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Článok 1 

Všeobecná časť 

1) Škola je „škola priateľská k deťom“ a 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 je aj v primeranom rozsahu informovať o jednotlivých sociálno-patologických 

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 sú: 

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 žiakom v  priestoroch školy a na školských akciách  zakázané: 

a) prechovávanie, užívanie, predávanie i poskytovanie návykových látok (alkohol, 

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. 

6) 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.   
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Článok 2 

Opatrenia proti šíreniu legálnych (alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí 

1) Prevencia drogových závislostí vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa a 

Európskej protidrogovej stratégie.  

2) Článok 33 Dohovoru o právach dieťaťa hovorí, že každé dieťa má právo na ochranu pred 

používaním narkotík a psychotropných látok a pred zapojením do ich výroby a 

distribúcie. 

 

Článok 3 

Zákaz šírenia drog 

1) Tento zákaz platí pre  všetky osoby v areáli školy,  v strediskách odborného výcviku, v 

školských priestoroch, v zariadeniach kde sa vykonáva odborný výcvik, v dvoroch a 

počas konania akcií organizovaných školou. Porušenie tohto zákazu sa kvalifikuje ako 

hrubé porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom školy a školského poriadku žiakmi 

školy, ktoré bude okamžite riešiť riaditeľka školy.  

2) Pedagogický pracovník 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. 

 

Článok 4 

Postup pri riešení požitia alkoholu 

1) Pri podozrení na použitie alkoholu škola kontaktuje zákonného zástupcu žiaka, ktorý sa 

musí dostaviť do školy. Počas tejto doby sa žiak nachádza mimo školského kolektívu. Pri 

plnoletom žiakovi sa postupuje bez prítomnosti zákonného zástupcu. 

2) Po súhlase zákonného zástupcu žiaka pedagogický pracovník vyzve  k dychovej skúške 

prístrojom alkoholtester (prístrojom ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi), 

ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi. 

3) Pri skúške sú prítomní svedkovia – napr. ďalší pedagogickí pracovníci. 

4) V prípade, ak sa žiak odmietne podrobiť  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.  

5) Zápisnica sa pošle zákonnému zástupcovi žiaka. 
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6) Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa udelí 

výchovné opatrenie a výsledok riešenia priestupku sa oznámi zákonnému zástupcovi 

žiaka. 

7) Ak si to daná situácia vyžaduje, škola kontaktuje CPPPaP. 

8) 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. 

 

Článok 5 

Postup pri riešení prechovávania legálnych návykových látok 

1) Pri nájdení legálnej návykovej látky (alkohol) 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. 

 

Článok 6 

Postup pri riešení užívania nelegálnych návykových látok 

1) Pedagogický pracovník pri podozrení, že žiak je pod vplyvom nelegálnych návykových 

látok, alebo ich užíva, kontaktuje zákonného zástupcu žiaka. Počas tejto doby sa žiak 

nachádza mimo školského kolektívu. Pri plnoletom žiakovi sa postupuje bez prítomnosti 

zákonného zástupcu. 

2) Po príchode zákonného zástupcu sa spíše zápisnica (kto a ako zistil podozrenie, ako sa 

žiak správal, triedny učiteľ opíše správanie sa žiaka v posledné dni a rodič opíše jeho 

správanie sa doma). Rodičovi sa navrhne postup, ako má pokračovať a dátum, do kedy 

musí žiaka dať testovať (u pediatra, sám doma).  

3) V prípade, že rodič súhlasí s okamžitým testovaním žiaka, urobí sa test (slinný test), ktorý 

musí zákonný zástupca žiaka zaplatiť v pokladni školy v plnej hodnote.  

4) Ak sa jedná o plnoletého žiaka, musí sa podrobiť testovania okamžite a použitý test 

zaplatí v pokladni školy v plnej hodnote. Ak odmietne, považuje sa to, za pozitívny test 

a spíše sa o tom zápisnica. 
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4) V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku v pedagogickej rade a 

uloženie výchovného opatrenia. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení 

sa zašle zákonnému zástupcovi.  

5) Ak si to daná situácia vyžaduje, škola kontaktuje CPPPaP. 

 

Článok 7 

Postup pri riešení prechovávania nelegálnych návykových látok 

1) Pedagogický pracovník vyzve podozrivého žiaka k vyloženiu návykovej látky z 

osobných vecí, nedotýka sa jej a okamžite kontaktuje riaditeľku školy a tá 

príslušné oddelenie Policajného zboru SR a zákonného zástupcu žiaka. 

2) O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka. 

3) Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží 

výchovné opatrenie. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle 

zákonnému zástupcovi žiaka. 

4) Ak si to daná situácia vyžaduje, škola kontaktuje CPPPaP. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenie 

1) Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov a žiakov školy. 

2) Táto interná smernica je platná a účinná v plnom rozsahu od 23. októbra 2017. 

 

 

V Martine dňa 17.10.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                    ................................................... 

                                                                                          Ing. Slavomíra Guráňová 

 riaditeľka školy 

 


