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Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních, které vydalo MŠMT 1.11.2010 pod č.j. : 21 291/2010-28 a dále podle Zákona 

č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (nabývá účinnosti 31. 5. 2017) 

 

Jak řešit případy související s užíváním návykových látek ( NL ) v prostředí školy  
 

Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit psychiku člověka, jeho 
sociální chování a ovládací nebo rozpoznávací schopnosti. Patří sem také alkohol, tabák a OPL 

(omamné a psychotropní látky).  

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 takového jednání dopouští, má nárok na pomoc orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.1 Navádění 
k užívání návykových látek, nebo podpora takového chování u osob mladších 18 let jsou zakázány 
a takové jednání je přestupkem nebo trestným 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 mimoškolní činnosti není přípustné. Všichni zaměstnanci školy mají 
oznamovací povinnost k ředitelce školy v případě, kdy žáci omamné látky užívají, distribuují nebo u 
sebe přechovávají. 

 

Konzumace NL ve škole  
 

1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL v prostorách školy nebo v době školního 
vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 
 

2) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat za přítomnosti další osoby a zajistit ji, aby žák nemohl 
v konzumaci pokračovat. O události se sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (formulář je 
uložen v kanceláři školy nebo u metodičky prevence) včetně toho, zda byly provedeny orientační 
testy na NL a s jakým výsledkem. Tento záznam založí školní metodička prevence do své agendy 
a vyrozumí vedení školy. 

 
3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník 

posoudí, jestli žákovi nehrozí nějaké nebezpečí. 
� V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola 

nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci a Policii ČR, pokud ji nevolala již 
dříve.  

                                                           
1  § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 
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� Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, pedagogický pracovník ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí 
vedení školy. 
� V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 

zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého žáka, a vyzve jej, aby 
si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Vyrozumění škola učiní i 
v případě, kdy žák způsobilý k pobytu ve škole je. 
� V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned 

zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého žáka, a 
vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 
� 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. 
� Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že nezletilý žák konzumoval NL ve škole i 

v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).  
� V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace 

o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 
 

4) Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem. Nicméně je nutné 
rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je rizikový pouze sobě, distributor může ohrozit 
okolí. Distribuce je trestným činem, užívání NL je porušením školního řádu. 
Prokázané navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za rizikové 
a protiprávní jednání. 
 

5) Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinen se podrobit žák,  
� u kterého je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává nebo 

vykonával činnost, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit 
majetek,  
� který je mladší 18 let a u něhož je důvodné podezření, že alkoholický nápoj požil nebo užil jinou 

návykovou látku.  
Pokud žák orientační vyšetření odmítne nebo takové vyšetření nelze provést nebo úspěšně    
dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření. Pokud odborné lékařské vyšetření žák odmítne, 
hledí se na něj, jako by byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.  
Spočívá-li orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem v dechové zkoušce provedené 
analyzátorem alkoholu v dechu, který splňuje podmínky stanovené jiným právním předpisem, 
odborné lékařské vyšetření se neprovede.  
Orientační vyšetření může provést ředitelka školy, odborné vyšetření provádí poskytovatel 
zdravotních služeb. 
 

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

 
Distribuce NL ve škole  

 

1) Distribuce NL 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 NL je také vždy 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 nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin (provinění v případě 
nezletilého žáka) - ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je 
stanovený školním řádem. 
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3) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, musí o této 

skutečnosti škola vždy vyrozumět místně 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. 

 
5) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem 

popsaným níže. 
 

Nález NL ve škole  
 

A) V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou 
nebo psychotropní, postupují takto: 
 
� Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
� O nálezu ihned uvědomí vedení školy spolu s písemným záznamem 
� O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 
� V případě časové překážky na straně Policie se z praktických důvodů doporučuje za přítomnosti 

dalšího pracovníka školy s použitím gumových/latexových rukavic vložit látku do obálky, napsat 
datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepit, přelep opatřit razítkem školy a svým podpisem a 
uschovat do školního trezoru. Zajištěnou látku následně předat Policii ČR.  

 
B) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo 

psychotropní, postupují takto: 
 
� Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
� O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
� 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 přítomna ředitelka školy nebo její zástupkyně. 
� O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje 

zákonného zástupce nezletilého žáka. 
� V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku (zajištěnou výše 

uvedeným postupem) přivolanému lékaři, který se dostaví v případě, že to vyžaduje zdravotní 
stav žáka. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady NL jsou známy protilátky, které odstraní nebo 
zmírní akutní účinek NL. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 

 
C) V případě, kdy pracovníci školy mají důvodné podezření, že některý z žáků má NL u sebe, 

postupují takto: 
 
� Jedná se o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, resp. provinění v případě nezletilých 

osob, nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. 
� Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce 

nezletilého žáka. 
� Žáka je nutné mít do příjezdu Policie ČR izolovaného od ostatních žáků, ale zásadně pod 

dohledem.  U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.  


