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Příloha č. 1 

 

PŘEHLED STRATEGIÍ ÚČINNOST 

Zastrašování 

Citové apely 

Prosté informování 

Nabízení lepších alternativ než alkohol nebo 

jiné návykové látky 

Peer programy (aktivní účast předem 

připravených vrstevníků) 

Prevence založená ve společnosti 

Spolupráce různých složek společnosti 

Snižování dostupnosti návykových látek 

včetně alkoholu 

Léčba nebo zmírnění následků 

 

 

Neúčinné 

Neúčinné 

Neúčinné 

Účinné u skupin se zvýšeným rizikem 

 

Účinné u skupin se středním rizikem 

(Normální populace) 

Účinné 

Účinné, pokud je provázeno snižováním 

poptávky 

Relativné účinné, zejména pokud je 

poskytnuta včas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

DOTAZNÍK PRO STUDENTY G A SŠ K PROBLEMATICE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 

Vyplňujte, prosím, anonymně a odpovědně! 

Dalším mladým lidem tak možná pomůžete.  

1. Znáte nějaký případ výskytu drog na vaší škole? 

Pokud ano, uveďte jaký. 

2. Co si představujete pod pojmem „DROGA“? 

a) Alkohol   b) Marihuanu   c) Cigarety   d) Čokoláda   e) Sex   f) Doplňte  podle 

vašeho názoru: 

 

 

3. Může se stát, že se člověk předávkuje marihuanou a zemře? Pokud ano, jak často ji 

musí užívat? 

Ano  –  Ne    Denně  –  Nevím 

 

 

4. Co to jsou anabolika a v jaké oblasti se hlavně užívají? 

 

5. Máte nějaké zkušenosti se školními protidrogovými programy? Pokud ano, uveďte, 

prosím, jak je hodnotíte a zda byly pro vás přínosem. 

 

 

6. Jak byste pomohl/a tomu, kdo je závislý na drogách? 

zkuste uvést alespoň 3 způsoby. 

 

7. Je v ČR kouření marihuany již legální? 

a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

 

 

8. Máte osobní zkušenost s nějakou drogou? 

Pokud ano, uveďte, prosím, s jakou (frekvence?). 

 

Máte-li ještě nějaké poznámky, náměty, připomínky apod. k problematice drogové závislosti, 

napište je: 

 

 



Příloha č. 3 

DOTAZNÍK – ANKETA PRO MANAGEMENT G A SŠ 

OBLAST – PROTIDROGOVÁ PREVENCE 

Úvodní poznámka: prosím o maximální objektivitu. Vaše stanoviska, návrhy, připomínky 

apod. zůstanou bez výjimky zcela anonymní. 

Pokud je uvedena stupnice 1–5 označte podle rozpětí: 1 = minimum 5 = maximum 

1. Jakou důležitost přisuzujete problematice protidrogové prevence na vaší škole? 

1 2 3 4 5 

 

2. Máte na vaší škole pedagoga, který je pověřen průběžnou koordinací protidrogové 

prevence? 

Ano  Ne 

 

3. Máte v tematických - učebních plánech výuky zařazenou problematiku protidrogové 

prevence? 

Ano  Ne 

 

4. Pokud ano, uveďte, prosím, v jakých předmětech: 

 

5. Považuje za vhodné provádět namátkové testy u vašich studentů na přítomnost 

některých drog v moči? 

 

6. Pokud ano, projednáváte tyto akce předem s rodiči všech studentů? 

 

7. Realizujete pro studenty přednášky resp. průběžnou doplňující výuku v tematice 

protidrogové prevence? 

Pokud ano, v jakém rozsahu resp. s jakou frekvencí? 

 

8. V návaznosti na předchozí otázku uveďte, prosím, v jakých profesích přizvaní 

odborníci působí: 

 

9. domníváte se, že MŠMT ČR vám pro oblast protidrogové prevence poskytuje 

dostatečnou pomoc (materiály, lektory, granty apod.)? 

1 2 3 4 5 

 

10. Pokud máte další stanoviska, návrhy, připomínky apod., uveďte je, prosím, v tomto 

bodu. 

Děkuji za spolupráci 

 

 



Příloha č. 4 

PROTIDROGOVÁ  PREVENCE  NA  SŠ  A  G 

DESATERO zásad pro management školy. (Návrh, doporučení) 

MOTTO: „V boji proti drogám nelze dosáhnout úplného vítězství, ale bojovat proti nim 

                         soustavně, konkrétně a účinně musíme stále.“ 

                         Stanovisko FBI USA. 

 

1. Spolupráce s rodiči – při zahájení školního roku, stanovení a odsouhlasení pravidel 

prevence (kontroly, zákaz kouření a dalších návykových drog ve škole a blízkém 

okolí, vzájemná a průběžná informovanost o stavu a chování studentů, případně další 

opatření podle specifik školy). Vše musí být zakotveno ve školním řádu (včetně 

relevantních připomínek a názorů rodičů). 

 

2. Zajištění informovanosti a zpětné vazby mezi všemi členy pedagogického sboru 

a managementem školy v problematice drog. Včasné a konkrétní vzájemné informace 

o zjištěných problémech. 

 

3. Zřízení a obsazení funkce drogového preventisty – člen pedagogického sboru znalý 

této problematiky, kvalifikovaný po pedagogické i psychologické stránce. Stanovení 

náplně jeho práce, pravidelná i ad hoc spolupráce s managementem školy. 

Vypracování a schválení plánu jeho práce pro školní rok. Za výkon této funkce 

přiznání finančního ohodnocení. 

 

4. Zajištění, realizace, kontrola a informovanost o akcích k problematice drog externími 

odborníky z příslušných organizací (např. Úřad Městské části, vhodné VŠ, Školní 

inspekce, Zdravotnictví, Městská policie, Policie ČR). Toto vše zabezpečuje drogový 

preventista. 

 

5. Úprava učebních plánů školy – začlenění vhodných úseků drogové tematiky do 

vhodných předmětů. V rámci výuky průběžné, nenásilné, kvalifikované a důsledné 

působení na studenty s cílem využívat upravené učební plány k prohloubení znalostí 

v oblasti protidrogové prevence se zvláštním zaměřením na pochopení důsledků 

konzumace drog. 

 

6. Realizovat akce protidrogové prevence po důkladném, fundovaném zvážení a odhadu 

jejich účinnosti a přijetí studenty (jako příklad může sloužit akce v rámci projektu 

„Živá knihovna“ – lit. č. 45).             

    

 

 



7. Při řešení případných problémů s drogami dbát na důsledně dodržovanou diskrétnost, 

pokud možno i anonymitu, zachovat citlivý, nenásilný přístup. Pokud management 

školy rozhodne o „veřejné“ informovanosti v rámci školy, musí být zaručena absolutní 

anonymita zdroje. S úměrným taktem a citem je nezbytné postupovat i při informování 

rodičů. 

 

8. Upozornit prostřednictvím třídních pedagogů i drogového preventisty studenty na 

jejich faktickou i morální povinnost sdělit (uvedeným členům pedagogického sboru 

nebo i přímo managementu školy) a to neprodleně všechny podezřelé okolnosti – 

šíření návykových látek ve škole, výskyt osob-dealerů, kteří v okolí školy kontaktují 

studenty apod. Znovu studentům zdůraznit záruku diskrétnosti a anonymity ze strany 

managementu školy. 

 

9. Na porady pedagogického sboru pravidelně zařazovat informaci o stavu protidrogové 

prevence na škole. Zjištěné negativní skutečnosti projednat a navrhnout managementu 

školy ke zvážení opatření k realizaci. 

Na poradách připomínat všem členům pedagogického sboru stálou povinnost bez 

prodlení informovat drogového preventistu nebo management školy o všech zjištěných 

negativních poznatcích z oblasti drogové problematiky 

 

10. Při zjištění i zdánlivě malých problémů ihned informovat Úřad MČ a Městskou 

policii, jejíž strážníci situaci vyhodnotí, a pokud to bude nutné dále informují Policii 

ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


