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Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

Riaditeľka ZŠ, Jilemnického ulica č. 2, Ţiar nad Hronom 

v zmysle ustanovení Pracovného poriadku 

 

v y d á v a 

 

INTERNÚ SMERNICU  

PROTI ŠÍRENIU A PROPAGÁCII DROG V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 

 

 

Túto internú smernicu vydáva riaditeľka ZŠ, Jilemnického ulica č. 2, Ţiar nad Hronom ako 

neoddeliteľnú súčasť Školského poriadku školy v záujme zamedziť uţívanie, šírenie 

a propagáciu drog a ostatných návykových látok v škole a v školských zariadeniach, ktoré sú 

súčasťou školy, v súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa priebeţne vykonávať 

opatrenia na ochranu pred nezákonným poţívaním narkotík a psychotronických látok a v 

súlade so zákonom č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

Čl. 2  

Rozsah platnosti 

 

Táto smernica je platná pre všetkých ţiakov a pedagogických i nepedagogických 

zamestnancov ZŠ, Jilemnického ulica č. 2, Ţiar nad Hronom.  

 

 

Čl. 3 

Preventívne opatrenia 

 

1. Práva ţiakov: 

 

 na štúdium, pobyt a pohyb v zdravom prostredí počas dochádzky do školy,  

 na ochranu pred zneuţívaním návykových a omamných látok,  

 na získavanie informácií o zdravom ţivotnom štýle a informácií o negatívnych 

dopadoch zneuţívania návykových látok,  

 na vyjadrenie sa a vlastnú obhajobu v prípade podozrenia zo zneuţívania návykových 

látok.  

 

2. Povinnosti ţiakov:  

 

 dodrţiavať Školský poriadok školy a ostatné vnútorné predpisy školy, 

 oznámiť ktorémukoľvek pedagógovi (príp. zamestnancovi školy) skutočnosť, ak 

nejaký ţiak prinesie do školy alebo na školskú akciu cigarety, zápalky a zapaľovače, 
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drogy, alkohol, iné návykové a omamné látky, ktoré ohrozujú ţivot a zdravie, časopisy 

a iné tlačoviny, ktoré propagujú uvedený typ zakázaných látok, predmety s virtuálnym 

obsahom, ktoré propagujú  tieto produkty, podnecujú ich pouţívanie, distribúciu, 

predaj a šírenie medzi mládeţou (výnimku tvoria prípady, keď pod dohľadom školskej 

koordinátorky protidrogovej výchovy pracujú s uvedenými predmetmi a látkami 

v rámci prevenčných aktivít ţiacki aktivisti zdravého ţivotného štýlu, ktorí 

spolupracujú s CPPPaP a so školskou koordinátorkou protidrogovej výchovy),  

 oznámiť ktorémukoľvek pedagógovi  (príp. zamestnancovi školy) skutočnosť, ak 

nejaký ţiak poruší zákaz fajčenia, prechovávania tabakových a zápalných výrobkov, 

poţívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole, počas 

školských akcií, v areáli školy a mimo areálu školy, aj v prípade, ak tieto produkty 

ţiak propaguje alebo ponúka na distribúciu,  

 ţiak, ktorý počas vyučovacieho procesu nájde v školských priestoroch zápalky, 

zapaľovače, cigarety, alkohol alebo iné podozrivo vyzerajúce predmety a látky, ktoré 

by mohli mať návykový alebo drogový obsah, je povinný oznámiť túto skutočnosť 

ktorémukoľvek pedagógovi (príp. zamestnancovi školy) a svoj nález mu bezodkladne 

odovzdať,  

 ak ţiak nesplní povinnosť informovať pedagóga o skutočnostiach, ktoré sú uvedené 

v bode č. 2, bude sa v zmysle týchto preventívnych opatrení proti šíreniu a propagácii 

drog v školskom prostredí povaţovať za spoluvinníka. 

 

3. Ţiakom je zakázané:  

 

 fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a počas činností, ktoré sú organizované 

školou, 

 prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, cigarety, 

zápalky a zapaľovače, pyrotechniku, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, poţívať ich 

v škole, byť pod ich vplyvom v škole alebo pri činnostiach, ktoré sú organizované 

školou, propagovať ich predaj, krádeţ, distribúciu alebo pouţívanie,  

 prechovávať cigarety, alkoholické nápoje, drogy, návykové, zápalné, pyrotechnické a 

omamné látky v škole, v areáli školy a na akciách, ktoré sú organizované školou, 

 distribuovať (dávať, predávať) alkohol a iné návykové látky (uvedené 

v predchádzajúcich bodoch)  ďalším osobám v škole, v areáli školy a počas akcií, 

ktoré sú organizované školou, 

 vedome nabádať alebo nútiť ţiakov k fajčeniu, poţívaniu alkoholických nápojov, drog 

a iných zdraviu škodlivých látok; tieţ nabádať alebo nútiť k prechovávaniu a 

distribuovaniu týchto látok v škole, areáli školy a pri činnostiach, ktoré sú 

organizované školou, 

 propagovať návykové látky (cigarety, drogy, alkohol) gestami, verbálne, neverbálne, 

prípadne graficky na oblečení, na príveskoch a na predmetoch osobnej spotreby, 

na školských aktovkách a na školských predmetoch. 
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4. Škola v záujme prevencie drogových závislostí zrealizuje tieto opatrenia:  

 

 koordinátorka primárnej prevencie vypracuje ročný plán, ktorým sa riadia všetci 

pedagogickí zamestnanci školy,  

 koordinátorka primárnej prevencie poskytuje informácie pedagógom z oblasti 

primárnej prevencie – metódy, formy práce,  

 triedny učiteľ je povinný monitorovať situáciu v tejto oblasti vo svojej triede,  

 všetci pedagogickí pracovníci spolupracujú s výchovným poradcom a koordinátorom 

protidrogovej prevencie,  

 pedagogický dozor v čase prestávok kladie dôraz na kontrolu sociálnych zariadení 

a skrytých priestorov školy a areálu školy,  

 škola bude dôsledne organizovať mimoškolské aktivity s cieľom odpútať ţiakov 

od myšlienok na uţívanie, prechovávanie a distribuovanie omamných látok, 

 kaţdý triedny učiteľ sa počas triednických hodín venuje preventívnym aktivitám 

zameraným proti šíreniu drog v školskom prostredí. V pláne triednických hodín si 

stanoví ciele a spôsob ich realizácie.,  

 pokračovať v realizácii projektu Zdravá škola,  

 rozšíriť spoluprácu školy s rodičmi a iniciovať zapájanie rodičov do aktivít školy,  

 po prerokovaní v Pedagogickej rade, v Rade školy oboznámiť rodičov na rodičovskom 

zdruţení s opatreniami, ktoré škola vymedzila v smernici proti šíreniu legálnych 

a nelegálnych drog v školskom prostredí; rodičia oboznámenie potvrdia svojím 

podpisom v prezenčnej listine, 

 pri príprave a realizácii preventívnych projektov vyuţívať odbornú pomoc 

pracovníkov CPPPaP, aktivistov zdravého ţivotného štýlu z radov ţiakov, spoluprácu 

so zdravotníkmi. 

 

Čl. 4  

Sankcie za porušenie opatrení 

 

Porušenia opatrení prerokuje Pedagogická rada a navrhne riaditeľke výchovné opatrenie 

podľa § 55 ods. 6 a §58 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a Metodického 

pokynu č. 8/2009-R v znení neskorších predpisov alebo zníţenú známku zo správania. 

V prípade potreby (závaţnosť alebo periodicita priestupku) môţe odporučiť ţiaka do odbornej 

starostlivosti pedagogicko-psychologickej poradne, centra výchovnej a psychologickej 

prevencie a iných odborných zariadení.  

 

1. Stupne výchovných opatrení 

  

  napomenutie od triedneho učiteľa – za menej závaţné porušenie školského poriadku 

a internej smernice č. 7, 

 pokarhanie od triedneho učiteľa – za sústavné menej závaţné porušovanie školského 

poriadku a internej smernice č. 7, 

 pokarhanie od riaditeľky školy – za závaţné porušenie školského poriadku školy 

a internej smernice č. 7. 
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2. Zníţená známka zo správania  

 

2.1 Pri poţívaní alkoholu a tabaku  

 

Ak sa zistí, ţe ţiak našej školy poţíval alkoholické nápoje alebo fajčil v budove školy 

(podozrivé správanie osoby, pachové stopy na oblečení, pri ústnej dutine a na rukách, 

nekoordinované pohyby, červené oči), v areáli školy a počas akcií, ktoré sú organizované 

školou: 

 

 bude privolaná hliadka Mestskej polície a ţiak sa musí podrobiť dychovej skúške, 

 po prerokovaní v Pedagogickej rade bude ţiakovi navrhnutá zníţená známka 

zo správania 2. stupňa, 

 o správaní ţiaka budú informovaní jeho rodičia/zákonní zástupcovia, budú prizvaní 

na osobný pohovor k riaditeľke školy,  

 pred svedkami učiteľ ţiakovi cigarety alebo alkohol odoberie. 

  

Pri opakovanom porušovaní školského poriadku v tomto bode:  

 

 ţiakovi bude po prerokovaní v Pedagogickej rade zníţená známka zo správania 3. 

stupňa, 

 o správaní ţiaka budú opäť informovaní jeho rodičia/zákonní zástupcovia, budú 

prizvaní na pohovor k riaditeľke školy,  

 bude navrhnuté zaradenie ţiaka do preventívneho programu centra výchovnej 

a psychologickej prevencie alebo CPPPaP, 

 pred svedkami učiteľ ţiakovi cigarety alebo alkohol odoberie. 

 

Ak predchádzajúce opatrenia nebudú účinné a ţiak bude aj naďalej porušovať školský 

poriadok školy a internú smernicu č. 7 bude:  

 

 ţiakovi po prerokovaní v Pedagogickej rade zníţená známka zo správania na 4. stupeň 

(neuspokojivé),  

 o správaní ţiaka opätovne informovaný jeho zákonný zástupca a bude prizvaný 

na pohovor k riaditeľke školy,  

 navrhnuté zaradenie ţiaka do špeciálneho preventívneho programu centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,  

 ţiakovi pred svedkami odobratý alkohol alebo cigarety učiteľom školy. 

 

2.2 Pri uţívaní nelegálnych drog 

  

Ak sa zistí, ţe ţiak našej školy uţíva nelegálne drogy v škole, v areáli školy a počas činností, 

ktoré sú organizované školou: 

 

 bude mu udelená zníţená známka zo správania 3. stupňa (menej uspokojivé),  
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 riaditeľka školy za prítomnosti triedneho učiteľa, výchovného poradcu 

a rodiča/zákonného zástupcu vykoná so ţiakom pohovor,  

 ihneď budú informovaní rodičia/zákonní zástupcovia,  

 informovaný bude ošetrujúci lekár,  

 učiteľ ţiakovi pred svedkami drogu odoberie, uschová a kontaktuje políciu,  

 škola kontaktuje odbor sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a poradensko-

psychologických sluţieb. 

 

Pri opakovanom uţívaní drog (ak nepomôţu predchádzajúce opatrenia) bude ţiakovi: 

 

 zníţená známka zo správania na 4. stupeň (neuspokojivé),  

 riaditeľka školy za prítomnosti triedneho učiteľa, výchovného poradcu a rodiča 

vykoná so ţiakom pohovor, 

 ihneď budú informovaní rodičia/zákonní zástupcovia, 

 informovaný bude ošetrujúci lekár,  

 učiteľ ţiakovi pred svedkami drogu odoberie, uschová a kontaktuje políciu,  

 škola bude kontaktovať odbor sociálnoprávnej ochrany detí, pracovníkov sociálnej 

kurately a poradensko-psychologických sluţieb.  

 

 

2.3 Šírenie drog – distribúcia, predaj  

 

Ak sa zistí, ţe ţiak našej školy distribuuje drogy:  

 

 bude mu zníţená známka zo správania na 4. stupeň (neuspokojivé), 

 ihneď budú informovaní rodičia/zákonní zástupcovia, 

 riaditeľka školy v prítomnosti triedneho učiteľa, výchovného poradcu 

a rodiča/zákonného zástupcu vykoná pohovor so ţiakom,  

 škola upovedomí políciu.  

 

 

2.4 Prechovávanie drog  

 

Ak sa zistí, ţe ţiak našej školy prechováva v škole, v areáli školy a na akciách, ktoré sú 

organizované školou, cigarety, alkohol alebo drogy:  

 

 bude mu po prerokovaní v Pedagogickej rade udelené výchovné opatrenie alebo 

zníţená známka zo správania,  

 budú upovedomení rodičia/zákonní zástupcovia ţiaka,  

 riaditeľka školy v prítomnosti triedneho učiteľa, výchovného poradcu a rodiča vykoná 

so ţiakom pohovor. 
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Ak sa zistí, ţe ţiak našej školy prechováva v škole, v areáli školy a na akciách 

organizovaných školou nelegálne drogy:  

 

− bude mu zníţená známka zo správania na 4. stupeň (neuspokojivé),  

− budú upovedomení rodičia,  

− riaditeľka školy v prítomnosti triedneho učiteľa, výchovného poradcu a rodiča  vykoná 

pohovor so ţiakom,  

− škola upovedomí políciu. 

 

 

2.5 Propagácia drog, návykových a omamných látok  

 

Ak sa zistí, ţe ţiak našej školy propaguje alkohol, cigarety, omamné látky verbálne alebo 

neverbálne na svojom oblečení, na zovňajšku alebo na školských pomôckach, bude mu 

po prerokovaní v Pedagogickej rade udelené výchovné opatrenie alebo zníţená známka 

zo správania podľa internej smernice školy. 

 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Všetci pedagogickí zamestnanci školy a ţiaci školy musia byť s touto internou smernicou 

preukázateľne oboznámení.  

 

2. Táto interná smernica bola prerokovaná v Pedagogickej rade dňa 29.11. 2017. Kópia tejto 

vnútornej smernice je zverejnená na webovom sídle školy (zsjilemnickehozh.edupage.org).  

 

3. Zmeny v tejto internej smernici je oprávnená vykonávať riaditeľka školy. Pedagogická rada 

musí byť so zmenami oboznámená.  

 

4. V jednotlivých bodoch internej smernice, v ktorých sa vyţaduje súhlas, resp. podpis RŠ, ju 

môţe zastúpiť ZRŠ.  

 

 

 

 

 

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

                                                                                         Mgr. Drahomíra Hanzlíková 

                                                                                         riaditeľka školy 
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