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Č.: 5/2015

Smernica o prevencii
omamných látok a psychotropných látok v škole
Riaditeľ ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku, v súlade so zákonom č. 377/2004 Z. z. o
ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 372/1990
Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon vydáva smernica o ochrane pred sociálno-patologickými javmi.
Čl.1
Všeobecná časť
1. ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku, plne podporuje a rešpektuje medzinárodne platný
dokument Dohovor o právach dieťaťa.
2. V zmysle tohto dohovoru sú učitelia povinní zabezpečovať ochranu detí pred
sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade
dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania
mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením
školy, prípadne s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva,
kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie
policajného zboru.
3. Úlohou školy je aj v primeranom rozsahu informovať o jednotlivých sociálnopatologických javoch, o ich následkoch. Cez rôzne aktivity zamerané na prevenciu
daných javov škola prispieva k zamedzeniu šírenia daných javov v školskom,
prípadne i mimoškolskom prostredí. Na prevencii škola spolupracuje s CPPPaP,
mestskou políciou, štátnou políciou.
4. Medzi najčastejšie sociálno-patologické javy vyskytujúce sa v školskom prostredí
patria:
a) šírenie legálnych a nelegálnych drog,
b) šikanovanie,
c) rôzne formy násilia.
5. V zmysle ochrany práv dieťaťa, zabezpečenia jeho zdravého a bezpečného vývinu
v školskom prostredí, je v priestoroch školy, školských akciách zakázané:

a) prechovávanie, užívanie, predávanie i poskytovanie návykových látok (
alkohol, tabak, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy ), ako aj ich výroba (
vrátane surovín na ich výrobu),
b) propagovať alebo inak šíriť toxikomániu,
c) šikanovať,
d) týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov alebo ich vystavovať inému druhu
násilia,
e) propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie,
f) akýmkoľvek spôsobom porušovať základné ľudské práva zakotvené v Charte
ľudských práv a v Deklarácií o právach dieťaťa.
Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami sociálno-patologických javov,
diskriminácie, násilia. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek
zamestnanca školy alebo na problém môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca.
Čl. 2
Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol)
a nelegálnych drog v školskom prostredí
Riaditeľ ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku, nariaďuje v oblasti prevencie:
1. Základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si princíp „ Zdravá škola bez
cigariet, alkoholu, drog a násilia.“
2. Určí koordinátora drogovej prevencie, ktorí budú plniť úlohy školského
poradenstva v otázkach prevencie:
a) spolupracovať s vedením školy, triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi,
b) koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu drogovú výchovnú a
informačnú činnosť pedagogických zamestnancov,
c) iniciovať preventívne aktivity a organizovať preventívne programy za
prítomnosti odborníkov na problematiku prevencie,
d) poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich rodinným
zástupcom,
e) monitorovať aktuálny stav zneužívania návykových látok a priebežne
informovať aj rodičov žiaka (zákonných zástupcov) o preventívnych
aktivitách školy,
f) informovať rodičov žiaka (zákonných zástupcov) o možnostiach spolupráce s
poradenskými a preventívnymi odbornými zariadeniami v prípade pomoci
ohrozeným deťom.
Prevencia drogových závislostí vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa a
Európskej protidrogovej stratégie: „Každé dieťa má právo na ochranu pred
používaním narkotík a psychotropných látok a pred zapojením do ich výroby a
distribúcie.“
3. Triednym učiteľom a všetkým pedagogickým zamestnancom nariaďuje:
a) monitorovať fyzické a psychické zmeny v správaní žiakov a sledovať:
problémy so sebaovládaním, zanedbávanie záujmov, zhoršenie zdravotného

stavu, prístup k učeniu, spolužiakom, učiteľom, výchovno-vyučovacie
výsledky, dochádzku,
b) oboznámiť žiakov, čo je drogová závislosť, o jej škodlivosti, ako jej
predchádzať, komu hlásiť výskyt návykovej látky, udržiavať protidrogovú
klímu v škole (sám byť príkladom), zapájať žiakov do školských i
mimoškolských aktivít, do vedomostných, športových a iných súťaží,
prispievať k tvorbe a výchove osobnosti dospievajúceho človeka aj
poukázaním na dobré stránky jeho charakteru, viesť žiakov k prosociálnosti a
empatii, rozvíjať úctu človeka k človeku, pomoc v núdzi, naučiť žiakov
povedať „nie“ negatívnym vplyvom okolia - násiliu, šikanovaniu, týraniu,
drogám ..., podporovať záujmovú činnosť a zručnosť žiakov,
c) oboznámiť rodičov žiaka (zákonných zástupcov) s postupom školy pri
výskyte fajčenia, alkoholu a nelegálnych drog a dať im tento postup na
schválenie.
4. Všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci majú oznamovaciu povinnosť v
prípade zistenia alebo podozrenia prechovávania alebo konzumácie návykovej
látky:
a) zistenú skutočnosť hlásiť koordinátorovi drogovej prevencie,
b) uskutočniť výchovný pohovor so žiakom (výchovný poradca, triedny učiteľ,
koordinátor drogovej prevencie),
c) upovedomiť rodičov žiaka (zákonných zástupcov) o prechovávaní alebo
konzumácii návykovej látky, pohovor s riaditeľom školy,
d) nadviazať kontakt s odborným poradensko-psychologickým pracoviskom CPPPaP (drogový koordinátor a riaditeľ školy),
e) pri nájdení návykovej látky kontaktovať políciu,
f) pri podozrení na konzumáciu návykovej látky kontaktovať rodičov žiaka
(zákonných zástupcov) a v spolupráci s nimi aj lekára, ktorý odoberie moč na
toxikologické vyšetrenie a ďalej postupovať podľa sankcií zakotvených v
školskom poriadku.
Čl.3
Zákaz fajčenia a šírenia drog
1. Škola má za cieľ zabezpečiť prostredie, v ktorom nebude dochádzať k vzniku
závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku
a v tabakových výrobkoch. Fajčenie je závažným problémom vyskytujúcich sa v
rôznych vekových kategóriách, pričom sa prejavuje škodlivými účinkami na
zdravie jedinca.
2. Tento zákaz platí pre všetky osoby v areáli školy, školských priestoroch, zariadení,
dvorov a školských ihrísk, aj počas konania akcií organizovaných školou. Je
bezpodmienečne nutné dodržiavať zákaz fajčenia podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o
ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež sa nesmú
nosiť, prechovávať, užívať a propagovať tabakové výrobky, alkohol a iné drogy
alebo nabádať ostatných žiakov k ich užívaniu. Porušenie tohto zákazu sa

kvalifikuje ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom školy a
školského poriadku žiakmi školy, ktoré bude okamžite riešiť riaditeľ školy.
3. Pedagogický zamestnanec školy má právo skontrolovať žiakovi batožinu v škole,
alebo pred odchodom žiakov na školský výlet, exkurziu, plavecký výcvik a pod. za
účelom kontroly, či sa v nej nenachádzajú alkoholické nápoje, drogy a iné omamné
prostriedky.
Čl. 4
Postup pri riešení fajčenia žiaka
1. O porušení školského poriadku čl. II.1.2. (Žiakom je zakázané) bod a) a čl. IV.1.
(Hrubé porušenie) bod g) sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní,
svedkovia.
2. O porušení školského poriadku bude informovaný rodič žiaka (zákonný zástupca),
ktorý bude predvolaný do školy. V prípade, že sa zákonný zástupca nedostaví,
spísaná zápisnica mu bude zaslaná.
3. Porušenie tohto zákazu sa kvalifikuje ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny
zamestnancom školy a školského poriadku žiakmi školy, ktoré bude okamžite riešiť
riaditeľ školy. Daná skutočnosť v prípade žiakov bude prerokovaná i na
pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie.
4. Rodičovi žiaka (zákonnému zástupcovi) sa oznámi sankcia za porušenie zákazu
fajčenia. Ak si to daná situácia vyžaduje, škola kontaktuje CPPPaP.
Čl.5
Postup pri riešení požitia alkoholu
1. Škola kontaktuje zákonného zástupcu žiaka.
2. Po súhlase zákonného zástupcu žiaka pedagogický zamestnanec vyzve žiaka k
dychovej skúške prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi.
3. Pedagogický zamestnanec má právo vykonať dychovú skúšku prístrojom
alkoholtester (prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi) pri
podozrení, že žiak je pod vplyvom alkoholu. Škola má právo tieto kontroly
vykonávať so súhlasom rodiča žiaka (zákonného zástupcu) po prerokovaní na
triednych rodičovských združeniach a súhlas s vykonaním kontroly rodič (zákonný
zástupca) podpisuje.
4. Pri skúške sú prítomní svedkovia - napr. ďalší pedagogickí zamestnanci.
5. 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. O skúške, resp.
jej odmietnutí sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše.
6. Zápisnica sa pošle rodičovi žiaka (zákonnému zástupcovi).
7. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa udelí
výchovné opatrenie.
8. Výsledok riešenia priestupku sa oznámi rodičovi žiaka (zákonnému zástupcovi).
9. Ak si to daná situácia vyžaduje, škola kontaktuje CPPPaP a políciu.
10. 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.
Čl.6
Postup pri riešení prechovávania legálnych návykových látok
1. Pri nájdení legálnej návykovej látky (alkohol a tabak) u žiaka sa privolá zákonný
zástupca, za prítomnosti ktorého sa spíše zápisnica. V prípade, že sa zákonný
zástupca nedostaví, spísaná zápisnica mu bude zaslaná.
2. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží
výchovné opatrenie.
3. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému
zástupcovi žiaka.
Čl. 7
Postup pri riešení užívania nelegálnych návykových látok
1. Pedagogický zamestnanec pri podozrení, že žiak je pod vplyvom nelegálnych
návykových látok, alebo ich užíva, kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a
príslušné oddelenie Policajného zboru SR.
2. Ak je dôvodné podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky v škole alebo
pri činnostiach organizovaných školou, je žiak povinný podrobiť sa
toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, ak zákonný zástupca žiaka
dal súhlas s týmto lekárskym vyšetrením. O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle
zákonnému zástupcovi žiaka.
3. V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku v pedagogickej
rade a uloženie výchovného opatrenia.
4. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému
zástupcovi.

5. Ak si to daná situácia vyžaduje, škola kontaktuje CPPPaP.
Čl. 8
Postup pri riešení prechovávania nelegálnych návykových látok
1. Pedagogický zamestnanec 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.
2. O vzniknutej situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
3. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží
výchovné opatrenie.
4. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému
zástupcovi žiaka.
5. Ak si to daná situácia vyžaduje, škola kontaktuje CPPPaP.
Čl. 9
Ochrana pred všetkými formami diskriminácie, násilia,
rasizmu, rôznych druhov intolerancie a xenofóbie
1. S každým žiakom školy treba zaobchádzať na základe princípu rovnosti, s
vylúčením akejkoľvek diskriminácie, tak zo strany učiteľov ako i ostatných žiakov.
2. Pre každého žiaka platia všetky práva bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie,
etnický a sociálny pôvod, majetok, politické a iné zmýšľanie, náboženské
presvedčenie či telesnú alebo duševnú nespôsobilosť.
3. V prípade porušenia daných princípov pôjde o závažné porušenie školského
poriadku, kde bude udelené výchovné opatrenia, ktoré bude vychádzať z
podrobného preskúmania vzniknutej situácie. O incidente bude spísaná zápisnica,
zákonnému zástupcovi sa pošle oznam a informácia o udelení výchovného
opatrenia.
Čl. 10
Šikanovanie
1. Tento článok upravuje Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov č.
6/2015.

Čl. 11
Sankcie
Riaditeľ školy nariaďuje v súlade so školským poriadkom tieto sankcie pri
prechovávaní alebo konzumácii návykových látok:
1. Pri požívaní alkoholu a tabaku:
Ak sa zistí, že žiak školy požíval alkoholické nápoje alebo fajčil v budove školy, v
areáli školy a počas akcií organizovaných školou, pred svedkami učiteľ žiakovi
cigarety alebo alkohol odoberie, uschová a odovzdá zákonnému zástupcovi žiaka.
Pri porušovaní školského poriadku v tomto bode:
a) žiakovi bude po prerokovaní v pedagogickej rade znížená známka zo
správania na 2. stupeň (uspokojivé),
b) o správaní žiaka budú informovaní jeho rodičia (zákonní zástupcovia),
c) zaradenie žiaka do preventívneho programu centra výchovnej a
psychologickej prevencie (CVPP) alebo pedagogicko-psychologickej poradne
(PPP).
2. Pri užívaní nelegálnych drog
Ak sa zistí, že žiak školy užíva nelegálne drogy v škole, areáli školy a počas činností
organizovaných školou:
a) bude mu udelená znížená známka zo správania na 3. stupeň (menej
uspokojivé),
b) riaditeľ školy za prítomnosti triedneho učiteľa, výchovného poradcu,
koordinátora drogovej prevencie a rodiča (zákonného zástupcu) vykoná so
žiakom pohovor,
c) učiteľ žiakovi pred svedkami drogu odoberie, uschová a kontaktuje políciu,
d) škola kontaktuje odbor sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a
poradensko-psychologických služieb.
3. Pri šírení drog  distribúcia, predaj
Ak sa zistí, že žiak školy distribuuje drogy:
a) bude mu znížená známka zo správania na 4. stupeň (neuspokojivé),
b) okamžite budú informovaní jeho rodičia (zákonní zástupcovia),
c) riaditeľ školy v prítomnosti triedneho učiteľa a výchovného poradcu a rodiča
žiaka (zákonného zástupcu) vykoná pohovor so žiakom,
d) škola upovedomí políciu.
4. Prechovávanie alkoholu a tabaku
Ak sa zistí, že žiak našej školy prechováva v škole, v areáli školy a na akciách
organizovaných školou cigarety alebo alkohol:
a) bude mu po prerokovaní v pedagogickej rade udelené výchovné opatrenie
alebo znížená známka zo správania,
b) budú upovedomení jeho rodičia (zákonní zástupcovia),
c) riaditeľ školy v prítomnosti triedneho učiteľa, výchovného poradcu a rodiča
(zákonného zástupcu) vykoná so žiakom pohovor.

5. Prechovávanie nelegálnych drog
Ak sa zistí, že žiak našej školy prechováva v škole, v areáli školy a na akciách
organizovaných školou nelegálne drogy:
a) bude mu znížená známka zo správania na 4. stupeň (neuspokojivé),
b) budú upovedomení rodičia žiaka (zákonní zástupcovia),
c) riaditeľ školy v prítomnosti triedneho učiteľa a výchovného poradcu a rodiča
žiaka (zákonného zástupcu) vykoná pohovor so žiakom,
d) škola upovedomí políciu.
Čl. 12
Záverečné ustanovenie
1. Táto interná smernica je platná v plnom rozsahu od 01.12.2015.
2. Triedni učitelia sú povinní s jej obsahom oboznámiť žiakov školy a ich
zodpovedných zástupcov.

V Kežmarku, dňa 10.11.2015

PaedDr. Pavol Krajči
riaditeľ školy

