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Úvod
Nárůst různého rizikového chování, včetně zneuţívání návykových látek v populaci mládeţe
a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Je tedy důleţité zahájit primární
prevenci právě v době školní docházky a poskytnout ţákům potřebné informace formou, která
je přiměřená jejich věku.
V tomto věku patří ţáci k nejohroţenější skupině, a proto i naše škola připravuje a realizuje
komplexní program primární protidrogové prevence sociálně patologických jevů, za pomoci
různých subjektů.

1. Personální zajištění prevence ve školním roce 2019/2020
Výchovný poradce
Konzultační hodiny
e-mail: vychovny.poradce16-17@seznam.cz

Mgr. Ivana Vaníčková
středa 14.30 – 17.00 hod

Školní metodik prevence
Konzultační hodiny

Ing. Dagmar Adamovičová
pondělí 14.15 – 15.30 hod

Konzultaci nutno telefonicky domluvit předem na telefonním čísle 353 618 116.
Celoroční práce metodika:
září
 vypracování Minimálního preventivního programu pro školní rok 2019/2020
 oslovení institucí pro objednání koordinovaných besed a domluva spolupráce
říjen – červen
 ostatní úkoly na další měsíce vychází z Minimálního preventivního programu v oblasti
rizikového chování pro školní rok 2019/2020, budou se plnit v průběhu celého školního
roku
 vyhodnocení MPP

2. Cíl Minimálního preventivního programu
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti ţáků vůči rizikovému chování. V prostředí naší
školy jde o realizaci komplexního primárního programu, do kterého bude zahrnuto vše
důleţité, dostupné a realizovatelné v našich podmínkách. Je důleţité, aby ţáci naší školy
během své školní docházky získali ucelený komplex informací o příčinách vzniku rizikového
chování a uměli takovému chování předcházet a aby se nestali obětí protiprávního jednání a
aby věděli, jak se mají zachovat, pokud nastane nějaká riziková situace. Důraz musí být
kladen na utváření celé osobnosti člověka, tedy nejen na rozvoj stránky znalostní, ale
především dovednostní a postojové.
Hlavním úkolem je vést ţáky k zdravému ţivotnímu stylu, zdravému sebevědomí, správnému
sebehodnocení, stanovení si reálných ţivotních cílů, poznání sebe sama, k zvládání stresů či
k dovednostem řešit své problémy bez pomocí léků a jiných návykových látek ve spolupráci
se zákonnými zástupci a školou.
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Prevence rizikového chování u ţáků zahrnuje především aktivity v těchto oblastech prevence:















kyberšikana
záškoláctví
násilí, šikanování, agrese
kouření a pití alkoholu
uţívání návykových látek
ohroţení mravnosti a mravní výchovy mládeţe
rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování
xenofobie, rasismu a antisemitismu
patologického hráčství, hazardních her
sexuálního zneuţívání dětí
syndromu týraných a zneuţívaných dětí
poruchy příjmu potravy
negativní působení sekt

Prevence je zaměřena na všechny ţáky 1. - 9. ročníku základní školy. U pedagogů je další
vzdělávání zaměřeno na týmovou spolupráci. Intenzivní vzdělávací aktivity jsou směřovány
k pracovníkům, kteří zajišťují preventivní činnost – výchovný poradce, metodik prevence,
třídní učitelé a ostatní vyučující.

3. Charakteristika Základní školy Hroznětín
Jsme základní škola s právní subjektivitou. Pracujeme podle vzdělávacího programu: ŠVP pro
základní vzdělávání – „Škola pro radost“, platnost dokumentu od 1. 9. 2017.
V letošním školním roce naši školu navštěvuje 138 ţáků, z toho na I. stupni je 77 ţáků, na II.
stupni 61 ţáků.

4. Analýza současného stavu ve škole
K posouzení problematiky slouţí komunikace se ţáky při výuce především ve výchovných
předmětech, ale i mimo vyučování. Zjišťovat informovanost ţáků o sociálně patologických
jevech, moţný výskyt návykových látek na škole i mimo ni, vlastní názor na návykové látky a
znalost moţnosti pomoci.
O šikaně jsou ţáci schopni mluvit a s pomocí učitelů se i bránit. Problematika kyberšikany je
závaţný celospolečenský problém, je nutné na nebezpečí sociálních sítí ţáky neustále
upozorňovat, varovat před nebezpečím a vysvětlovat, jak se před kyberšikanou chránit
Co se týká alkoholu a kouření, ţáci vědí o moţných následcích, ale i přes to je velmi důleţité
neustále o nebezpečí těchto látek mluvit a zdůrazňovat jejich nebezpečí pro organismus i
celou společnost.
O problematice drog je třeba mluvit se ţáky otevřeně, bez zastrašování. Je nutné zdůrazňovat,
ţe i marihuana je nebezpečná návyková látka.

5. Koordinace preventivních aktivit ve škole
Za koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá školní metodik prevence jmenovaný
ředitelkou školy. V rámci své činnosti připravuje Minimální preventivní program a jeho
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realizaci na škole. O programu jsou informování všichni učitelé, zákonní zástupci (při třídních
schůzkách), ţáci (v hodinách výchovy ke zdraví) a prostřednictvím internetu široká veřejnost.
Školní metodik prevence spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli a ostatními
pedagogy, dále s PPP a dalšími odborníky, institucemi a organizacemi.

6. Spolupráce se zákonnými zástupci a vzájemná informovanost
Jedním z důleţitých kroků pro zajištění efektivity programu je informovanost zákonných
zástupců ţáků. Informace jsou dostupné na webových stránkách školy, dále je informovanost
zajištěna elektronickou ţákovskou kníţkou, na třídních schůzkách a formou individuálních
pohovorů.
Aktivity zaměřené pro zákonné zástupce:
 seznámení zákonných zástupců s MPP v rámci třídních schůzek a na webových stránkách
školy
 nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika
prevence
 nabídka propagačních materiálů
 seznámení zákonných zástupců s postupem školy v případě problémů ţáků s drogami
 na schůzkách hovořit o nebezpečí drog, cigaret, alkoholu, šikaně a kyberšikaně zejména u
starších ţáků
 informovanost zákonných zástupců prostřednictvím webových stránek školy o programu
školy v oblasti prevence rizikového chování a zdravého ţivotního stylu.
K zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou vyuţívány dotazníky,
hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběţné. V případě potřeby bude
přizvána pracovnice PPP nebo pracovník K – centra.
Samotní zákonní zástupci ţáků se mohou zúčastnit besed a přednášek realizovaných školou
v rámci MPP.

7. Další vzdělávání pedagogů
Pedagogové se v rámci svých moţností zúčastní aktivit zaměřených na protidrogovou
prevenci a prevenci sociálně patologických jevů.
Škola nabízí semináře a školení ve spolupráci s organizacemi:







NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Karlovy Vary
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŢ, vzdělávání v rámci DVPP
Pecka – Centrum celoţivotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s.
Bludiště, z.s., vzdělávání v rámci DVPP
Asociace záchranný kruh
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace
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8. Metody práce
Školní práce musí být postavena na dvou základních principech.
Na respektu k potřebám jednotlivce (ţáka a učitele) a na komunikaci a spolupráci uvnitř školy
všech se všemi (učitelů, ţáků, zákonných zástupců) i vně školy (školy s městem a dalšími
partnery).
Témata prevence jsou zapracovány v souladu s učebními osnovami do široké škály
vyučovacích předmětů:
 výchova ke zdraví, výchova k občanství (zdravý ţivotní styl, ţivotní perspektivy, rozvoj
sociálních dovedností - jednotlivé kategorie rizikového chování, jejich důsledky pro
jedince a společnost a jejich právní aspekty, problematika lidských práv)
 přírodopis (zdravý vývoj organismu, negativní vliv návykových látek na fyziologii
člověka)
 chemie (druhy a chemické sloţení psychotropních látek)
 zeměpis (země, kde se drogy pěstují, odkud se dováţejí do ČR)
 tělesná výchova (zdravý ţivotní styl)
 výtvarná výchova (estetika)
 český jazyk (vyuţití slohové stránky a jednotlivých textů z oblasti zdravého ţivotního
stylu, komunikace a volby povolání)
 přírodověda a vlastivěda (nebezpečí kouření a pouţívání alkoholických nápojů, moţnost
zneuţívání léků)
 informatika (kyberšikana)
Výuka bude probíhat mezipředmětově, formou různých metod práce.
Zapojení školy do projektu Společné zlepšování výuky II (tzv. Šablony II)
Některé pouţívané metody práce:
- výklad (informace)
- samostatná práce (slohové práce na určená témata, referáty, informace z médií, tisku i
literatury)
- besedy, diskuse
- sociální hry - obhajoba určitého názoru, řešení konfliktů ve třídě, trénování způsobu
odmítání
- párová, skupinová práce ve třídě

9. Plánovaná nabídka mimoškolních aktivit
Nedílnou součástí preventivního působení na ţáky tvoří nabídka aktivit mimo vyučování (dle
moţností i s účastí zákonných zástupců) i v rámci vyučování:
A. Aktivity







Sběr druhotných surovin - Recyklohraní
Drakiáda
Dětský filmový festival Oty Hofmana
Les ve škole – škola v lese
Projekt 72 hodin – ZŠ Hroznětín
Projekt Inţenýr Junior – SPŠ Ostrov
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Den otevřených dveří k 60. výročí zaloţení školy a společenský večer
Simulační hra - projektový týden pro ţáky 8. a 9. ročníku
Lampionový průvod
Halloween
Zimní dílna
Pekelná brána
Zpívání u stromečku
Den otevřených dveří
Zápis do 1. třídy
Lyţařský výcvik
Bruslení
Plavecký výcvik
Karneval
Vítání jara – Morana
Jarní dílna
Slet čarodějnic
Stonoţkový týden
Pravidelné návštěvy Knihovny Hroznětín
Den Země
Den matek
Mc Donald´s Cup
exkurze, školní výlety
cvičení v přírodě
projektové dny, sportovní utkání
dopravní hřiště KV
škola v přírodě
rozloučení s ţáky 9. ročníku
spolupráce s partnerskou školou ve Falkensteinu
B. Soutěţe

 AŠSK
- přespolní běh
- atletické závody
- házená
- fotbal
- volejbal
- basketbal
- florbal
- stolní tenis
- šplh
 Futsal liga
 Jízda zručnosti
C. Volnočasové aktivity





Stolní + logické hry I. st
Sportovní krouţek
Klub badatelů
Klub anglického jazyka
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Německý jazyk I. st.
Filmy a písničky v Aj
Pěvecký sbor
Stolní tenis
Turistika + První pomoc
Hry s čísly a písmeny
Příroda nás zajímá
Sportovní a logické hry II. st.
Péče o tělo
Literární přednes
TJ Olympie – spolupráce se zřizovatelem
hra na hudební nástroje ve spolupráci se ZUŠ Ostrov
D. Nápravné aktivity

 PI a PSPP v oblasti diagnostikovaných specifických vývojových poruch učení a jiných
poruch ţáků s PO - speciální pedagog
 logopedická péče
 PPP Karlovy Vary
E. Další aktivity a úkoly nezbytné pro plnění MPP





shromáţdění všech dostupných informací a kontaktů o institucích nabízejících pomoc
nabízení volnočasových aktivit jiných institucí ţákům
obohacování knihovny a videotéky o další odborné tituly
poskytování konzultací ţákům a zákonným zástupcům

10. Řešení přestupků
V případě, ţe škola bude mít podezření na pouţívání návykových látek či na výskyt jiného
rizikového chování, bude postupováno dle Školního řádu a patřičného pokynu MŠMT.
 Pohovor se ţákem - aktivně se bude podílet dle konkrétní situace třídní učitel, výchovný
poradce, metodik prevence či ředitelka školy.
 Bude jednáno se zákonnými zástupci na úrovni výchovné komise.
 Zákonným zástupcům dle potřeby doporučíme pohovor s odborníky.
 V případě nezájmu zákonných zástupců bude kontaktován sociální odbor - oddělení péče
o dítě.
 V případě závaţných zjištění (např. dealerství) oznámení Policii ČR.

11. Ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek je daná Zákonem č. 65/2017 Sb.,
ruší zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a stanovuje nové, přísnější podmínky i
pro školy a školská zařízení. Účinnost zákona od 31. 5. 2017. Některé oblasti zákona - viz.
Příloha č. 3
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12. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi, kontakty
Oblast školství
 krajská protidrogová koordinátorka
 pedagogicko-psychologická poradna
 vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole, odborná práce s dětmi
ohroţenými sociálně patologickým vývojem
Pedagogicko-psychologická poradna
PPP Karlovy Vary, Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary
(budova Domova mládeţe, Horní Drahovice)

tel.: 353 176 511 - ústředna, sociální pracovnice
e-mail: sekretariat@pppkv.cz
datová schránka: pjshn2g
Oblast zdravotnictví
 dětská lékařka
 spolupráce při realizaci protidrogové prevence
MUDr. Jana Vyhlídková
Karlovarská 232, 362 33 Hroznětín
tel.: 605 268 074
Email:sestra@drvyhlidkova.cz
Web:www.drvyhlidkova.cz
Magistrát města Karlovy Vary - Odbor sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
U Spořitelny 538/2, 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
www.mmkv.cz/cs/odbor-socialne-pravni-ochrany-deti
Tel.: +420 353 152 586
e-mail: f.pavlasek@mmkv.cz
MěÚ Ostrov - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSPOD)
Jáchymovská 1, Ostrov 363 01
www.ostrov.cz
vedoucí odboru p. Miroslava Světlíková
e-mail: msvetlikova@ostrov.cz
tel.: 354 224 887
MěÚ Ostrov - Sociálně právní ochrana dětí
Ing. Bc. Kateřina Šplíchalová
tel.: 354 224 887
e-mail: ksplichalova@ostrov.cz
Orgán soc. právní ochrany dětí (pohotovost 24 hod.) mob.: 777 766 097
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Policie ČR, Městská policie
 sluţba kriminální policie – oddělení nezletilých
 vyuţití lektorských sluţeb policistů v oblasti sociálně patologických jevů
Sluţba kriminální policie a vyšetřování – Karlovarský kraj
www.policie.cz
Závodní 386/100, Karlovy Vary, 360 06
spojovatelka: 974 361 111; fax: 974 366 218
e-mail: kv.sekretariat@pcr.cz
Policie ČR - Obvodní oddělení Ostrov
www.policie.cz
Hlavní třída 713, 363 30 Ostrov
telefon: 974 366 911, 353 612 733; fax: 353 844 277
e-mail: kv.oop.ostrov@pcr.cz

13. Šikanování ve škole
V prevenci proti šikanování a v postupech řešení šikanování škola postupuje podle Programu
proti šikanování. Tento program slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a
spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje
postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak
nepedagogickým pracovníkům, zákonným zástupcům ţáků a ţákům školy. Tento program je
nedílnou součástí Primární prevence sociálně patologických ve škole a Minimálního
preventivního programu školy.

14. Harmonogram programu na školní rok 2019/2020
1. Volnočasové aktivity ţáků
Zapojení do krouţků na škole, spolupráce s Městskou knihovnou Hroznětín, krouţek se
starostou města, krouţky nabízené MDDM Ostrov a ZUŠ Ostrov, účast na akcích zajištěných
školou, spolupráce s TJ Olympie Hroznětín aj.
2. Schránka důvěry
Ţákům by měla slouţit hlavně tehdy, kdy se dostanou do problémů v souvislosti
s návykovými látkami nebo ostatními sociálně - patologickými jevy (celoročně).
3. Seznámení ţáků s MPP
(v hodinách výchovy ke zdraví – říjen)
4. Seznámení rodičů s MPP
(v rámci třídních schůzek – listopad)
5. Prevence ochrany dětí a bezpečnosti mládeţe
Beseda pro ţáky 3. – 5. ročníků ve spolupráci s Policií ČR (témata a termíny budou
upřesněny).
6. Besedy pro ţáky 2. stupně
Besedy budou zaměřeny na protidrogovou prevenci (témata a termíny budou upřesněny).
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7. Ankety, dotazníky
Ankety a dotazníky budou zaměřeny hlavně na šikanu a protidrogovou prevenci.
8. Další besedy a aktivity
Tento bod bude plněn dle aktuální nabídky a moţností školy.

15. Závěr
Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání ţáků po celou dobu
povinné školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, ţáci, zákonní zástupci a odborníci.
V rámci Minimálního preventivního programu je nutné kombinovat poskytování informací
z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech.
Preferovat přístupy zaměřené do oblasti zdravého ţivotního stylu a aktivního sociálního
učení. Program musí brát zřetel na věk a osobní charakteristiky jedinců. Bude mít smysl
jedině tehdy, kdyţ všichni zúčastnění budou vidět smysluplnost své práce. Toho chceme
dosáhnout dobrou a pravdivou informovaností, ochotou vyslechnout druhého a nalezením
správné cesty v případě pomoci.

16. Hodnocení MPP školy za školní rok 2019/2020
- bude provedeno v červnu 2020
V Hroznětíně dne 19. 9. 2020

Zpracovala:

---------------------------------Ing. Dagmar Adamovičová
školní metodik prevence
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Příloha č. 1
Plán besed, přednášek a akcí určených k prevenci zneužívání návykových látek ve
školním roce 2018/2019 (součást celoročního plánu)
1. Policie ČR
přednášky pro 1. a 2. stupeň ZŠ (dle domluvy v průběhu roku) na téma:
a) Návykové látky – drogy, alkohol, cigarety
b) Nebezpečí šikany a kyberšikany
c) Projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
d) Právní vědomí
e) Osobní bezpečí
2. ACET ČR o. s. Zdeněk Pospíšil – lektor
přednášky (dle domluvy v průběhu roku) na téma:
a) Láska, sex a vztahy
b) Nebezpečí návykových látek – závislosti
c) Šikana
3. Programy určené k prevenci dle aktuální nabídky, v průběhu školního roku
Vzdělávací společnost e-DUHA – programy určené k prevenci pro I. a II. stupeň,
https://prevence-online.webnode.cz/

4. Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech - spolupráce
5. Besedy vyučujících s ţáky ve vyučovacích hodinách Vz a Vo na téma:
a) Osobní nebezpečí
b) Zdravý ţivotní styl
c) Právní vědomí
d) Rizikové jevy ve společnosti
e) Kyberšikana
f) Závislosti online
g) Hazard kolem nás
h) Svět digitálních her aj.
6. Internetové zdroje určené k prevenci rizikových jevů
e-bezpečí.cz
www.drogyinfo
wwwhranostaj.cz
safeinternet.cz
7. Výukové programy na PC
8. Nástěnka v poschodí školy – prevence rizikových jevů
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Příloha č. 2
Rámcový časový harmonogram
Ročník
1. - 2

Předmět
prvouka

3.

prvouka

4.

vlastivěda
přírodověda
přírodověda

5.
6. – 9.

výchova ke zdraví

výchova k občanství

Téma
Na koho se mohu obrátit?
Zdraví
Kouření, alkohol
Zdraví
Mezilidské vztahy
Zdraví
Návykové látky
Mám právo …..
Závislost
Kouření a alkohol
Drogy a prevence
Mezilidské vztahy
Sexualita
Vhodné chování a komunikace
Zdravý ţivotní styl
Právo a pomoc
Posílení osobnosti
Právo
Osobnost
Komunikace
Rasismus
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Příloha č. 3
Některé oblasti Zákona č. 65/2017 Sb.
§ 3, Zakazuje se prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření
a elektronické cigarety osobě mladší 18 let. Zakazuje se prodávat kuřácké pomůcky osobě
mladší 18 let.
§ 4, Zakazuje se dovoz, prodej a výroba potravinářských výrobků a hraček napodobujících
tvar a vzhled tabákových výrobků nebo kuřáckých pomůcek.
§ 8, Zakazuje se kouřit ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně
odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné
dopravy, v dopravním prostředku veřejné dopravy, ve zdravotnickém zařízení a v prostorech
souvisejících s jeho provozem, ve škole a školském zařízení, v zařízení sociálně-právní
ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována ţivnost, jejímţ předmětem je péče o děti do 3
let, v prostoru, kde je poskytována sluţba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je
uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských
zařízení, v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převáţně pro osoby mladší 18 let,
ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní
hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce. Zde se
zakazuje pouţívat i elektronické cigarety. Elektronickou cigaretou se zde rozumí výrobek,
který lze pouţít pro uţívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů (nemusí tedy
obsahovat nikotin). Dále se kouření zakazuje pouţívat ve vnitřním prostoru provozovny
stravovacích sluţeb, s výjimkou uţívání vodních dýmek, v prostoru zoologické zahrady, s
výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.
§ 9, Zjistí-li vlastník prostoru školy a školského zařízení porušení tohoto zákazu, je povinen
osobu, která nedodrţuje zákaz kouření nebo zákaz pouţívání elektronické cigarety, vyzvat,
aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy
uposlechnout. Prostor, kde je pouţívání elektronických cigaret zakázáno, je škola a školské
zařízení (dále jen škola) povinna u vstupu označit zjevně viditelným textem informujícím o
tom, ţe v tomto prostoru je pouţívání elektronických cigaret zakázáno. Tento text musí být
pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen
nejméně 1 cm.
§ 10 Prostor vyhrazený ke kouření se u vstupu označuje zjevně viditelnou grafickou značkou
"Kouření povoleno"; grafická podoba značky je uvedena v příloze k zákonu.
§ 11, Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje ve škole, nejde-li o prodej nebo
podávání v prostoru školy a školského zařízení vyuţívaného v rámci soustavné přípravy na
budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství,
potravinářství nebo potravinářskou chemii; v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v
provozovně, kde je provozována ţivnost, jejímţ předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru,
kde je poskytována sluţba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována
mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení; na
akci určené převáţně pro osoby mladší 18 let. Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických
nápojů ve škole neplatí po dobu, kdy v ní neprobíhá vyučování nebo výchovná činnost a po
kterou provozovatel školy nebo školského zařízení tento prostor poskytl pro jiné účely, neţ je
určen. Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let; osobě, o níţ
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lze důvodně předpokládat, ţe alkoholický nápoj vzápětí poţije a následně bude vykonávat
činnost, při níţ by vzhledem k předchozímu poţití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví
lidí nebo poškodit majetek; osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
§ 12, Zakazuje se dovoz, prodej a výroba hraček napodobujících tvar a vzhled obalu
alkoholických nápojů.
§ 13 Osoba prodávající nebo podávající alkoholické nápoje musí být starší 18 let, nejde-li o
osobu, u níţ je tento prodej nebo podávání součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v
oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství
nebo potravinářskou chemii.
§ 17, Obec můţe obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a zakázat pouţívání
elektronických cigaret na veřejném prostranství, které se nachází v blízkosti školy, školského
zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let.
§ 18, Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v
němţ ohroţuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se zakazuje vstupovat a
zdrţovat se … ve škole a školském zařízení, zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v
provozovně, kde je provozována ţivnost, jejímţ předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru,
kde je poskytována sluţba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována
mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení, na
dětském hřišti a sportovišti určeném pro osoby mladší 18 let. Zjistí-li vlastník prostoru školy a
školského zařízení porušení tohoto zákazu, je povinen osobu, porušující zákaz vyzvat, aby v
tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy
uposlechnout.
§ 19, Osoba, která vykonává činnost, při níţ by mohla ohrozit ţivot nebo zdraví svoje nebo
jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níţ jiný právní předpis stanoví zákaz
poţívat alkohol nebo uţívat jiné návykové látky, nesmí poţívat alkoholické nápoje nebo
uţívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním, a to tak,
aby zajistila, ţe tuto činnost nebude vykonávat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
§ 20, Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinna se podrobit
osoba, u které je důvodné podezření, ţe pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
vykonává nebo vykonávala činnost, při níţ by mohla ohrozit ţivot nebo zdraví svoje nebo jiné
osoby nebo poškodit majetek; která je mladší 18 let a u níţ je důvodné podezření, ţe
alkoholický nápoj poţila nebo jí byl v rozporu s tímto zákonem prodán nebo podán
alkoholický nápoj nebo jí byla konzumace alkoholického nápoje jinak umoţněna. Pokud
odborné lékařské vyšetření osoba odmítne, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky.
§ 21 Vyzvat osobu k tomuto vyšetření můţe příslušník Policie ČR, stráţník obecní policie,
nebo zaměstnavatel.
§ 22, Orientační vyšetření můţe provést zaměstnavatel, odborné poskytovatel zdravotních
sluţeb.
§ 30 Kontrolu dodrţování povinností stanovených zákonem pro školy provádí Česká školní
inspekce ve školách zapsaných v rejstříku škol.
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§ 35, Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, ţe např. kouří na místě, na němţ je kouření
zakázáno (pokuta do 5000 Kč), pouţívá elektronickou cigaretu na místě, na němţ je její
pouţívání zakázáno (5000), poţije alkoholický nápoj nebo uţije jinou návykovou látku,
ačkoliv ví, ţe bude vykonávat činnost, při níţ by mohla ohrozit ţivot nebo zdraví svoje nebo
jiné osoby nebo poškodit majetek (50000), po poţití alkoholického nápoje nebo po uţití jiné
návykové látky vykonává činnost, při níţ by mohla ohrozit ţivot nebo zdraví svoje nebo jiné
osoby nebo poškodit majetek (50000). Tyto správní delikty projednává Česká školní inspekce.
§ 36, Škola se dopustí správního deliktu tím, ţe - nevyzve osobu, která nedodrţuje zákaz
kouření nebo pouţívání elektronické cigarety na místě, na němţ je kouření nebo pouţívání
elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila
(pokuta do 50000 Kč), - nesplní označovací povinnost grafickou značkou „Kouření zakázáno“
a text o zákazu pouţívání elektronických cigaret (pokuta do 10000 Kč), - osobu, která je ve
škole zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němţ ohroţuje
sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, nevyzve, aby v tomto jednání
nepokračovala nebo aby prostor opustila (pokuta do 50000 Kč).
§ 40, Právnická a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliţe prokáţe, ţe
vynaloţila veškeré úsilí, které bylo moţno poţadovat, aby porušení právní povinnosti
zabránila.
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Příloha č. 4
DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň, odloučené pracoviště SVP Karlovy Vary, Sportovní 28 – Nabídka
sluţeb pro školní rok 2019/2020
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