
   

Pravidla pro řešení v SOUo Králíky 

/příloha školního řádu SOUo Králíky / 

Kouření a OPL ve škole a na školních akcích 

  Kouření ve škole a na školních akcích 

Všem osobám účastným na vyučování je v prostorách školy zakázáno kouřit a tabákové 
výrobky do školy přinášet (zákon č. 379/2005 Sb.). 

Kouření tabákových výrobků osobami mladšími 18 let je v České 
republice považováno za nebezpečné, nemravné a zahálčivé 
chování. Každý, kdo se ho dopouští má nárok na pomoc orgánů 
sociálně-právní ochrany. 

Ve vnějších a vnitřních prostorách školy je kouření zakázáno zákonem pod sankcí. 

Sankční řád: 

(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit 
rodičům nebo zákonnému zástupci (§ 7, odst.1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně). 

 (2) V případě, že se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou 
ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně-právní ochrany (§ 10, odst. 4 téhož zákona). 

 (3) V případě porušení uvedeného ustanovení školního řádu bude 
žákovi uděleno kázeňské opatření. 

a) při prvním porušení bude s žákem proveden pohovor, bude znovu poučen o zásadách 
bezpečnosti 

b) při druhém porušení bude žákovi uděleno napomenutí třídního učitele atd. 

  

.  OPL ve škole a na školních akcích 

Všem osobám účastným na vyučování  je v prostorách školy 
zakázáno užívat omamné psychotropní látky (dále jen OPL), ve 
škole je distribuovat a do školy je přinášet. Současně není 



z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti osob mladších 18 let 
dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem. 

 

Sankční řád: 

Požívání OPL osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné, 
nemravné a zahálčivé chování. Každý, kdo se ho dopouští má nárok na pomoc orgánů 
sociálně-právní ochrany. 

(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit 
rodičům nebo zákonnému zástupci (§ 7, odst.1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně). 

(2) V případě, že se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací 
povinnost vůči orgánům sociálně-právní ochrany (§ 10, odst. 4 téhož zákona). 

(3) Distribuce a přechovávání OPL je v ČR zakázána, takové jednání může být 
kvalifikováno jako trestný čin. Škola je povinna v takovém případě splnit ohlašovací 
povinnost a událost oznámí Policii ČR. 

(4) V případě porušení uvedeného ustanovení školního řádu bude 
žákovi uděleno kázeňské opatření dle posouzené závažnosti 
provinění. 

  

 


