Organizační řád školy

Gymnázium, Česká Třebová
Dodatek školního řádu č. 1
Upřesňuje postup v případě porušení zákazu kouření, požívání alkoholu, požívání a distribuce
veškerých návykových látek.

I. Tabákové výrobky
1. V prostorách školy a v jejím blízkém okolí je zakázáno kouřit a užívat elektronické cigarety.
2. V případě přistižení žáka při kouření sepíše pedagogický pracovník o události stručný záznam
s vyjádřením žáka, zejména odkud tabákový výrobek získal. Tento záznam založí školní
metodik prevence do své agendy.
3. Třídní učitel informuje zákonného zástupce nezletilého žáka.
4. V opakovaných případech, kdy zákonný zástupce nespolupracuje, vyrozumí škola orgán
sociálně-právní ochrany dítěte.
5. Z porušení zákazu se vyvodí příslušné výchovné opatření stanovené školním řádem.
Alkohol, návykové látky
II. Alkohol
1. V době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných je zakázáno konzumovat
alkohol.
2. V případě, že žák porušil zákaz a požil alkohol v takovém množství, že je ohrožen na zdraví,
zajistí škola nezbytnou pomoc a volá rychlou záchrannou službu.
3. Nehrozí-li akutní nebezpečí, sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka
(zejména odkud alkohol získal), který založí metodik prevence do své agendy a vyrozumí
vedení školy.
4. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného
zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl.
5. V případě nedostupnosti zákonného zástupce škola žádá o pomoc orgán sociálně-právní
ochrany dítěte.
6. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě,
kdy je žák schopen výuky.
7. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní
ochrany dítěte.
8. Z konzumace alkoholu se vyvodí udělení výchovného opatření stanovené školním řádem.
9. V případě nabízení alkoholu ostatním žákům ve školském prostředí se může jednat
o podezření z přestupku a v takovém případě má škola možnost volat Policii ČR k prošetření
události. U nezletilého žáka škola vyrozumí zákonného zástupce.
10. V případě nálezu alkoholu v prostorách školy je sepsán stručný záznam a předán školnímu
metodikovi prevence.
11. Také v případě nálezu alkoholu u některého žáka je sepsán stručný záznam s vyjádřením žáka,
u kterého byl alkohol nalezen. Zápis založí školní metodik prevence do své agendy.
12. O nálezu škola vyrozumí zákonného zástupce žáka, vyvodí výchovné opatření podle školního
řádu a v případě opakovaného nálezu vyrozumí i orgán sociálně-právní ochrany dítěte.
III. Návykové látky (dále jen NL)
Škola zakazuje užívání, distribuci a přechovávání návykových látek. Zakazuje též vstup do školy
pod jejich vlivem. Z porušení zákazu se vyvodí příslušné výchovné opatření stanovené školním
řádem.
Konzumace NL
1. V případě přistižení žáka při konzumaci NL je třeba žákovi v další konzumaci zabránit
a návykovou látku mu odebrat za přítomnosti další osoby. K takovému účelu poslouží obálka
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– žák vloží NL za přítomnosti svědka do obálky, obálku pedagogický pracovník zalepí a svým
podpisem přes přelep, podpisem svědka a žáka zajistí objektivitu úkonu.
V případě, že je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví, zajistí škola
nezbytnou pomoc a volá rychlou záchrannou službu a Policii ČR.
Nehrozí-li akutní nebezpečí, zajistí pedagogický pracovník vyjádření žáka a vyrozumí vedení
školy. Tento záznam předá k založení školnímu metodikovi prevence do jeho agendy.
V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola zákonného zástupce
a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl. Se souhlasem zákonného zástupce tak může učinit i osoba
blízká.
Jestliže není zákonný zástupce dostupný, požádá škola o pomoc orgán sociálně-právní
ochrany dítěte.
Zákonnému zástupci oznámí škola skutečnost, že žák konzumoval NL ve škole i v případě, že
je žák schopen výuky. Zákonný zástupce má právo písemně se vyjádřit k této skutečnosti
a postupu školy.
Současně škola splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.
V případě zájmu škola poskytne informace o možnostech odborné pomoci.
Z konzumace NL se vyvodí výchovné opatření podle školního řádu.

Distribuce a přechovávání NL
1. Distribuce a přechovávání NL je v České republice protiprávní jednání.
2. Má-li pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, musí škola o této
skutečnosti vyrozumět příslušné oddělení Policie ČR.
3. 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 dítěte.
Nález NL ve škole
V případě nálezu v prostorách školy:
1. Nalezená látka se nepodrobuje žádnému testu a o jejím nálezu se informuje vedení školy
a Policie ČR.
2. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy se tato látka vloží do obálky s datem, časem
a místem nálezu. Přelepená obálka s razítkem školy a podpisem daných pracovníků školy se
uschová ve školním trezoru a předá Policii ČR.
V případě nálezu u některého žáka:
1. Nalezená látka se nepodrobuje žádnému testu a o jejím nálezu se informuje vedení školy,
zákonný zástupce a Policie ČR.
2. O nálezu sepíše daný pracovník školy stručný záznam s vyjádřením žáka, s časem, datem,
místem nálezu a jménem žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena. Rozhovoru
je přítomen i ředitel školy nebo jeho zástupce.
V případě důvodného podezření, že některý žák má NL u sebe:
1. Řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.
2. Škola bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultuje s ní další postup a informuje zákonného
zástupce žáka.
3. Žák je izolován od ostatních do příjezdu Policie ČR, která provede osobní prohlídku nebo
prohlídku věcí daného žáka.

Česká Třebová 1. září 2020
Mgr. Josef Menšík
ředitel školy

Mgr. Petr Slivko
předseda školské rady

Schváleno školskou radou dne 27. srpna 2019
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