
 
 Vážení rodiče,  
dovolte, abychom Vás upozornili na skutečnost, že jsme v minulém týdnu ve čtvrtek po poslední 
vyučovací hodině zaznamenali na toaletách zápach, který odpovídal pravděpodobně marihuaně.  
Protože nám záleží na Vašich dětech, zvýšíme pozornost z naší strany směrem k rizikovým 
místům na naší škole.  
     Dle školního řádu žáci nesmí nosit do budovy žádné návykové látky, nesmí je užívat. V 
případě, že bude tato skutečnost zjištěna, viník bude nekompromisně potrestán přísnými 
sankcemi. Škola má v těchto případech oznamovací povinnost směrem k orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí a k Policii ČR. Tutu povinnost budeme v případě zjištění návykové látky ve škole 
dodržovat.  
     Prosíme Vás, abyste především Vy kontrolovali své děti, sledovali jste jejich zdravotní stav, v 
případě podezření z užití návykových látek Vaším dítětem okamžitě s dítětem začali pracovat na 
nápravě. Vyplatí se Vám to. Vám i Vašim dětem.  
Nemůžeme si myslet, že v našem městě se dospívající mládež k drogám, zejména k marihuaně, 
nedostane. To je prakticky nemožné. Sledujte, s kým se vaše děti stýkají, zač utrácejí peníze, zda 
nemají naopak podezřele moc peněz, které si mohly vydělat třeba prodejem návykových látek.  
Doufáme, že výskyt marihuany ve škole byl ojedinělý, a důrazně upozorňujeme, že škola 
nebude výskyt, nález i užití návykových látek v žádném případě tolerovat.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Jak rozpoznám, zda moje dítě užilo marihuanu? Mezi časné příznaky užití marihuany 

patří:  
 

při vnímání všemi smysly (zrak, čich, sluch, chuť a hmat), objekty se uživateli zdají 

plastičtější, fantazijní  

řeč, vyjadřování a myšlení může být narušeno, pro pozorovatele se řeč jeví nesouvislá, 

nedává smysl, protože vnitřní tok myšlenek uživatele zachycuje pouze jedinec sám 

při vyšších dávkách se dostavuje euforie  

zarudlé oči, sucho v ústech, hlad  

charakteristický pach oblečení a potu (štiplavý, připomínající spálenou trávu)  

 

 

výrazné může být prožívání úzkosti, kolísání nálad, únava  

 

Užívání drog a alkoholu se projeví řadou změn v chování člověka, ale viditelných proměn 

tělesných. Závisí to na užívané látce. K častým příznakům patří krví podlité oči, rozšířené nebo 

zúžené zorničky, dezorientace, zmatenost, úbytek na váze, halucinace, závratě, potíže se 

spánkem, nepravidelný srdeční tep nebo zrychlené dýchání. Užívání alkoholu a drog může 

rovněž zbrzdit nebo zcela zastavit fyzický a mentální vývoj dětí a adolescentů. U dětí se 

užívání návykových látek projevuje špatným prospěchem ve škole z důvodu nesoustředění a 

únavy.  

Vedení školy 


