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Je el. cigareta NÁVYKOVÁ LÁTKA?

Tedy: ANO

Dle zákona č. 65/2017 Sb.,


 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek





Školní řád porušuje už ten, kdo má cigaretu u sebe. 



Šíření a prodej je ZÁVAŽNĚJŠÍ. 



no comment



ZÁKON ČR



Zákaz užívání el. cigaret

...

...



Zákaz šíření el. cigaret

...

...

...



... jinými slovy



Časté dotazy

?



Je el. cigareta NÁVYKOVÁ LÁTKA?
Dle zákona č. 65/2017 Sb.,


 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Dle zákona: ANO, fyzicky návyková jen s nikotinovou náplní. 



Proč vadí cigarety bez 
nikotinu u dětí?

Jeden z důvodů může být tento:


OBTÍŽNĚ SE NA ULICI PROKAZUJE, ZDA NÁPLŇ 
OBSAHUJE NIKOTIN ČI NE. ZÁKON SLEDUJE TEN 
“HORŠÍ” SCÉNÁŘ. PROTO JSOU LIDÉ DO 18 LET 
CHRÁNĚNI PŘED VŠEMI EL. CIGARETAMI BEZ VÝJIMKY. 

   NIKOTIN


     Uvádí se, že nikotin je po heroinu a kokainu třetí      
nejnávykovější látka. 



Není to, co dělám před školou věc, 
do které škola nemá co mluvit?

• Učiteli by nemělo být jedno, když si jeho žák poškozuje zdraví. 


• Učiteli by nemělo být jedno, když je porušován zákon. 


• Pokud si žák vytáhne, např.  po cestě ze školy, el. cigaretu, měl ji 
nejspíše ve škole a ZÁVAŽNĚ porušil školní řád. 


• Žáci jdoucí z výuky i venku reprezentují naši školu  na pověsti škole 
nepřidají hloučky pokuřujících dětí v uličkách, viz. ŠKOLNÍ ŘÁD:

 NE



Je užívání el. cigarety zdraví 
škodlivé?

• Nedá se to zcela vyloučit po chemické stránce. Sháním 
se po seriózním výzkumu.


• PŘI NEROZUMNÉM UŽVÁNÍ EL. CIGARETY MŮŽE 
DOJÍT K PŘEDÁVKOVÁNÍ NIKOTINEM (uvádí se, že 
otrava nastává při rychlém vstřebání 0,5 mg nikotinu na 1 
kg hmotnosti)



Závěr

Přestupky proti školnímu řádu: 

přinášet, nabízet, užívat el. cigaretu


jsou

 ZÁVAŽNÝM PORUŠENÍM ŠKOLNÍHO ŘÁDU,


které mohou být důvodem udělení

DŮTKY ŘEDITELE ŠKOLY či SNÍŽENÉHO STUPNĚ Z CHOVÁNÍ. 


