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Požívání OPL osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné 

chování. Každý, kdo se ho dopouští má nárok na pomoc orgánů sociálně právní ochrany dětí. 

(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému 

zástupci žáka (§ 7, odst.1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně). 

(2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky (§ 10, 

odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně). 

(3) Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR 

zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém 

případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci 

policejnímu orgánu. 

(4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku, 

v prostorách školy nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat 

stejně jako v bodě (3). 
 

1. U žáka byl nalezen 

alkohol - zajistit látku 

-   pohovořit s žákem 

- informovat VP, ŠMP a následně rodiče  

- kázeňské opatření 
 

2. Žák kouřil v areálu školy nebo na akci pořádané 

školou 

- rozhovor se žákem 

- informovat VP, ŠMP a následně rodiče 

- kázeňské opatření 
 

3. Žák přišel do školy pod vlivem alkoholu 

- v případě akutní otravy volat lékaře + rodiče 

- v případě mírné podnapilosti volat rodiče, okamžitě projednat a pořídit zápis 

(spolupráce s VP, ŠMP), kázeňské opatření 

- bude-li se opakovat, ohlásit příslušným orgánům (OSPOD nebo OSP, policie) 

 

4. Žák je pod vlivem OPL 

- je-li v ohrožení života, poskytnout první pomoc, ihned volat lékařskou službu 

- pokud není v akutním nebezpečí, volat policii a rodiče 

- provést zápis (spolupráce s VP, ŠMP) 

- prodiskutovat s ostatními učiteli ve škole 

- nahlásit OSPOD nebo OSP 

- kázeňské opatření 

 

5. Žák je přistižen při manipulaci s 

OPL -  odebrat a uložit látku 

-  provést záznam o případu, kázeňské 

opatření 

-  přivolat policii 

-  informovat ostatní členy sboru, případně i velmi opatrně 

žáky 



-  pozvat rodiče – zápis (přítomen VP, ŠMP) 
 

6. Na půdě školy byla nalezena látka, která je považována za OPL 

- o nálezu ihned uvědomit vedení školy 

- zajistit látku a přivolat policii 

- pořídit záznam o nálezu – datum, místo a čas nálezu a jméno žáka, podpis žáka 

- informovat VP, ŠMP , zák. zástupce 

- informovat učitele i žáky, rodiče 

 

7. Máme podezření, že se ve škole vyskytují OPL 

-  přivolat policii 

- prohlídka policie  

- zpracovat protokol 

-    informovat VP, ŠMP, případně upozornit žáky a ostatní učitele 

 
8. V okolí školy se údajně vyskytují OPL 

- upozornit na tuto skutečnost policii, rodiče, žáky …. 

 

9. Máme podezření, že žák bere OPL 

- pohovořit s rodiči (pokud nejeví zájem, zaslat informační dopis) 

- nabídnout pomoc, kontakty ….. 

 

10. Dítě řekne o druhém, že bere OPL, že se vyskytují ve třídě ….. 

-  svolat rodiče v té třídě 

-    mluvit s nimi obecně o podezření, nejmenovat 

-    poté v soukromí promluvit s rodiči žáků, kterých se to týká 
 

 

vysvětlivky: 

OPL – omamné a psychotropní látky 

VP – výchovný poradce 

ŠMP – školní metodik prevence 

OSPOD – orgán sociálně právní ochrany dětí 

OSP – orgán sociální prevence 


