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METODICKÝ POKYN 
ke konzumaci tabákových výrobků, 

konzumaci alkoholu,  
omamných a psychotropních látek 

 
 

KONZUMACE TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A VÝROBKŮ SOUVISEJÍCÍCH 
S TABÁKOVÝMI VÝROBKY ve škole a školském zařízení 
Dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami je žákům zakázáno: 
• kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol a školských zařízení 
 
Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. 
zákazu kouření, takto je třeba označit i vnější prostory. 
 
Opatření při konzumaci tabákových výrobků ve škole (školském zařízení) dle školního řádu SŠHS 
v Opavě ze strany pedagogických pracovníků 
• V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy (školského 

zařízení) nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 
konzumaci zabránit. 

• Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
• Pedagog ihned zajistí vyjádření žáka a následně vyrozumí vedení školy. 
• V případě porušení zákazu kouření informuje škola (školské zařízení) zákonného zástupce nezletilého 

žáka. 
• V případě, že se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou 

působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce požadovat pomoc. Se všemi opatřeními 
musí být žáci seznámeni předem na začátku školního roku.  

 
Sankce pro žáky v případě konzumace tabákových výrobků ve škole (školském zařízení) 
• První a druhé přistižení žáka (s tabákovým výrobkem) - žák absolvuje pohovor s třídním učitelem, bude 

mu uděleno napomenutí třídního učitele a budou informováni zákonní zástupci.   
• Třetí přistižení (s tabákovým výrobkem) - žák absolvuje pohovor se školním metodikem prevence, 

výchovným poradcem, třídním učitelem a bude mu udělena důtka třídního učitele. Zákonní zástupci 
budou informováni písemně. 

• Při čtvrtém opakovaném přistižení (s tabákovým výrobkem) – po proběhnutí výchovné komise za 
účasti zákonného zástupce, TU, výchovného poradce, metodika prevence a člena vedení mu bude 
udělena důtka ředitele školy. 

• Při pátém přistižení (s tabákovým výrobkem) – bude ředitelem školy uděleno žákovi podmínečné 
vyloučení ze školy.  

 
V případě podezření na nedbalost při výchově ze strany rodičů je zmíněna i možnost spolupráce 
s OSPOD (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). 
Zákaz kouření ve škole, v prostorách školní zahrady a celého okolí školy platí ve školním roce 
2016/2017. V současné době dohlíží na dodržování tohoto příkazu i Městská policie města Opavy, která 
může uložit i patřičnou blokovou pokutu. 
 

KONZUMACE ALKOHOLU 
• Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je 

rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. 
• Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem 

proti zákonu. 
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Opatření při konzumaci alkoholu ve škole (školském zařízení) dle školního řádu SŠHŠ Opava 
ze strany pedagogických pracovníků 
• V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy (školského zařízení) nebo v době 

školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 
• Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
• Pedagogický pracovník zjistí žákův momentální zdravotní stav a posoudí, jestli mu nehrozí nějaké 

nebezpečí. 
• V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola (školské 

zařízení) nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 
• Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, pedagogický pracovník ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení 

školy. 
• V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola (školské zařízení) ihned 

zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole 
(školském zařízení). 

• Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola (školské zařízení) orgán-sociálně právní ochrany 
obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola (školské zařízení) může od orgánu sociálně-
právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 

• Zákonnému zástupci ohlásí škola (školské zařízení) skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole 
(školském zařízení) i v případě, kdy je žák schopen výuky. 

• Jestliže se situace opakuje, splní škola (školské zařízení) oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 
ochrany obce (§ 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Oznamovacím 
místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 

• V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné poradenství 
ve smyslu informování o řešení takové situace. 

• Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Svádění jiných žáků 
k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání. 
 

Nález alkoholu ve škole a školském zařízení 
V případě, kdy pracovníci školy (školského zařízení) naleznou v prostorách školy (zařízení) alkohol, 
postupují takto: 
• Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury, neochutnávají ji. 
• O nálezu ihned uvědomí vedení školy (školského zařízení). 
• Nalezenou tekutinu zlikvidují.  

 
V případě, kdy pracovníci školy (školského zařízení) zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: 
• Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury, neochutnávají ji. 
• O nálezu ihned uvědomí vedení školy (školského zařízení). 
• O nálezu sepíší záznam, který obsahuje výpověď žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo 

a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej 
odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu 
a rozhovoru se žákem je přítomen/-na ředitel/-ka školy nebo její/jeho zástupce. 

• O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož 
žáka i orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností.  

• Zajištěný alkohol předají podle okolností zákonnému zástupci žáka, u kterého byl nalezen, anebo jej 
zlikvidují. 

• V případě, že je alkohol nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu 
přivolanému lékaři pro případ, že obsahuje i jiné příměsi.  
 

Sankce pro žáky v případě konzumace alkoholických nápojů ve škole (školském zařízení) 
• První přistižení žáka (s alkoholem) - žák absolvuje pohovor se školním metodikem prevence, 

výchovným poradcem a třídním učitelem, bude udělena důtka ředitele školy a bude zaslán dopisu 
rodičům. 

• Druhé přistižení (s alkoholem) - žák absolvuje pohovor se školním metodikem prevence, výchovným 
poradcem, třídním učitelem a členem vedení školy, bude mu udělen kázeňský trest po proběhnutí 
výchovné komise – podmínečné vyloučení ze školy a bude zaslán dopis rodičům.  

• Při třetím, opakovaném přistižení (s alkoholem) – rozhodne ředitel školy o vyloučení žáka ze studia. 
 

OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY (OPL) 
Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření, i propagace omamných a psychotropních látek 
a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo (zákon č. 379/2005). Zakázáno je 
rovněž svádění k užívání těchto látek. Školním řádem škola (vnitřním řádem školského zařízení) stanoví  
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zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanoví zákaz vstupu do školy (školského 
zařízení) pod jejich vlivem. Školním (vnitřním) řádem stanoví rovněž sankci za porušení zákazu. Ten, kdo se 
hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení 
omamných a psychotropních látek a jedů (§ 187 a § 188 trestního zákona) a spáchání nebo dokončení 
takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání (§ 167 trestního zákona. Předejít 
takovému činu lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.  
 
Opatření při OPL ve škole (školském zařízení) dle školního řádu SŠHS v Opavě ze strany 
pedagogických pracovníků 
• V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy (školského zařízení) nebo 

v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci 
zabránit. 

• Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
• Pedagogický pracovník zjistí žákův momentální zdravotní stav a posoudí, jestli mu nehrozí nějaké 

nebezpečí. 
• V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola 

(školské zařízení) nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 
• Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.  
• V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 
• V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školského zařízení, vyrozumí zařízení 

ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu 
ve školském zařízení. 

• Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola (školské zařízení) orgán-sociálně právní 
ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola (školské zařízení) může od orgánu sociálně-právní ochrany obce 
vyžadovat pomoc. 

• Zákonnému zástupci ohlásí škola (školské zařízení) skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole 
(školském zařízení) i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků zařízení). 

• Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (§ 10, odst. 4 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Oznamovacím místem je příslušný odbor obce 
s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 

• V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola (školské zařízení) 
potřebné poradenství ve smyslu informování o možnostech léčby a řešení takové situace. 

• Z konzumace OPL ve škole (školském zařízení) je třeba vyvodit sankce stanovené školním (vnitřním) 
řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, 
distributor všem. 

• Svádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní 
jednání. 

 
Žákům je zakázáno: 
• docházet do školy a na akce školou pořádaných pod vlivem OPL 
• nosit nebo distribuovat (prodávat, kupovat, rozdávat) OPL či jakkoli jinak manipulovat s OPL 

ve vnitřních a vnějších prostorách školy a na akcích školou pořádaných 
 
Sankce pro žáky v případě konzumace OPL ve škole (školském zařízení) 
• První přistižení žáka (s OPL) - žák absolvuje pohovor se školním metodikem prevence, výchovným 

poradcem a třídním učitelem, bude udělena důtka ředitele školy a bude zaslán dopisu rodičům. 
• Druhé přistižení (s OPL) - žák absolvuje pohovor se školním metodikem prevence, výchovným 

poradcem, třídním učitelem a členem vedení školy, bude mu udělen kázeňský trest po proběhnutí 
výchovné komise – podmínečné vyloučení ze školy a bude zaslán dopis rodičům.  

• Při třetím, opakovaném přistižení (s OPL) – rozhodne ředitel školy o vyloučení žáka ze studia. 
• Bude-li přistižen žák při držení OPL nebo v podezření z držení či distribuce OPL, a to v jakémkoli 

množství, bude škola neprodleně informovat Policii ČR. 
 

DISTRIBUCE OPL VE ŠKOLE A ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 

• Distribuce OPL 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. 

• Přechovávání OPL 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, ale nemusí mít žádný vliv na 
kázeňský postih, který je stanovený školním (vnitřním) řádem. 
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• Jestliže má pracovník školy (školského zařízení) důvodné podezření, že ve škole (školském zařízení) 
došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola (školské zařízení) vždy vyrozumět místně příslušné 
oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. 

• Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 
let, vyrozumí škola (školské zařízení) také orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. 

• Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy (školského zařízení) nějakou látku, postupují 
způsobem popsaným níže. 
 

Nález OPL ve škole a školském zařízení 
V případě, kdy pracovníci školy (školského zařízení) naleznou v prostorách školy (školského zařízení) 
látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 
• Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury, neochutnávají ji. 
• O nálezu ihned uvědomí vedení školy (školského zařízení). 
• Za přítomnosti dalšího pracovníka školy (školského zařízení) vloží látku do obálky, napíší datum, 

čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy (školského zařízení) a svým podpisem 
a uschovají ji do školního trezoru. 

• O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 
 

V případě, kdy pracovníci školy (školského zařízení) zadrží u některého žáka látku, kterou považují 
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 
• Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury, neochutnávají ji. 
• O nálezu ihned uvědomí vedení školy (školského zařízení). 
• O nálezu sepíší záznam, který obsahuje výpověď 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 přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. 

• O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 
 

V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným 
postupem přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další 
postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 
 
V případě, kdy pracovníci školy (školského zařízení) mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL 
u sebe, postupují takto: 
• Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá 

do kompetence Policie ČR. 
• Bezodkladně vyrozumí Policii ČR a zkonzultují s ní další postup. 
• V případě, že Policie ČR přijede do školy, sledují žáka, podezřelou látku mu neodebírají, neprovádějí 

osobní prohlídku apod. Sledování je nutné z důvodu, kdyby se žák chtěl látky zbavit nebo ji ve škole 
distribuovat. Vhodné je i zamezení jeho kontaktu s dalšími žáky. 

 
 

STŘELNÉ ZBRANĚ 
Žákům je zakázáno: 
nosit funkční i nefunkční střelné zbraně či věci, které hrozí nebo by mohly hrozit možností výbuchu 
nebo jejich maket a také nošení jiných předmětů, které slouží nebo by mohly sloužit jako zbraně (nůž, 
boxery, basebalové pálky, řetězy, sečné nebo řezné předměty či nástroje, nůžky atd.) či předmětů, které by 
mohly způsobit obecné ohrožení nebo vyvolávat hrozbu obecného ohrožení, do budovy školy, areálu školy 
a jejích dalších zařízení a také na akce pořádaných školou. 
 
Sankce pro žáky v případě přinesení střelných či jiných zdraví/bezpečnost ohrožujících zbraní 
do školy (školského zařízení) 
• V případě zjištění nebo oznámení, že žák přinesl do školy střelnou zbraň nebo její napodobeninu, 

či jakoukoli věc hrozící možností výbuchu nebo ohrožení zdraví, bude okamžitě vyrozuměna vedením 
školy či pověřeným pracovníkem Policie ČR a rodiče žáka, a to i v případě, že je zletilý.  

• Za první prokázané přistižení tohoto typu žák absolvuje pohovor s ředitelem školy a výchovnou komisí, 
dále budou uvědomění rodiče a žák bude ze školy podmíněně vyloučen na dobu zbývající 
k ukončení jeho studia. 

• V případě druhého prokázaného přistižení tohoto typu bude žák ze studia vyloučen nepodmíněně. 
 
O všech výše uvedených skutečnostech budou žáci informováni na začátku každého školního roku. 
 



Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace 
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OPATŘENÍ KE KYBERŠIKANĚ 
Žákům školy je zakázáno:  
• používat mobilní telefon, fotoaparát nebo kameru během výuky 
• odkládat mobilní telefon, fotoaparát nebo kameru na školní lavici při výuce 
• natáčet nebo fotografovat vyučující během výuky i mimo ni a další pracovníky školy bez jejich vědomí 

a souhlasu 
• umisťovat audio nahrávky nebo audio vizuální nahrávky na internet k veřejnému prohlížení 

 
Sankce pro žáky v případě uplatnění kyberšikany vůči vyučujícím ve škole (školském zařízení) 
Dle závažnosti a charakteru natočeného obsahu může být žákovi uděleno jakékoli výchovné opatření, které 
stanoví Školní řád nebo jiná opatření, tedy: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele 
školy, snížená známka z chování, přeřazení žáka do jiné třídy, podmíněné nebo nepodmíněné vyloučení. 
Každý případ bude posuzován individuálně. Poškozená osoba se může také obrátit na Policii ČR (řešeno 
zpravidla jako přestupek) 
 
 
V Opavě dne 1. 9. 2021 
 
 
 
 

Mgr. Martin Ruský 
                     ředitel školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


