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NNáávvyykkoovvéé  llááttkkyy  ––  iinnffoorrmmaaccee  pprroo  rrooddiiččee  

Jedním z bodů školního řádu je Zákaz jakékoliv konzumace a manipulace (přinášení, nabízení, 
zprostředkování, prodávání, opatřování, přechovávání) s návykovými látkami v prostorách školy a 
při činnostech organizovaných školou. 

Do této kategorie patří alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky nepříznivě 
ovlivňující psychiku člověka , rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. 

Z důvodu nerespektování tohoto zákazu ze strany některých studentů chceme rodiče 
informovat o jednotném postupu při zjištění, že je student ve škole pod vlivem návykové látky. 

1) Student je pod vlivem návykové látky, která bezprostředně ohrožuje jeho život 

� zavolat lékařskou záchrannou službu a neprodleně informovat rodiče 

2) Student je pod vlivem návykové látky, která bezprostředně neohrožuje jeho život 

� informovat o dané situaci rodiče 
� jestliže škola nemůže okamžitě přivolat do školy rodiče z důvodu neuskutečnění okamžitého 

kontaktu, ale vyučující má obavy o bezpečí žáka nebo o jeho zdravotní stav, navštíví žák 
dětského nebo obvodního lékaře s doprovodem určeným ředitelstvím školy a poté kontaktuje 
rodiče. 

 
V případě porušení daného bodu školního řádu vyzve ředitelství školy rodiče k návštěvě školy, kde 
s nimi bude projednán následující postup: 
 

1) Rodiče společně s žákem navštíví ambulanci Střediska výchovné péče Help – SVP 
 
Kontakt: 
SVP Help, Zelené náměstí 1292 (areál bývalých kasáren), Uherské Hradiště, tel.: 572 564 520 
Mgr. Karel Opravil – tel. 774 520 086, email – opravil@svphelp.cz 
 
toxikoman zde bude navštěvovat terapeutická sezení, o kterých bude škola prostřednictvím SVP 
informována 

2) Jestliže rodiče nejeví žádnou snahu ani ochotu spolupracovat, oznámí škola tuto skutečnost 
Oddělení péče o dítě v Uherském Hradišti ( jedná se o zanedbání rodičovských povinností) 

3) Při objevení studenta – dealera drog ve škole bude tato záležitost předána Policii ČR, která bude 
dále konat podle platných zákonů. Daná skutečnost bude oznámena rodičům. 

4) Při prokázání porušení zákazu uvedeném ve školním řádu bude škola postupovat represivně – 
žák bude ze školy podmínečně vyloučen. 


