ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU,
LÚČKY 521, 03482 LÚČKY
Organizačná smernica k prevencii drogových
závislostí na škole
Organizačnú smernicu vydáva Základná škola s materskou školou, Lúčky 521, 034 82
Lúčky. Z dôvodu predchádzania drogovej závislosti na škole, ako sú fajčenie, užívanie a
distribúcia alkoholu a iných návykových látok. Cieľom opatrení je dosiahnutie
jednotného postupu v protidrogovej prevencie a pri riešení priestupkov v tejto oblasti.
V školskom vzdelávacom programe, pláne práce školy i v TVVP, pri vzdelávaní budeme
viesť žiakov k poznávaniu škodlivých účinkov užívania legálnych a nelegálnych drog pre
mladý organizmus.
Škola vytvára dostatok priestoru pre školské aktivity v rámci činnosti koordinátora
protidrogových činností, projektov, v mimovyučovacom čase, v školských kluboch a
záujmových útvaroch pre zdravý životný štýl. Organizačná smernica je v súlade so Vnútorným
poriadkom pre žiakov školy, Národným programom boja proti drogám, ako i právom jedinca
na zdraviu neškodlivé prostredie.
V priestoroch školy a jej okolí, na školských akciách (aj mimo areálu školy) sa zakazuje
fajčiť žiakom školy bez ohľadu na vek a súhlas rodičov. Žiakom sa zakazuje tiež
prechovávanie tabakových výrobkov a propagácia fajčenia akoukoľvek formou. V prípade
porušenia zákazu sa realizuje výchovné opatrenie:


znížená známka zo správania na 2.stupeň



predvolanie rodičov.

Pri opakovanom porušení zákazu fajčenia a prechovávania tabakových výrobkov, propagácie
fajčenia akoukoľvek formou, sa realizuje výchovné opatrenie:


znížená známka zo správania na 3. stupeň



predvolanie rodičov.

Pri viacnásobnom opakovanom porušení zákazu fajčenia a prechovávania tabakových
výrobkov, propagácie fajčenia akoukoľvek formou, sa realizuje výchovné opatrenie:


znížená známka zo správania na 4. stupeň



predvolanie rodičov.
V priestoroch školy a jej okolí, na školských akciách (aj mimo areálu školy) sa zakazuje

prechovávať a konzumovať alkoholické nápoje , zakazuje sa prechovávať, donášať a užívať
všetky druhy drog a iných omamných látok žiakom školy bez ohľadu na vek a súhlas rodičov.
V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u
žiaka, žiak bude vylúčený z vyučovacieho procesu a umiestnený v bezpodnetovej
miestnosti za prítomnosti pedagóga, riaditeľ školy alebo iný zodpovedný pedagogický
zamestnanec kontaktuje zákonného zástupcu žiaka, príslušný útvar policajného zboru a
v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami
zodpovedajúcimi na zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky a majú na túto
činnosť zo zákona aj oprávnenie.
V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľka školy
alebo ostatní vedúci pedagogickí pracovníci sú povinní oznámiť požitie alkoholických
nápojov alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18
rokov obci podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z.
V prípade podozrenia zo strany zamestnancov školy, že žiak prechováva u seba
ilegálne drogy, alebo ich vyrába či rozširuje vedenie školy bezodkladne informuje
policajný zbor, ktorý bude vo svojej kompetencii prípad riešiť. O výsledkoch šetrenia
políciou sú v prvom rade informovaní zákonní zástupcovia žiaka. Pri podozrení na
dílerstvo je nutné neodkladne kontaktovať políciu.
V prípade porušenia zákazu stanovujem a ukladám
nasledovné výchovné opatrenie:


znížená známka zo správania na 2.stupeň, predvolanie rodičov.

Pri opakovanom porušení zákazu užívania a donášania alkoholických nápojov,
predvolanie rodičov, odporúčanie žiaka do starostlivosti odborných lekárov a psychológa,
znížená známka zo správania na tretí stupeň.
Pri viacnásobnom opakovanom porušení zákazu užívania a donášania alkoholických
nápojov, predvolanie rodičov, odporúčanie žiaka do starostlivosti odborných lekárov a
psychológa, znížená známka zo správania na štvrtý stupeň.
Na realizácii preventívnych opatrení sa zúčastňujú pedagogickí a prevádzkoví
pracovníci školy podľa poučenia.

V Lúčkach, 28.08.2017
PaedDr. Tomáš Brček
riaditeľ školy

