde sa uvedú klinické príznaky, ktoré žiak vykazuje, a ktoré vedú k podozreniu, že žiak pil
alkoholický nápoj. Pedagogická rada rozhodne o postihu žiaka. Zápisnica je zaslaná rodičom, podobne ako
aj rozhodnutie o sankcii.
Pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote alebo ohrozuje svoje okolie, závažným spôsobom narušuje
školské vyučovanie, je privolaná rýchla zdravotnícka pomoc, prípadne polícia a bezodkladne zákonný
zástupca. Priestupok bude prerokovaný pedagogickou radou a výsledok riešenia oznámený zákonnému
zástupcovi žiaka.
Škola kontaktuje CPPPaP v Martine.

2. Postup pri riešení fajčenia:
O porušení Školského poriadku sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní, svedkovia.
O porušení Školského poriadku sa pošle oznam zákonnému zástupcovi žiaka.
Porušenie Školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie.
Zákonnému zástupcovi žiaka sa oznámi sankcia za porušenie zákazu fajčenia.
Škola kontaktuje CPPPaP v Martine.

3. Postup pri riešení užívania iných návykových látok:








Pedagogický pracovník pri podozrení, že žiak je pod vplyvom nelegálnych návykových látok, alebo ich užíva,
kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a príslušné oddelenie Policajného zboru SR.
O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku na pedagogickej rade a uloženie
výchovného opatrenia.
Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi.
Škola kontaktuje CPPPaP v Martine.

4. Postup pri riešení prechovávania nelegálnych návykových látok:






Pedagogický pracovník vyzve podozrivého žiaka k vyloženiu návykovej látky z osobných vecí, nedotýka sa
jej a okamžite kontaktuje príslušné oddelenie Policajného zboru SR a zákonného zástupcu žiaka.
O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
Porušenie Školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží výchovné opatrenie.
Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi.
Škola kontaktuje CPPPaP v Martine.



Pri nájdení legálnej návykovej látky (alkohol a tabak) u žiaka sa o tejto situácii spíše zápisnica, ktorá bude

5. Postup pri riešení prechovávania legálnych návykových látok:





zaslaná zákonnému zástupcovi žiaka.
Porušenie Školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží výchovné opatrenie.
Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
Škola kontaktuje CPPPaP v Martine.
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