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I. Cíle a principy
Minimální preventivní program jako sou"ást !kolního vzd%lávacího programu si klade za cíl
vzd%lávat &áky v oblasti ochrany zdraví a vést je ke zdravému plnohodnotnému pro&ívání
&ivota. Toho se sna&í dosáhnout pomocí p'sobení nespecifické i specifické preventivní
"innosti v rámci v$ech vzd%lávacích oblastí a "inností provád%n(ch v souvislosti se základní
$kolní docházkou.
•

Rozvoj kompetencí !ák"
- sociálních dovedností (navazování zdrav#ch vztah" s ostatními, um%ní t(mové
práce, konstruktivní #e$ení konfliktu, otev#ená komunikace, schopnost pomoci),
- pozitivní vnímání sebe sama,
- rozvoj osobnostních kvalit, které podporují zdrav( rozvoj osobnosti (sebev%domí,
altruismus, empatie, asertivita, v'le, p#ejímání nosn(ch hodnot),
- rozvoj morálního v%domí a v%domí zodpov%dnosti,
- cílen( rozvoj v oblasti mediální v(chovy,
- rozvoj schopnosti #e$it problémy nap#. formou komunitních kruh'.

•

Demokratické $ízení, efektivní pravidla vzájemného sou!ití
- u"ení se respektování lidsk(ch práv, individuálních pot#eb a odli$ností jednotlivc',
- zapojení &ák' do spoluvytvá#ení pravidel vzájemného sou&ití ve $kole,
- vedení &áka k p#ijetí osobní zodpov%dnosti k dan(m práv'm a povinnostem.

•

Vytvá$ení atmosféry vzájemnosti, d"v%ry, respektu a bezpe&í ve 'kole
- jasná deklarace postoj' v$ech pedagogick(ch pracovník' k jak(mkoli formám
útlaku a $ikany,
- zam%#ení na budování bezpe"ného prost#edí v rámci autoevaluace $koly
- pr'b%&né sledování mo&n(ch rizikov(ch projev' jednotlivc' i t#ídních kolektiv'

•

P$ístup k informacím a práce s informacemi
- um%ní pou&ívat r'zné informa"ní zdroje, kriticky zhodnotit, porovnat informace,
vytvá#ení vlastního názoru, &ivotního postoje,
- poznání základních lidsk(ch pot#eb (fyzick(ch, psychick(ch, emo"ních),
- zdraví je chápáno jako stav t%lesné, du$evní a sociální rovnováhy.

•

Spolupráce
- celé $koly, v$ech &ák', u"itel' – d'v%ra ve vztahu &ák – &ák a u"itel - &ák
- otev#ená komunikace mezi $kolou a rodi"i – otev$enost a d"v%ra ve vztahu u&itel
('kola) – rodi&, velmi v(znamnou úlohu v této oblasti sehrává systém
tripartitních setkávání,
- spolupráce u"itel' v rámci pedagogického t(mu mimo jiné na principu spole"ného
#ízení vzd%lávání t#íd v ro"níku,
- propojení $koly s dal$ími institucemi (odb. pracovi$t%, organizace p'sobící
v oblasti primární prevence) a zapojení $koly do Systému v"asné intervence
v rámci M%stské "ásti Praha 2,
- úzká spolupráce s obvodním metodikem prevence.

II. Strategie a metody
Vztah u&itel – !ák
Budujeme vzájemnou d'v%ru mezi u"itelem a &ákem. )ák ví, &e se m'&e na u"itele obrátit a
bude respektován jeho názor, jeho pot#eby. U"itel se zajímá o &áka, podn%cuje dialog. U"itel
získává d'v%ru &áka i prost#ednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prost#edím &áka.
P#i #e$ení problém' je u"itel otev#en komunikaci s &ákem, s rodi"em, $ir$í rodinou, ostatními
pedagogy, v(chovn(m poradcem, atd. Na základ% dosa&ení dohody o spole"n(ch cílech a
postupech dochází k celkové a jednotné podpo$e !áka. V($e zmín%né principy vycházejí
mimo jiné z Etického kodexu pedagogického pracovníka Základní $koly, Praha 2, Lond(nská
34.
Skupinová práce
)áci v(znamnou "ást vyu"ování spolupracují ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách nap#í"
t#ídami. U"itel v%nuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení
v$ech "len' skupiny, reflektuje s &áky skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí
t#mové práce, $e'ení konfliktu (u"itel podporuje odpov%dnost &áka za #e$ení konfliktu),
kompetence sociální interakce. )áci se u"í vést diskuzi, vyjad#ovat své názory, naslouchat
druh(m a vhodn(m zp'sobem reagovat na kritiku. Jednou z mo&ností je nap#íklad vedení
komunitního kruhu, ve kterém má ka&d( právo diskutovat na základ% pravidel diskuse, sdílet
své pocity, obavy, radosti, zá&itky, podn%ty k &ivotu t#ídy, klást otázky.
Projektové vyu&ování a celo'kolní projekty
V rámci projekt' se &áci mohou blí&e seznámit s d%ním kolem sebe a s aktuálními tématy.
Umo&*uje intenzivní spolupráci t#íd v rámci ro"níku. Celo$kolní projekty navíc podporují
spolupráci &ák' nap#í" t#ídami a nap#í" ro"níky. )áci se navzájem poznávají a doká&í
spolupracovat star$í s mlad$ími. Je to podstatn( prvek prevence $ikany star$ích &ák' v'"i
mlad$ím.
Projekty zárove* slou&í jako platforma pro realizaci pr'#ezov(ch témat (nap#. historie 2. sv.
války a sou"asná extremistická "i radikální hnutí apod.).
Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zp%tná vazba skupiny
)áci dostávají komplexní zp%tnou vazbu od u"itele. Jsou informováni o svém pokroku i
nedostatcích. Je oce*ováno úsilí &áka a míra jeho pokroku bez srovnávání s v(konem
ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace v(uky m'&e probíhat
prost#ednictvím práce ve skupinách podle zam%#ení &áka. Pomáháme &ákovi vybudovat si
d"v%ru v sebe, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu sv%tu.
Komunikace s rodi&i, zákonn#mi zástupci
U"itelé nabízejí v$em rodi"'m mo&nost individuální konzultace a vyz(vají rodi"e, aby tuto
mo&nost vyu&ívali. Rodi"e mají mo&nost nav$tívit i v(uku, "asto se zapojují do v(uky i
sociálního d%ní (ve t#íd%, ve $kole, p#i mimo$kolních aktivitách) v rámci sv(ch mo&ností,
poznávají tak prost#edí $koly a lépe tak chápou pot#eby sv(ch d%tí ve $kole. V rámci
tripartitních setkávání (&ák – rodi" – t#ídní u"itel) dochází k dohod% jaké nezastupitelné role a
úkoly p#evezme $kola, resp. rodi" "i &ák.
Pedagogická diagnostika
U"itel v%nuje pozornost &ák'm, registruje signály o mo&ném problému &áka a hledá p#í"iny a
vhodné formy nápravy. Pokud je t#eba, spolupracuje s rodi"i a v(chovn(m poradcem, $kolním

metodikem primární prevence, $kolním speciálním pedagogem a $kolním psychologem, kte#í
se zapojí do diagnostického a poradenského procesu. P#ípadn% je vyu&íváno dal$ích
odborn(ch institucí (PPP, SVP aj.).

III. Konkrétní aktivity podporující primární prevenci
Aktivity po$ádané pro !áky, které podporují dobré vztahy, umo!(ují seberealizaci a
u&ení se v reáln#ch situacích
- ozdravné pobyty ve zdravotn% p#íznivém prost#edí,
- $kolní v(lety, adapta"ní v(jezdy
- kulturní programy (kina, divadla, sport…),
- t#ídní teambuilding – práce se skupinovou dynamikou,
- celoro"ní projekty a jednorázové projekty, tréninky odolnosti proti manipulaci a v
um%ní „#íci ne“,
- spolupráce s organizacemi zaji$+ujícími programy a projekty t(kající se prevence
sociáln% patologick(ch jev' a/nebo podpory zdravého (fyzického i psychického)
v(voje d%tí,
- „Spaní ve $kole“,
- nabídka zájmového vzd%lávání v rámci "innosti $kolní dru&iny, $kolního klubu a
spolupráce se subjekty, které nabízejí $irokou $kálu odpoledních krou&k',
- $kolní "asopis – dává prostor pro tvo#ivost &ák'. Zvy$uje také zájem a pov%domí
&ák' o d%ní ve $kole,
- programy cílené na #e$ení problému "i p#i v(skytu krizového jevu (specifická
prevence)
- mo&nost za#azení blok' OSV v nestabilních t#ídách
- $kolní parlament - rozvíjí zodpov%dnost &ák' za $ir$í spole"enství a vzájemné
sou&ití. Je prostorem pro zapojení &ák' do organizace $koly, spolupráci nap#í"
ro"níky. Pravidelná setkání umo&*ují kontinuální práci a prevenci problém' ve
t#ídách. Jde o princip „peer“ program', kde "lenové vrstevnické skupiny pomáhají
v této skupin%, p#iná$ejí informace, návrhy #e$ení, podporu p#i #e$ení konfliktu atd.
Akce pro !áky i 'ir'í rodi&ovskou ve$ejnost, které podporují spolupráci rodiny a 'koly
- Váno"ní trhy
-

Lond(nské schody

-

Lond(nská la+ka

-

mo&nost organizování benefi"ních koncert' "i vystoupení

-

mo&nost ú"asti na ve#ejn(ch charitativních sbírkách

Kontaktní místo ve 'kole a informa&ní nást%nka
Ve II. pat#e $koly je místnost speciálního pedagoga a $kolního psychologa, v I. pat#e se
nachází místnost v(chovného poradce. )áci jsou o jimi poskytovan(ch slu&bách informováni
a mohou se zastavit o p#estávkách, p#ípadn% po dohod% i b%hem vyu"ování, a poradit se. )áci
jsou vedeni k tomu, &e v p#ípad% pot#eby mají vyhledat pomoc i v #editeln% $koly. V místnosti
spec. pedagoga je umíst%n i telefonní kontakt na Linku bezpe"í, metodika primární prevence,
PPP Prahy 2. Nást%nka se zprávami ze $kolního parlamentu je umíst%na v I. pat#e. Dal$í
související informace jsou na nást%nce u #editelny $koly.
Ve$keré informace lze té& získat p#ímou cestou z webov(ch stránek $koly.

IV. Organizace a struktura prevence
V#chovn# poradce
Pracovník: Martin !ev"ík a Martina Vondrová
V(chovn( poradce koordinuje spole"n% s metodikem prevence aktivity $koly v oblasti
prevence. Aktivn% nabízí &ák'm, u"itel'm a zákonn(m zástupc'm mo&nost poradit se o sv(ch
problémech. setkává se i s &áky, kte#í jsou v n%kter(ch p#ípadech ohro&ení ve svém v(voji,
sebepojetí, komunikaci s druh(mi. Komunikuje s pedagogy a sbírá podn%ty. U"itelé se na
v(chovného poradce obracejí v p#ípad%
• v(skytu agresivního chování ve t#íd%
• signál' o potí&ích &áka (osobnostní, rodinné, vztahové)
• náhlého i trvalého neúsp%chu v u"ení
• obtí&né komunikace, konfliktu s rodi"i
• poru$ování pravidel sou&ití ve $kole &ákem
• kráde&í ve t#ídách
• konfliktního "i jinak problematického klimatu t#ídy
V(chovn( poradce monitoruje situaci. Navrhuje opat#ení, setkání zainteresovan(ch lidí, vede
individuální konzultace s d%tmi, s rodi"i, informuje o kontaktech na dal$í pomoc (adresá#
sociálních slu&eb apod.), Linku bezpe"í a dal$í organizace. M'&e se zú"astnit komunitních
kruh' ve t#ídách, které organizují u"itelé a zaji$+ují tak prevenci konflikt' a problém' &ák'.
Obrací se na sociální odbor a kurátory v p#ípad% podez#ení na problém v rodin% "i poru$ování
zákona. Spolupracuje v rámci pravideln(ch setkání t(mu Systému v"asné intervence Prahy 2.
Metodik prevence
Pracovník : Martina Vondrová,
e-mail: vondrova@londynska.cz
Metodik prevence spoluvytvá#í Minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci.
Komunikuje s u"iteli v oblasti primární prevence, v p#ípad% vniklého problému dává podn%ty
k mo&né náprav% (projekt, spolupráce se speciálním pedagogem "i $kolním psychologem,
ú"ast na tematické akci, atd.). Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární
prevence (nap#. Barevn( sv%t d%tí, PPP, Policie hl.m. Prahy, Elio). Koordinuje p#edávání
informací o problematice sociáln% patologick(ch jev' ve $kole, dokumentuje pr'b%h
preventivní práce $koly. Hodnotí realizaci Minimálního preventivního programu a navrhuje
za"len%ní pot#ebn(ch zm%n. Provádí $et#ení aktuálních pot#eb jednotliv(ch t#íd a podle
získan(ch informací p#izp'sobuje nabídku primární prevence.
Metodik je té& v p#ímém kontaktu s odborem sociáln% právní ochrany d%tí na ú#adu M%stské
"ásti Prahy 2.
)kolní speciální pedagog
Pracovníci: Iveta Jakub"íková, Klára F'sková
e-mail: jakubcikova@londynska.cz, fuskova@londynska.cz

-

spolupráce s u"iteli p#i screeningu poruch u"ení a chování
pravidelné reedukace &ák' se SVP
podíl na tvorb% IVP
konzultace s &áky, rodi"i a u"iteli
následné doporu"ení dal$í vhodné instituce
spolupráce s odborn(mi pracovi$ti

)kolní psycholog
Pracovník: Klára F'sková
e-mail: fuskova@londynska.cz
-

diagnostika t#ídy, následná práce se t#ídou
práce se &áky, kte#í se ocitli v ohro&ení
konzultace s &áky, u"iteli a rodi"i
spolupráce s odborn(mi pracovi$ti

T$ídní u&itel, garant ro&níku, u&itelé
U"itelé se v%nují v rámci své v(uky rozvoji kompetencí &ák' v oblasti sociálních dovedností,
u"í podle princip' a metod v rámci koncepce $koly. Oslovují a zapojují do #e$ení problém'
v(chovného poradce a metodiky prevence. Provád%jí pr'b%&nou diagnostiku &ák' a t#ídy, na
t(mov(ch sch'zkách vzájemn% hodnotí uplynulé období, konzultují p#ípadné problémy,
navrhují opat#ení. Garant informuje ostatní "leny ro"níkového t(mu o v(sledcích sch'zky
garant'. T#ídní u"itel je v kontaktu s rodi"i &ák' své t#ídy prost#ednictvím t#ídních sch'zek,
osobních setkání a dal$ích mo&ností komunikace (konzulta"ní hodiny, e-mail, mobil).
*editel 'koly, vedení 'koly
Sleduje efektivitu prevence sociáln% patologick(ch jev'. Sleduje problémy v kontextu celé
$koly a d%lá personální a organiza"ní opat#ení ke zlep$ení vzájemného sou&ití ve $kole.
P#ípadn% intervenuje na ro"níkov(ch sch'zkách pedagog'. Ú"astní se v p#ípad% pot#eby
zásadních setkání rodiny a $koly. Cílem takov(ch setkání je stanovení nápravn(ch opat#ení
s d'razem na odpov%dnost &áka, $koly i zákonn(ch zástupc'.
Dal'í spolupracující organizace
V oblasti specifické i nespecifické prevence spolupracuje $kola zejména s organizací Barevn(
sv%t d%tí, Elio, )ivot bez závislostí a M%stskou policií, které p#ipravují pravideln% pro první i
druh( stupe* $koly programy dílen. Cílem je umo&nit &ák'm kontakt s lektory i mimo $kolu,
co& vytvá#í prostor pro dal$í pomoc. V rámci t%chto program' &áci diskutují, zab(vají se
sociálními vztahy a riziky v &ivotním stylu, dostávají informace v oblasti návykov(ch látek,
lidsk(ch práv, kriminality, sexuální v(chovy, trestního práva, rodinného práva a dal$ích.
Odborná pracovi't%
!kola spolupracuje s t%mito institucemi, obrací se n% v p#ípad% pot#eby - PPP, SPC, SVP,
Centra psycho-sociální pomoci, diagnostické ústavy, sociální odbory, Policii ,R, M%stskou
policii hl. m. Prahy, organizacemi sekundární prevence.

V. Spolupráce s Policií +R p$i v#skytu drog, násilí a 'ikany
Spolupráce s policií je nutnou sou"ástí #e$ení situací spojen(ch s v(skytem drog ve $kole a
p#i v(skytu forem násilí a $ikany napl*ujících skutkovou podstatu podez#ení na spáchání
trestného "inu.
P#i záva&né trestné "innosti policisté z místního, resp. obvodního útvaru Policie ,R Praha 2
p#i prov%#ování a dokumentování delikt' d%tí a mláde&e postupují zji$t%né poznatky slu&b%
kriminální policie, p#i"em& úzce spolupracují s jejími specialisty (nap#. s pracovi$t%m
Kriminalistické techniky a expertiz p#i ur"ování drog apod.).
P#i $et#ení ke zji$t%ní osoby podez#elé ze spáchání p#estupku a ke zji$t%ní d'kazních
prost#edk' berou policisté zvlá$tní ohled na d%ti do v%ku 15 let tak, aby nebyl nep#ízniv%
ovlivn%n jejich du$evní a mravní v(voj. Závazn( pokyn policejního prezidia #e$í mo&nost
ú"asti "i neú"asti t#etí osoby p#i slu&ebních úkonech v"etn% zákrok' veden(ch proti osobám
mlad$ím 15 let.
Identifikace a ukládání látek
Obdr&í-li nebo zjistí-li pedagog podez#elou látku a je podez#ení, &e se jedná o drogu,
v p#ítomnosti dal'ího &lena pedagogického sboru, ulo&í tuto látku do obálky. Na obálku
vypí$e datum, "as a místo zaji$t%ní látky. Obálku p#elepí, p#elep opat#í razítkem $koly a
uschová ji do $kolního trezoru v #editeln% $koly. Poté je bezodkladn% t#eba vyrozum%t Policii
,R. Ta provede dal$í úkony ke zji$t%ní, o jakou látku se jedná. Identifikaci provede v&dy
policie, v &ádném p#ípad% pedagog a to ani chemik.
Pokud je zaji$t%na podez#elá látka u dít%te, které jeví známky otravy, p#edá se látka (stejn(m
zp'sobem ulo&ená) p#ivolanému léka#i Záchranné slu&by hl. m. Prahy. Usnadní to dal$í lé"bu,
proto&e u #ady látek jsou známy ú"inné protijedy. Dal$í postup t(kající se identifikace látky
zajistí o$et#ující léka# ve spolupráci s Policií ,R.
Spolupráce se zákonn#mi zástupci
V p#ípad% v(skytu sociáln% patologick(ch jev' ve $kole je t#eba eliminovat to, aby oznámení
rodi"'m o v(skytu t%chto problém', m%lo nep#ízniv( dopad pro rodinu.
Problémy spojené s drogami, násilím, $ikanou a dal$ími asociálními jevy je t#eba #e$it ve
vzájemné spolupráci s rodi"i, nejlépe podle p#esn% dohodnut(ch postup', které jsou vzájemn%
akceptovány rodinou i $kolou a vedou k #e$ení dané situace.
V&dy je vhodné zajistit, aby se #e$ení ka&dého jednoho konkrétního problému ú"astnilo ze strany $koly více
pedagogick(ch pracovník' (t#ídní u"itel, v(chovn( poradce, $kolní metodik primární prevence, "len vedení
$koly). O #e$ení problému je sepsán záznam.
V Praze dne 17. 9.2012

Zpracovali: Martin !ev"ík a Martina Vondrová

P#íloha
Jak jednat s lidmi, kte$í jsou pod vlivem alkoholu nebo drog
Návykové látky, zejména pervitin a halucinogeny (tripy), zvy$ují riziko agresivního jednání.
Je t#eba zachovávat následující pravidla:
-

logické argumenty a slovní obsah nemívají u intoxikovan(ch valn( v(znam, p#i otrav%
návykov(mi látkami a alkoholem nelze p#íli$ spoléhat na komunikaci s po$kozen(m

-

intoxikovaní zejména drogami "asto prudce reagují na neverbální komunikaci; je vhodné
pokud mo&no vyhnout se prudk(m pohyb'm, mluvit klidn%, ti$eji, pomaleji a v hlub$í
hlasové poloze

-

odklad p#ivolání léka#ské pomoci m'&e "lov%ka vá&n% ohrozit na zdraví nebo &ivot%;
d'vodem k okam&itému odbornému zákroku je i pouhé podez#ení z otravy.

První pomoc p$i otrav% návykov#mi látkami
Zajist%te dostatek "erstvého vzduchu, nepodávejte alkohol, "ernou kávu ani mléko.
Maximální dostatek "erstvého vzduch je t#eba zajistit zejména tehdy, kdy& k otrav% do$lo
vdechováním $kodliv(ch látek. Pokud je to mo&né, je t#eba opat#it informace o látce (nebo
látku), která byla po&ita. Informace (látku) p#edejte p#ivolanému léka#i. Usnadní to dal$í
lé"bu, u #ady látek jsou známy ú"inné protijedy.

Ne! p$ijde léka$
D'le&ité je odli$it jakou cestou do$lo k intoxikaci a odli$it, zda je intoxikovan( p#i v%domí
nebo v bezv%domí.

P$i v%domí – k otrav% do'lo ústy
-

podat v%t$í mno&ství vody ( p#ípadn% s &ivo"i$n(m uhlím, je-li po ruce)
vyvolat stla"ením ko#ene jazyka zvracení
zabránit prochladnutí
zajistit nep#etr&it( dohled
o$et#it p#ípadná zran%ní
opat#it pokud mo&no informace o látce, která byla po&ita a p#edat ji p#ivolanému léka#i

P$i v%domí – k otrav% do'lo nitro!ilní cestou nebo vdechnutím
- zajistit maximáln% mo&n( dostatek "erstvého vzduchu
- zabránit prochladnutí
- zajistit nep#etr&it( dohled
- o$et#it p#ípadná zran%ní
- opat#it informace o látce, která byla po&ita a p#edat ji p#ivolanému léka#i
Zvracení nemá smysl vyvolávat, látka nepro$la za&ívacím ústrojím.

P$i bezv%domí
Nikdy nepodávat nic ústy ! Nesna!it se vyvolávat zvracení!
-

polo&it posti&eného do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk
sledovat d(chání – p$i zástav% dechu uvolnit d(chací cesty (záklonem hlavy a
odstran%ním zvratk' nebo cizího t%lesa tím, &e sáhnete do úst a vy"istíte je) a zahájit
d(chání z úst do úst
zabránit prochladnutí
zajistit nep#etr&it( dohled
o$et#it p#ípadná zran%ní
opat#it informace o látce, která byla po&ita a p#edat ji p#ivolanému léka#i

Specifika otrav u r"zn#ch návykov#ch látek

Alkohol
U t%&$ích otrav je nebezpe"í vdechnutí zvratk' nebo zástavy dechového centra. Nepodce*ujte
t%&$í opilost a volejte léka#e.

Marihuana a ha'i'
,asté jsou úzkostné stavy. Je t#eba zajistit dohled, aby osoba pod vlivem drogy neublí&ila
sob% nebo druhému. Léka#skou pomoc je t#eba zajistit zejména proto, &e po odezn%ní ú"ink'
drogy p#etrvávají du$evní problémy.

Halucinogeny ( tripy)
Je vhodné zajistit nep#etr&it( dohled více osobami, pod vlivem drogy mohou posti&ení jednat
velmi agresivn%, nesmysln% a nebezpe"n%. Pom%rn% "asté jsou úzkostné stavy a pocity
pronásledování ( pozor na pády z oken). Léka#ská pomoc je naléhav% nutná.

Pervitin
I zde je vhodné zajistit dohled více osobami, proto&e i zde je riziko nesmyslného a
nebezpe"ného jednání. Úzkostné stavy, pocity pronásledování, n%kdy i halucinace.

Opioidy (heroin)
P#edávkování je pom%rn% "asté, dostavuje se tlumiv( ú"inek na d(chání. ,asté je bezv%domí a
zástava dechu. Ú"inky se n%kdy podobají t%&ké opilosti.

T%kavé látky ( $edidla, rozpou't%dla,lepidla)
Intoxikovan( je masivn% cítit t%mito látkami, p#i silné otrav% m'&e rychle dojít k zástav%
dechu a bezv%domí.

