Rizikové chování ‐ Co dělat, když …
Kouření …
… žák je přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostoru školy
v době školního vyučování, nebo v rámci akcí pořádaných školou
Pedagog: ‐ tabákový výrobek žákovi odebere a zabrání konzumaci
‐ informuje třídního učitele
‐ stejný postup je i u e‐cigarety

Alkohol …
… žák je přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy
nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí pořádaných školou
Pedagog: ‐ odebere alkohol žáku a zabrání konzumaci
‐ v případě, že je ohroženo zdraví a život žáka, zajistí
nezbytnou první pomoc a péči a volá lékařskou službu
‐ informuje vedení školy
‐ odvede žáka do kanceláře školy
… v prostorách školy je nalezen alkohol
Pedagog: ‐ o nálezu ihned uvědomí vedení školy
‐ nepodrobuje tekutinu žádnému testu ke zjištění chemické struktury
…je zadržen u některého žáka alkohol
Pedagog: ‐ ihned informuje vedení školy
‐ žáka, u kterého byl alkohol zadržen, odvede do kanceláře školy
‐ nepodrobuje tekutinu žádnému testu ke zjištění chemické struktury
‐ odevzdá k úschově a dalšímu jednání zabavenou tekutinu

Návykové látky …
… žák je přistižen při konzumaci návykových látek ‐ drog (marihuana, těkavé
látky, pervitin, heroin, syntetické drogy) v prostorách školy nebo v době
školního vyučování, či v rámci akcí pořádaných školou
Pedagog:
‐ odebere látku žákovi a zabrání konzumaci
‐ v případě, že je ohroženo zdraví a život žáka, zajistí nezbytnou první pomoc
a péči a volá lékařskou službu (zajištěná látka je předána přivolanému lékaři,
dále je věc předána Policii ČR)
‐ vyrozumí vedení školy
‐ jestliže akutní nebezpečí nehrozí, odvede žáka do kanceláře školy
…má podezření, že ve škole dochází k distribuci NL
Pedagog ihned o této skutečnosti či podezření informuje vedení školy
… v prostorách školy je nalezena látka, která je považována za návykovou
Pedagog: ‐ nepodrobuje látku žádnému testu
‐ o nálezu ihned uvědomí vedení školy
… u některého žáka je zadržena podezřelá látka
Pedagog: ‐ o nálezu uvědomí vedení školy
‐ nepodrobuje látku žádnému testu ke zjištění chemické struktury
‐ odvede žáka do kanceláře školy a odevzdá zadrženou látku
do úschovy v trezoru kanceláře školy k dalšímu jednání
… je podezření, že některý z žáků má návykové látky u sebe.
Spadá do kompetence Policie ČR.
Pedagog: ‐ izoluje žáka od ostatních (odvede ho do kanceláře školy)
‐ vyrozumí vedení školy
… má podezření, že některý z žáků zneužívá návykové látky
Pedagog oznámí své podezření třídnímu učiteli.

Syndrom CAN…
…pedagogický pracovník má u některého z žáků podezření na syndrom CAN
(syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte)
Pedagogický pracovník oznámí své podezření třídnímu učiteli, který se poradí
s výchovným poradcem a školním metodikem prevence.
Společně tuto skutečnost oznámí ředitelce školy. Věc je třeba zkonzultovat
s dětským lékařem, informovat orgán sociálně právní ochrany dítěte a Policii ČR.
Škola postupuje podle pokynů výše uvedených organizací.
Jde o ohlašovací povinnost.
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně‐ právní ochraně dětí chrání učitele při jeho
postupu na ochranu práv dítěte. Je zde přímo vyzýván k tomu, aby v případě byť
jen podezření na týrání žáka kontaktoval odborníky.













Co dělat, když …základní postup
Zabránit v další činnosti (konzumaci návykových látek)
Odebrat a zajistit látku
Posoudit zdravotní stav
Informovat vedení školy
Informovat zákonné zástupce (mimořádná schůzka s rodiči),
zvážit tuto možnost i u plnoletých žáků
Rozhovor s žákem
Stručný záznam o dané situaci (písemný)
Založení záznamu do agendy školního metodika prevence
Opakovaná situace – ohlašovací povinnost na Orgán sociálně
právní ochrany dítěte v Třebíči
Poskytnutí informací o možnostech odborné pomoci
Sankce vycházející ze školního řádu

Důležité kontakty:
Policie ČR
okr. ředitelství
obvodní oddělení
Městská policie
Lékařská první pomoc
dospělí
děti a dorost
Městský úřad Třebíč

112
158
974 277 111
974 277 651
156
568 840 360
155
568 809 479
568 809 463
568 896 111
568 805 111

Kontakty školy:
566 780 121, 603 208 087 - Sirotčí
566 780 222, 566 780 224 - Bráfova
566 780 333, 603 165 030 - Borovina
568 620 376, 603 175 738 - Náměšť
První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem
Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog
Návykové látky, zejména pervitin a halucinogeny (tripy), zvyšují riziko
agresivního jednání.
Je třeba zachovávat následující pravidla:
 logické argumenty a slovní obsah nemívají u intoxikovaných valný význam,
 při otravě návykovými látkami a alkoholem nelze příliš spoléhat na komunikaci
s poškozeným, intoxikovaní zejména drogami často prudce reagují na neverbální
komunikaci;
 je vhodné vyhnout se pokud možno prudkým pohybům, mluvit klidně, tišeji,
pomaleji a v hlubší hlasové poloze,
 odklad přivolání lékařské pomoci může člověka vážně ohrozit na zdraví
nebo na životě;
 důvodem k okamžitému odbornému zákroku je i pouhé podezření z otravy.
První pomoc při otravě návykovými látkami
 Zajistěte dostatek čerstvého vzduchu, nepodávejte alkohol, černou kávu ani
mléko.
 Maximální dostatek čerstvého vzduch je třeba zajistit zejména, při otravě
vdechováním škodlivých látek.
 Je třeba si opatřit informace o látce (nebo látku), která byla požita.
Informace (látku) předejte přivolanému lékaři. Usnadní to další léčbu,
u řady látek jsou známy účinné protijedy.
Než přijde lékař
Důležité je odlišit jakou cestou došlo k intoxikaci a odlišit, zda je intoxikovaný
při vědomí nebo v bezvědomí.

Při vědomí – k otravě došlo ústy
- podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím, je-li po ruce)
- vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení
- zabránit prochladnutí
- zajistit nepřetržitý dohled
- ošetřit případná zranění
- opatřit pokud možno informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři
Při vědomí – k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím
- zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu
- zabránit prochladnutí
- zajistit nepřetržitý dohled
- ošetřit případná zranění
- opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři
Zvracení nemá smysl vyvolávat, látka neprošla zažívacím ústrojím.

Při bezvědomí
Nikdy nepodávat nic ústy! Nesnažit se vyvolávat zvracení!
- položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk
- sledovat dýchání – při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty
(záklonem hlavy a odstraněním zvratků nebo cizího tělesa tím, že sáhnete do úst
a vyčistíte je) a zahájit dýchání z úst do úst
- zabránit prochladnutí
- zajistit nepřetržitý dohled
- ošetřit případná zranění
- opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři

…jestliže se ve kterékoliv budově školy pohybuje cizí, neznámá osoba bez doprovodu pedagoga nebo zaměstnance školy, je nezbytné informovat sekretariát
školy nebo pedagogický dozor.
Pedagog:
‐ zjistí důvod návštěvy
‐ odvede návštěvu na sekretariát školy

Záškoláctví
Výskyt zvýšené omluvené a výskyt neomluvené absence je řešen ustanovením školního řádu.
O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáků informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Neomluvenou nepřítomnost
do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem.
Třídní učitel o pohovoru provede zápis.
Pokud má žák více než 10 neomluvených hodin, svolává třídní učitel jednání. Podle závažnosti absence žáka se jí zúčastní: zástupce ředitelky školy, zákonný
zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně právní ochrany dítěte, školní metodik prevence. O průběhu a závěrech jednání se provede
zápis, všichni zúčastnění jej podepíší. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. Sankce stanovuje školní řád.
V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, zašle zástupce ředitelky školy bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu
sociálně právní ochrany dítěte nebo pověřenému městskému úřadu.
Jedná se o ohlašovací povinnost. Součástí oznámení je např. kopie písemného pozvání zákonných zástupců žáka k návštěvě školy, kopie zápisu z pohovoru,
kopie o zápisu jednání výchovné komise apod.).
V případě, že se záškoláctví opakuje, a pokud už byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení
zákona, je třeba už druhé hlášení o zanedbání školní docházky postoupit Policii ČR. Problematika záškoláctví je obsažena přímo v trestním zákoně.

Vandalismus, krádeže…
…zjištění škody na školním majetku
‐ pracovník školy, který škodu zjistil, sepíše záznam
‐ u každého podezření o výskytu vandalismu musí být vždy informována ředitelka školy
‐ pokud škola viníka zná, může po něm vymáhat škodu. V případě nezletilosti žáka
jsou informováni zákonní zástupci nezletilého žáka, nebo rodiče zletilého žáka,
kteří plní svoji vyživovací povinnost.
‐ v případě, že nedojde k dohodě o náhradu škody, je vyrozuměna Policie ČR,
které je oznámeno podezření na spáchání přestupku proti majetku,
případně trestného činu majetkové povahy
Kdy hlásit rodičům?
V případě, kdy způsobená škoda je nepatrná nebo malá, je třeba věc oznámit rodičům tehdy,
jestliže dítě věc poškodilo úmyslně a nejeví žádnou snahu o nápravu.
V případě škod většího rozsahu nebo škod na majetku někoho třetího je nutné toto oznámit
rodičům vždy.
Kdy hlásit Policii?
V případě, kdy je škoda nikoli nepatrná, nikdo nejeví snahu o nápravu.
Musí se jednat o úmyslné poškození nebo zničení věci. Hlásí se i tehdy,
jestliže o to požádá poškozený nebo poškozená nebo jejich zákonní zástupci.
Kdy hlásit OSPOD?
V případech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opatření,
která zvolila škola, neměla žádný účinek.
… ve škole dojde ke krádeži
‐ ten, kdo něco ztratil nebo byl okraden, ohlásí tuto skutečnost okamžitě zaměstnanci školy,
který je případu nejblíže
‐ je‐li to v silách zaměstnance školy, vyřeší věc na místě
‐ zaměstnanec školy neprodleně ohlásí danou skutečnost vedení školy
‐ krádež Policii ČR hlásí poškozený nebo rodiče poškozeného žáka

Šikana…
…ve škole je odhalena šikana (psychická, fyzická, smíšená)
Znaky šikanování: záměrnost, opakování, samoúčelnost agrese a nepoměr sil.
Pedagog:
‐ ochrání oběť
‐ izoluje agresora/y
‐ o situaci vyrozumí ředitelku školy
… ve škole se vyskytne kyberšikana (šikanování pomocí elektronických prostředků
‐ mobilních telefonů, e‐ mailů, internetu a digitálních technologií)
Pedagog:
‐ problém je nutné prokonzultovat s třídním učitelem, školním metodikem prevence,
výchovným poradcem, vedením školy
- nabídnout oběti kontakt na linku bezpečí – Střed Třebíč 568443311, 775223311

Homofobie…

Specifika otrav u různých návykových látek
Alkohol
U těžších otrav je nebezpečí vdechnutí zvratků
nebo zástavy dechového centra.
Nepodceňujte těžší opilost a volejte lékaře.
Marihuana a hašiš
Časté jsou úzkostné stavy. Je třeba zajistit dohled,
aby osoba pod vlivem drogy neublížila sobě nebo druhému.
Lékařskou pomoc je třeba zajistit zejména proto,
že po odeznění účinků drogy přetrvávají duševní problémy.
Pervitin
I zde je vhodné zajistit dohled více osobami,
protože i zde je riziko nesmyslného a nebezpečného jednání.
Úzkostné stavy, pocity pronásledování, někdy i halucinace.
Halucinogeny (tripy)
Je vhodné zajistit nepřetržitý dohled více osobami,
pod vlivem drogy mohou postižení jednat velmi agresivně,
nesmyslně a nebezpečně. Poměrně časté jsou úzkostné stavy
a pocity pronásledování (pozor na pády z oken).
Lékařská pomoc je naléhavě nutná.
Opioidy (heroin)
Předávkování je poměrně časté, dostavuje se tlumivý účinek
na dýchání.
Časté je bezvědomí a zástava dechu.
Účinky se někdy podobají těžké opilosti.
Těkavé látky (ředidla, rozpouštědla, lepidla)
Intoxikovaný je masivně cítit těmito látkami,
při silné otravě může rychle dojít k zástavě dechu a bezvědomí.

Vstup policie do školy
Policista se po vstupu do budovy ohlásí u ředitelky školy,
představí se a jasně sdělí, proč přišel, co potřebuje
a na základě čeho. Svou příslušnost k policii prokazuje
stejnokrojem s identifikačním číslem (kriminalista stejnokroj mít
nebude), služebním průkazem, odznakem služby
kriminální policie.
Škola mu poskytne vhodnou místnost.
Policista požádá ředitelku školy o přítomnost další osoby,
což musí být pedagogický pracovník.
Po celou dobu přítomnosti dítěte ve škole jsme nad ním
povinováni dohledem.
Škola musí o výslechu žáka předem vyrozumět zákonného
zástupce dítěte, pokud tak již neučinila Policie ČR.
To neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit
a vyrozumění zákonného zástupce nelze zajistit.
Jestliže rodič vydá pokyn, abychom akci zadrželi do chvíle, než
přijde, je nutné mu sdělit, že to ze zákona nelze.
Odvedení žáka ze školy
Policistovu totožnost lze telefonicky ověřit na pracovišti,
které uvedl a služebním průkazem doložil.
Po celou dobu tohoto úkonu – odvedení, naložení do auta,
převozu na služebnu, výslechu na služebně
– musí být přítomna další osoba.
Je na policistovi zajistit třetí osobu – třeba pedagoga nebo
zástupce OSPOD.
Důležité je domluvit se, kam policista dítě zase vrátí – jestli
zpět do školy nebo zákonným zástupcům a také kdy.
O přítomnosti policisty ve škole vyhotoví ředitelka školy zápis.

… je svědkem jednání s výraznými projevy homofobie (postoje a chování vyjadřující
nepřátelství vůči lidem s menšinovou sexuální orientací či pohlavní identitou)
‐méně výrazné projevy homofobie může řešit pedagog sám za pomoci školního metodika
prevence či odborníka některé nevládní neziskové organizace
‐ v případě závažnějších forem, školní metodik prevence kontaktuje pracovníky
pedagogicko‐psychologické poradny
‐ o postupu je informováno vedení školy
‐ je‐li podezření na spáchání trestného činu, kontaktuje pedagog spolu se školním metodikem prevence Policii ČR

Xenofobie, rasismus, antisemitismu …
… jsou patrné u žáka rasistické, xenofobní nebo antisemitské postoje
Pedagog oznámí danou skutečnost třídnímu učiteli a školnímu metodikovi prevence.

