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KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY – NÁVYKOVÉ LÁTKY 

 

1. Co to je návyková látka 

- Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní  

              látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací  

              schopnosti nebo sociální chování. (§ 130, trestní zákoník) 

 

 

2. Co mám dělat, když: 

a) Nález návykové látky (žák není v přímém ohrožení života) 

- návykovou látku je potřeba zajistit v přítomnosti dalšího pedagoga a odevzdat vedení školy  

- v případě nálezu alkoholu, cigaret, elektronických cigaret, nikotinových sáčků apod. => TU  

               kontaktuje zákonné zástupce – zajištěnou návykovou látku předává rodiči při osobní schůzce   

               + TU informuje zákonné zástupce o dalším postupu školy po zjištění tohoto nálezu 

               + ŠPP předává rodiči důležité kontakty a doporučení v souvislosti s užíváním návykových  

                   látek mladistvými  

- v případě nálezu psychoaktivní drogy (i při podezření, že se jedná o psychoaktivní drogu) 

               => pedagog společně s dalším pedagogem – svědkem zajistí nález a předává nález vedení  

                    školy 

               + pedagog informuje TU žáka a ŠPP 

               + následně je volána vedením školy nebo ŠPP policie ČR, která si převezme návykovou látku 

               + pracovník ŠPP také kontaktuje OSPOD 

               + TU kontaktuje zákonné zástupce, kde je citlivě informuje o nálezu a dalším postupu školy  

                  po zjištění výskytu návykové látky u žáka 

 

b) Mám podezření, že žák zneužívá návykovou látku 

- ŠMP, VP, TU nebo pověřený pracovník školy provede diskrétní šetření – zjistí citlivě co nejvíce  

               informací (od spolužáků, rodičů, z poradny apod.)   

- Pohovor s dítětem – provede pracovník školy podle vztahu s dítětem buď osobně nebo  

               za přítomnosti jiného učitele, ŠMP, nebo jiné osoby (školního psychologa, sociálního  

               kurátora, pracovníka oddělení pro dítě, kontaktního centra apod.). Doporučí mu rozhovor  

               s odborníkem (NZDM, linka důvěry, PPP, zdravotní zařízení apod.).  

- Pokud nabyde pracovník školy důvodného podezření na zneužívání či užívání návykové látky,  

               citlivě informuje zákonné zástupce a upozorní je na další postup školy v případě akutního   

               ohrožení zdraví po požití drogy – nebezpečí z předávkování a trvalého zdravotního   

               poškození, včetně vzniku návyku hraničí s bezprostředním ohrožením života (viz bod 2. c)) 

- v případě negativní reakce zákonných zástupců na sdělené skutečnosti a v případě,  

               že zákonní zástupci nezařídí pro žáka další péči, uvědomí škola OSPOD  

- pokud není v silách školy společně se zákonnými zástupci problém vyřešit, doporučí ŠMP  

               nebo vedení školy další odbornou pomoc (viz kontakty níže) 

 

c) Při ohrožení zdraví žáka 

- V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje  

               tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. 

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-1-hlava-8-paragraf-130


- dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti (sborovna,  

               infocentrum, pracovna školního psychologa), kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou  

               rodiče nebo lékařská služba. Pedagog zajistí nad dítětem dohled dospělé osoby. 

- Škola (TU, vedení školy nebo ŠPP) bezodkladně informuje rodiče žáka nebo jeho zákonné  

               zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, rodiče jsou vyzvání k tomu,  

               aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření. 

- V případě přímého ohrožení dítěte na životě, je dítěti poskytnuta bezodkladně první pomoc  

               a volána RZS => následně jsou o situaci informováni zákonní zástupci 

 

- Pokud si rodič/zákonný zástupce přijde do školy pro žáka 

              => rodič/zákonný zástupce je seznámen se zdravotními potížemi => po užití stimulačních  

              či kanabinoidních látek (jsou např. rozšířené zornice), škola apeluje na rodiče, aby s dítětem   

              navštívil lékaře => pedagog odkáže rodiče na odborníky na specializovaných pracovištích  

              (viz kontakty níže)  

- Pokud si rodič/zákonný zástupce do školy pro dítě nepřijde 

              => škola přehodnotí zdravotní stav žáka, pracovník školy zavolá lékařskou službu (může jít  

              o předávkování návykovou látkou) nebo zajistí převoz k lékaři s doprovodem dospělé osoby  

              – rodič je o postupu školy předem informován (vedení školy, ŠMP nebo TU) 

 

- škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezit případnému   

               výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole => proškolení  

               pedagogických pracovníků, proškolení žáků, informování zákonných zástupců, intervence  

               ve třídě, individuální práce s dotčeným žákem 

- situaci může škola konzultovat s OSPOD nebo PČR => závažnější situace (opakování situace,  

              ohrožení na životě) konzultuje škola (vedení školy, ŠMP) vždy; pokud je žák prokazatelně  

              ovlivněn návykovou látkou (drogy, alkohol), informuje škola OSPOD. 

 

 

3. Důležité kontakty 

Ve škole:  

• Školní psycholožka a metodička prevence: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605 012 759, 

               e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

• Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Křepská, tel. 583 401 629, e-mail: krepska@zsmlynska.cz  

• Ředitel školy: Mgr. Pavel Grünwald, tel. 583 401 621, e-mail: grunwald@zsmlynska.cz  

 

Mimo školu: 

• OSPOD Mohelnice: Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru), tel. 583 452 163, 778 438 337,  

               e-mail: fricarovae@mohelnice.cz  

• Oblastní metodik prevence: Mgr. Hana Prejdová, tel. 775 887 197,  

               e-mail: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz  

• PPP Mohelnice: tel. 583 430 576, e-mail: pppmohelnice@seznam.cz  

• SPC Mohelnice: tel. 601 361 382, e-mail: spc@spc-mohelnice.cz  

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici – Podané ruce o.p.s.: Mgr. Jan Falout  

               (vedoucí zařízení), tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz  

• Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk: Mgr. Klára Dušková (psycholog),  

               tel. 771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  
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• Dětský pediatr Mohelnice: 

               MUDr. Lucie Langová, tel. 777 303 427 

               MUDr. Stanislava Coufalová, tel. 583 430 597, e-mail: mudr.stanislavacoufalova@seznam.cz  

               MUDr. Jan Saitz, tel. 725 875 460, e-mail: pediatr.mohelnice.s.r.o@gmail.cz  

• Krizová linka: 116 111 

• Rychlá záchranná služba: 155 

• Policie ČR: 158; oddělení Mohelnice: npor. Bc. Lubomír Střelec, tel. 974 789 301,  

               e-mail: su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz  

 

Kontakty, které mohu předat dítěti/zákonným zástupcům: 

• Krizová linka: 116 111 

• Školní psycholog: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759, e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mohelnice: Mgr. Jan Falout (vedoucí zařízení),  

               tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz 

• Klinický psycholog (Mohelnice): Mgr. Petra Krylová, tel. 605 488 633,  

               e-mail: p.krylova@seznam.cz  

• Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk: Mgr. Klára Dušková (psycholog),  

               tel. 771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

 

 

4. Prevence užívání návykových látek ve škole 

- o tématu užívání návykových látek, rizicích a dopadech mluvit  

- plošné preventivní programy jsou spíše návodné než preventivní 

- mluvit o stresových situacích 

- učit děti, jak zvládat stresové situace 

- nácvik vhodných copingových strategií 

- vytvářet bezpečné a důvěrné prostředí ve třídě (třídnické hodiny, přístup k žákům každého   

  učitele, konfliktní a problémové situace řešit hned, otevřeně komunikovat) 

- otevřeně komunikovat a spolupracovat se zákonnými zástupci 

- vytváření bezpečného a důvěrného prostředí ve škole (vedení školy + všichni pracovníci školy) 

- při výskytu rizikového chování intervenovat ve třídě, nabídnout podporu ŠPP i v rámci individuálních  

  konzultací 

 

 

 

 

Mohelnici, 10.12.2021      Zpracovaly: Mgr. Lucie Křepská 

                      Mgr. Jana Rozsypalová

mailto:mudr.stanislavacoufalova@seznam.cz
mailto:pediatr.mohelnice.s.r.o@gmail.cz
mailto:su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz
mailto:rozsypalova@zsmlynska.cz
mailto:nzdm.mz@podaneruce.cz
mailto:p.krylova@seznam.cz
mailto:svp.psycholog@dds-spk.cz


KRIZOVÝ PLÁN – NÁVYKOVÉ LÁTKY – SCHÉMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NÁLEZ NÁVYKOVÉ LÁTKY 

Zajistit látku ve spolupráci 

s dalším pracovníkem školy 

(svědek) 

KONTAKTY NA ODBORNÍKY MIMO ŠKOLU 

• Oblastní metodik prevence: Mgr. Hana 

Prejdová, tel. 775 887 197,  

e-mail: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz  

• PPP Mohelnice: tel. 583 430 576,  

e-mail: pppmohelnice@seznam.cz  

• SPC Mohelnice: tel. 601 361 382,  

e-mail: spc@spc-mohelnice.cz  

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

v Mohelnici – Podané ruce o.p.s.: Mgr. Jan 

Falout (vedoucí zařízení), tel. 777 720 230,  

e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz  

• Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, 

Šumperk: Mgr. Klára Dušková (psycholog),  

tel. 771 131 715,  

e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

• Dětský pediatr Mohelnice: 

         MUDr. Lucie Langová, tel. 777 303 427 

         MUDr. Stanislava Coufalová, tel. 583 430 597,         

         e-mail: mudr.stanislavacoufalova@seznam.cz  

         MUDr. Jan Saitz, tel. 725 875 460,  

         e-mail: pediatr.mohelnice.s.r.o@gmail.cz  

• Krizová linka: 116 111 

• Rychlá záchranná služba: 155 

  

 

KONTAKTY PRO ŽÁKA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

 Krizová linka: 116 111 

 Školní psycholog: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759,  

e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mohelnice: Mgr. Jan Falout 

(vedoucí zařízení), tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz 

 Klinický psycholog (Mohelnice): Mgr. Petra Krylová, tel. 605 488 633,  

e-mail: p.krylova@seznam.cz  

 Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk: Mgr. Klára Dušková 

(psycholog), tel. 771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

 

INFORMACE 

 

VEDENÍ ŠKOLY 

Ředitel školy: Mgr. Pavel Grünwald,                  

tel. 583401621, e-mail: grunwald@zsmlynska.cz  

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE/RODIČ 

 

Alkohol, cigarety, elektronické 

cigarety, nikotinové sáčky apod.  

Psychoaktivní látky: marihuana, 

různé prášky, léky apod.  

TŘÍDNÍ UČITEL 

ŽÁK 

ŠPP 

ŠMP a ŠP: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759, 

e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

VP: Mgr. Lucie Křepská, tel. 583401629,                 

e-mail: krepska@zsmlynska.cz  

OSPOD 

Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru), tel. 

583 452 163, 778 438 337, e-mail: 

fricarovae@mohelnice.cz  

 

POLICIE ČR 

158; oddělení Mohelnice: npor. Bc. 

Lubomír Střelec, tel. 974 789 301,  

e-mail: su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz  

 

PODPORA 

A  

INFORMACE 

 

PODPORA 

A  

INFORMACE 

 

INFORMACE 

 

INFORMACE 

 

INFORMACE 
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KRIZOVÝ PLÁN – NÁVYKOVÉ LÁTKY – SCHÉMA 
 

 
PODEZŘENÍ NA ZNEUŽÍVÁNÍ 

NÁVYKOVÉ LÁTKY 

ŠPP 

ŠMP a ŠP: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759, 

e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

VP: Mgr. Lucie Křepská, tel. 583401629,                 

e-mail: krepska@zsmlynska.cz  

TŘÍDNÍ UČITEL 

VEDENÍ ŠKOLY 

Ředitel školy: Mgr. Pavel Grünwald,                  

tel. 583401621, e-mail: grunwald@zsmlynska.cz  

ŽÁK 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE/RODIČ 

 

OSPOD 

Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru), tel. 

583 452 163, 778 438 337, e-mail: 

fricarovae@mohelnice.cz  

 

POLICIE ČR 

158; oddělení Mohelnice: npor. Bc. 

Lubomír Střelec, tel. 974 789 301,  

e-mail: su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz  

 

TŘÍDA 

RZS 

155 

KONTAKTY PRO ŽÁKA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

 Krizová linka: 116 111 

 Školní psycholog: Mgr. Jana Rozsypalová, tel. 605012759, e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mohelnice: Mgr. Jan Falout (vedoucí zařízení),  

tel. 777 720 230, e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz 

 Klinický psycholog (Mohelnice): Mgr. Petra Krylová, tel. 605 488 633,  

e-mail: p.krylova@seznam.cz  

 Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, Šumperk: Mgr. Klára Dušková (psycholog),  

tel. 771 131 715, e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

 

KONTAKTY NA ODBORNÍKY MIMO ŠKOLU 

• Oblastní metodik prevence: Mgr. Hana 

Prejdová, tel. 775 887 197,  

e-mail: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz  

• PPP Mohelnice: tel. 583 430 576,  

e-mail: pppmohelnice@seznam.cz  

• SPC Mohelnice: tel. 601 361 382,  

e-mail: spc@spc-mohelnice.cz  

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

v Mohelnici – Podané ruce o.p.s.: Mgr. Jan 

Falout (vedoucí zařízení), tel. 777 720 230,  

e-mail: nzdm.mz@podaneruce.cz  

• Středisko výchovné péče Dobrá vyhlídka, 

Šumperk: Mgr. Klára Dušková (psycholog),  

tel. 771 131 715,  

e-mail: svp.psycholog@dds-spk.cz  

• Dětský pediatr Mohelnice: 

         MUDr. Lucie Langová, tel. 777 303 427 

         MUDr. Stanislava Coufalová,  

         tel. 583 430 597,         

         e-mail: mudr.stanislavacoufalova@seznam.cz  

         MUDr. Jan Saitz, tel. 725 875 460,  

         e-mail: pediatr.mohelnice.s.r.o@gmail.cz  

• Krizová linka: 116 111 

 

 

Zajistit látku ve spolupráci 

s dalším pracovníkem školy 

(svědek) 

PODPORA 

A  

INFORMACE 

 

PODPORA 

A  

INFORMACE 

 PODPORA 

A  

INFORMACE 

 

INFORMACE 

 

OHROŽENÍ 

ŽIVOTA 

INFORMACE 
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