
Interná smernica proti šíreniu drog v školskom prostredí 

 

Túto internú smernicu vydáva riaditeľ Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany ako 

neoddeliteľnú súčasť Školského poriadku gymnázia v záujme zamedziť užívanie a šírenie 

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

školy a v súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa priebežne vykonávať opatrenia na 

ochranu pred nezákonným požívaním narkotík a psychotronických látok. 
 
 

 

Článok 1  
Preventívne opatrenia  

 
1.  Práva žiakov 

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



 na ochranu pred zneužívaním návykových látok 

 na získavanie informácií o zdravom životnom štýle a negatívnych dopadoch 

zneužívania návykových látok 

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

látok 
 

 

2.  Povinnosti žiakov 

 

 dodržiavať Školský poriadok 


 oznámiť ktorémukoľvek pedagógovi skutočnosť, ak žiak prinesie do školy a na 

školskú akciu cigarety, alkohol, iné drogy a omamné látky 

 oznámiť ktorémukoľvek pedagógovi skutočnosť, ak žiak poruší zákaz fajčenia, 

požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole, v areáli školy 

a počas školských akcií 
 

 

3.  Žiakom je zakázané: 

 
 fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a počas činností organizovaných školou 



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

drogy a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach 

organizovaných školou, byť pod ich vplyvom v škole alebo pri činnostiach 

organizovaných školou 

 prechovávať cigarety, alkoholické nápoje, drogy a omamné látky v škole, areáli školy 

a na akciách organizovaných školou 

 distribuovať (dávať, predávať) alkohol a iné návykové látky (drogy) ďalším osobám v 

škole, v areáli školy a počas akcií organizovaných školou 

 vedome nabádať alebo nútiť žiakov k fajčeniu, požívaniu alkoholických nápojov, drog  
a iných zdraviu škodlivých látok; tiež nabádať alebo nútiť k prechovávaniu a 

distribuovaniu týchto látok v škole, areáli školy a pri činnostiach organizovaných 

školou 



4.  Škola v záujme prevencie drogových závislostí zabezpečí: 
 

 

 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 včase prestávok kladie dôraz na kontrolu sociálnych 

zariadenía skrytých priestorov školy a areálu školy 

 škola bude dôsledne organizovať mimoškolské aktivity s cieľom odpútať žiakov od 

myšlienok na užívanie, prechovávanie a distribuovanie drog 

 každý triedny učiteľ vo svojom ročnom pláne triedneho učiteľa venuje minimálne 8 

hodín preventívnym aktivitám zameraným proti šíreniu drog v školskom prostredí; 

stanoví si ciele a spôsob práce 

 realizovať projekt „Zdravá škola“ 

 rozšíriť spoluprácu školy s rodičmi a samosprávou školy, iniciovať zapájanie rodičov 

do aktivít školy 

 po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy oboznámiť rodičov s opatreniami,  
ktoré škola vymedzila v školskom poriadku proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

v školskom prostredí; rodičia oboznámenie potvrdia svojim podpisom 

pri príprave a realizácii preventívnych projektov využívaťodbornú pomoca 

spoluprácu centier výchovnej a psychologickej prevencie. 
 
 
 
 
 

Článok 2  
Sankcie za porušenie opatrení 

 

Porušenia opatrení prerokuje pedagogická rada a navrhne riaditeľovi výchovné 

opatrenie podľa § 55 ods. 6 a §58 zákona NRSR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a 

Metodického pokynu č. 8/2009-R v znení neskorších predpisov alebo zníženú známku zo 

správania. V prípade potreby môže odporučiť žiaka do odbornej starostlivosti 

pedagogicko-psychologickej poradne, centra výchovnej a psychologickej prevencie a 

iných odborných zariadení. 
 

2.2 Stupne výchovných opatrení 

 

 napomenutie od triedneho učiteľa 


za menej závažné porušenie školského poriadku 

 pokarhanie od triedneho učiteľa 

za sústavné menej závažné porušovanie školského poriadku 

 pokarhanie od riaditeľa školy 

za závažné porušenie školského poriadku 



2. Znížená známka zo správania 

 

2.1 Pri požívaní alkoholu a tabaku  
 Ak sa zistí, že žiak našej školy požíval alkoholické nápoje alebo fajčil v budove školy, 

v areáli školy a počas akcií organizovaných školou:   
- bude privolaná hladka Mestskej polície a žiak sa podrobí dychovej skúške   

I. Pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku:   
- po prerokovaní v pedagogickej rade bude podmienečne vylúčený zo štúdia a 

bude udelená znížená známka zo správania na 2. stupeň (uspokojivé) 

- o správaní žiaka budú informovaní jeho rodičia, budú prizvaní na osobný 

pohovor k riaditeľovi školy  

- pred svedkami učiteľ žiakovi cigarety alebo alkohol odoberie, uschová a 

odovzdá rodičom 

 Pri opakovanom porušovaní školského poriadku v tomto bode: 

- žiakovi bude po prerokovaní v pedagogickej rade znížená známka zo správania 

na 3. stupeň (menej uspokojivé)  

- o správaní žiaka budú opäť informovaní jeho rodičia, budú prizvaní na 

pohovor k riaditeľovi školy  

- zaradenie žiaka do preventívneho programu centra výchovnej a psychologickej  

prevencie (CVPP) alebo pedagogicko-psychologickej poradne (PPP) 

- pred svedkami učiteľ žiakovi cigarety alebo alkohol odoberie, uschová a 

odovzdá rodičom 

 Ak predchádzajúce opatrenia nebudú účinné, t. z., že žiak bude aj naďalej porušovať 

školský poriadok v tomto bode 

- žiakovi bude po prerokovaní v pedagogickej rade znížená známka zo správania 

na 4. stupeň (neuspokojivé)  

- o správaní žiaka budú opäť informovaní jeho rodičia, budú prizvaní na 

pohovor k riaditeľke školy  

- zaradenie   žiaka   do   preventívneho   programu   centra   pedagogicko-  

psychologického poradenstva a prevencie 

- pred svedkami učiteľ žiakovi cigarety alebo alkohol odoberie, uschová a 

odovzdá rodičom 
  
II. Žiaci, ktorí splnili povinnú školskú dochádzku:   

- po prerokovaní v pedagogickej rade bude žiak podmienečne vylúčený zo 

štúdia a bude mu udelená znížená známka zo správania na 2. stupeň 

(uspokojivé)   
- o správaní žiaka budú informovaní jeho rodičia, budú prizvaní na osobný 

pohovor k riaditeľovi školy  

- pred svedkami učiteľ žiakovi cigarety alebo alkohol odoberie, uschová a 

odovzdá rodičom 

 Pri opakovanom porušovaní školského poriadku v tomto bode: 

- po prerokovaní v pedagogickej rade bude žiak vylúčený zo štúdia a bude mu 

znížená známka zo správania na 3. stupeň (menej uspokojivé)  

- o správaní žiaka budú opäť informovaní jeho rodičia, budú prizvaní na 

pohovor k riaditeľovi školy  

- zaradenie žiaka do preventívneho programu centra výchovnej a psychologickej 

prevencie (CVPP) alebo pedagogicko-psychologickej poradne (PPP)  

-pred svedkami uč iteľ žiakovi cigarety alebo alkohol odoberie, uschová a odovzdá 

rodičom 



2.3 Pri užívaní nelegálnych drog 

 

 Ak sa zistí, že žiak našej školy užíva nelegálne drogy v škole, areáli školy a počas 

činností organizovaných školou:

- bude mu udelená znížená známka zo správania na 3. stupeň (menej 

uspokojivé)  

- riaditeľ školy za prítomnosti triedneho učiteľa, výchovného poradcu a rodiča 

vykoná so žiakom pohovor  

- okamžite budú informovaní rodičia   
- informovaný bude ošetrujúci lekár   
- učiteľ žiakovi pred svedkami drogu odoberie, uschová a kontaktuje políciu   
- pred svedkami učiteľ žiakovi drogu odoberie, uschová a kontaktuje políciu   
- škola  kontaktuje  odbor  sociálnoprávnej  ochrany  detí,  sociálnej  kurately 

a poradensko-psychologických služieb  

 Pri opakovanom užívaní drog, ak nepomôžu opatrenia v bode 1, bude žiakovi: 

- znížená známka zo správania na 4. stupeň (neuspokojivé)   
- riaditeľ školy za prítomnosti triedneho učiteľa, výchovného poradcu a rodiča 

vykoná so žiakom pohovor  

- okamžite budú informovaní rodičia   
- informovaný bude ošetrujúci lekár   
- učiteľ žiakovi pred svedkami drogu odoberie, uschová a kontaktuje políciu   
- pred svedkami učiteľ žiakovi drogu odoberie, uschová a kontaktuje políciu   
- škola  kontaktuje  odbor  sociálnoprávnej  ochrany  detí,  sociálnej  kurately  

a poradensko-psychologických služieb  
 
2.4 Pri šírení drog – distribúcia, predaj   
 Ak sa zistí, že žiak našej školy distribuuje drogy: 

- bude mu znížená známka zo správania na 4. stupeň (neuspokojivé)   
- okamžite budú informovaní rodičia   
- riaditeľ školy v prítomnosti triedneho učiteľa a výchovného poradcu a rodiča   

vykoná  pohovor so žiakom  
- škola upovedomí políciu  

 
2.5 Prechovávanie drog   
 Ak sa zistí, že žiak našej školy prechováva v škole, v areáli školy a na akciách 

organizovaných školou cigarety alebo alkohol: 

- bude mu po prerokovaní v pedagogickej rade udelené výchovné opatrenie 

alebo znížená známka zo správania  

- budú upovedomení rodičia   
- riaditeľ školy v prítomnosti triedneho učiteľa, výchovného poradcu a rodiča 

vykoná so žiakom pohovor  

 Ak sa zistí, že žiak našej školy prechováva v škole, v areáli školy a na akciách 
organizovaných školou nelegálne drogy: 

- bude mu znížená známka zo správania na 4. stupeň (neuspokojivé)   
- budú upovedomení rodičia   
- riaditeľ školy v prítomnosti triedneho učiteľa a výchovného poradcu a rodiča  

vykoná  pohovor so žiakom 

- škola upovedomí políciu  



Článok 3 

Vypracovanie smernice 
 
Smernicu vypracoval Mgr. Ivan Luknár v spolupráci s koordinátormi primárnej prevencie 

Ing. Erikou Horváthovou a Mgr. Petrom Rusnákom PhD. 
 
 
 
 
 

Článok 4 

Platnosť smernice  
Smernica nadobúda platnosť 23.11.2009. 
 

 

Túto smernicu prerokovala pedagogická rada školy dňa: 02.09.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Miroslava Hanková  
    riaditeľka školy 


