Súkromné gymnázium, Gemerská cesta č. 1, 984 01 Lučenec

Interná smernica č. 001/2018
Prevencia užívania návykových látok
a šikanovania

Interná smernica sa týka vymedzenia právomoci riaditeľstva školy v smere ku študentovi v oblasti
šikanovania a v oblasti návykových látok, vychádzajúc z pedagogicko-organizačných pokynov
vydaných MŠ SR a z Národného programu boja proti drogám.
1. Učitelia sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní študenta a v prípade oprávneného
podozrenia zo zanedbávania, fyzického alebo psychického týrania, šikanovania alebo v prípade účasti
študenta na šikanovaní, užívaní drog, škola bezodkladne oznámi vec zákonnému zástupcovi a požiada
o spoluprácu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci. V prípade ohrozenia dieťaťa je škola
povinná a oprávnená konať priamo a zabezpečiť zdravotnícke ošetrenie.
2. Podľa platného Školského poriadku pre žiakov a ich zákonných zástupcov, ktorý vychádza z Trestného
zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel je v priestoroch školy zakázané:
a. prechovávanie, užívanie, predávanie i poskytovanie návykových a psychotropných látok (alkohol,
tabak, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy), ako aj ich výroba (vrátane surovín na ich výrobu),
b. propagovať alebo inak šíriť toxikomániu,
c. šikanovať, týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov, alebo ich vystavovať inému druhu násilia,
d. propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie.
3. V prípade podozrenia na užitie akejkoľvek návykovej a psychotropnej látky v záujem ochrany dieťaťa,
škola navrhuje nasledovný postup:
a. izolácia žiaka, u ktorého je podozrenie z požitia alkoholických nápojov alebo inej návykovej látky
a zabezpečenie stáleho dozoru nad jeho zdravotným stavom,
b. okamžite oznámi danú skutočnosť zákonným zástupcom žiaka,
c. zabezpečenie svedkov (pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci) a spísanie Zápisnice
o porušení Školského poriadku pre žiakov a ich zákonných zástupcov,
d. riaditeľ školy alebo ním poverená osoba prizve na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej
látky žiakom školy pracovníkov Policajného zboru tak, ako to uvádza zákon 219/1996 Z. z. § 5 ods.2.,
e. v prípade, že sa podozrenie potvrdí, sú v zmysle zákona 596/2003 Z. z. § 5 od. 10 riaditeľ školy
a ostatní vedúci pedagogickí pracovníci povinní oznámiť obci požitie alkoholického nápoja alebo
inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.
f. navrhnutie výchovných opatrení podľa zákona 245/2008 § 58 o stredných školách a v zmysle
Školského poriadku pre študentov a ich zákonných zástupcov.
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g. v prípade potreby škola odporučí žiaka do odbornej starostlivosti CPPPaP, resp. psychiatra alebo
Centra pre liečbu drogových závislostí. Z dôvodov liečby môže žiak, alebo jeho zákonný zástupca
požiadať o prerušenie štúdia a po návrate z liečby pokračovať v štúdiu.
4. V zmysle Metodického usmernenia č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách
a školských zariadeniach pri vyšetrovaní šikanovania bude škola postupovať nasledovne:
a. zaistenie ochrany obetiam,
b. upovedomenie zákonných zástupcov,
c. rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi,
d. nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami, bez
konfrontácie obete a agresorov,
e. upovedomenie CVPP, alebo CPPPaP,
f. využitie anonymnej dotazníkovej metódy.
Pri výskyte skupinového násilia voči obeti bude škola postupovať nasledovne:
a. okamžitá pomoc obeti,
b. upovedomenie zákonných zástupcov,
c. dohoda riaditeľa školy s pedagogickými zamestnancami na postupe vyšetrovania,
d. vlastné vyšetrovanie,
e. zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácie bez možnosti dohodnúť sa na
spoločnej výpovedi,
f. pokračujúca pomoc a podpora obete,
g. upovedomenie CVPP, alebo CPPPaP,
h. nahlásenie prípadu polícii.
5. Rodičia i študent boli oboznámení s postupom školy pri výskyte fajčenia, alkoholu, nelegálnych drog
a psychotropných látok a šikanovania.
6. Táto dohoda platí odo dňa podpisu dohody zúčastnenými stranami a platí počas celého štúdia. Platnosť
dohody končí dňom, kedy študent prestáva byť riadnym študentom školy.

Prerokované v pedagogickej rade dňa .......................................
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