Dohoda medzi vedením školy a rodičmi v oblasti návykových látok a šikanovania
Školský internát pri SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica uzatvára dohodu
s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka .....................................................................................
škola ...............................................
Dohoda sa týka vymedzenia právomocí riaditeľstva uvedenej školy v smere k žiakovi v
oblasti návykových látok vychádzajúc z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre
školy a školské zariadenia a z Národného programu boja proti drogám
1. Pedagogickí pracovníci sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní žiaka a v
prípade oprávneného podozrenia zo zanedbávania, fyzického alebo psychického týrania,
šikanovania, alebo v prípade účasti žiaka na šikanovaní, užívaní drog, školský internát
bezodkladne požiada o spoluprácu odbor sociálnych vecí príslušného OÚ. V prípade
ohrozenia života žiaka je školský internát povinný a oprávnený konať priamo a zabezpečiť
zdravotnícke ošetrenie.
2. Podľa platného školského poriadku školského internátu, ktorý vychádza z Trestného
zákona č. 300/2005 Zb.z. v znení neskorších predpisov a noviel je v priestoroch školy
a školského internátu zakázané:
a.) prechovávanie, užívanie, predávanie i poskytovanie návykových látok (alkohol, tabak,
organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy) ako aj ich výroba (včítane 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 látky (drogy) v záujme ochrany
Vášho dieťaťa, školský internát navrhuje nasledovný postup:
a.) okamžité upovedomenie rodičov,
b.) odobrať moč na toxikologické vyšetrenie,
c.) v prípade pozitívnych výsledkov sa odporúča rodičom spolupráca s odbornými
inštitúciami lekár - odborník, psychológ,
d.) v prípade odmietnutia odberu sa bude podozrenie na užitie drogy považovať za
opodstatnené a riaditeľstvo bude postupovať podľa vypracovaného postupu zakotveného v
školskom poriadku.
4. Rodičia i žiak boli oboznámení s postupom školského zariadenia pri výskyte fajčenia,
alkoholu, nelegálnych drog a šikanovania.
5. Táto dohoda platí odo dňa podpisu dohody zúčastnenými stranami a platí počas celého
štúdia. Platnosť dohody končí dňom, kedy žiak prestáva byť riadnym žiakom školy.
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