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DOPORUČENÍ ŠKOLY 

při výskytu pedikulózy (vši dětské) 

Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v 

dětském kolektivu.  

Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školy a školky neměly zařazovat zavšivené děti do dětského 

kolektivu. Ovšem diagnostikovat a léčit tuto „nemoc“ mohou pouze rodiče (zákonní zástupci) popř. lékaři, 

nikoli učitelé či vychovatelé (pokud k tomu nemají písemný souhlas od rodičů). 

 

Proto je nutné, aby rodiče při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svých dětí vždy informovali  

školku/ školu, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče ostatních dětí. Jinak zde hrozí 

riziko opětovného přenosu vší na jejich již odvšivené dítě. Zároveň by rodiče neměli dítě s výskytem 

dospělých živých vší posílat do dětského kolektivu. 

 

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která 

by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají 

jejich rodiče. 

 

V krajním případě mohou dle § 62a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění, šetření a opatření v ohnisku zvýšeného výskytu vší zajistit 

pracovníci krajské hygienické stanice (např. z opakovaného podnětu rodičů, lékaře nebo samotné školky či 

školy), podobně jako je toto jejich úkolem u jiných závažnějších infekčních nemocí. 

 

Na základě aktuálního zvýšeného výskytu vši dětské (pedikulózy) Vás žádáme o spolupráci při 

postupu u onemocnění pedikulózou. 

 

Dle výše uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně působí preventivně s cílem zamezit šíření 

onemocnění pedikulózou.  

Při zjištění onemocnění u dětí / žáků třídní učitel nebo vychovatelka školní družiny:  

 neprodleně informují jeho rodiče; 

 požádají je o vyzvednutí žáka ze školky, školy či školní družiny; 

 vyzvou rodiče k zajištění jeho léčení; 

 o výskytu pedikulózy ve třídě následně učitelé informují všechny rodiče dětí / žáků dané třídy či 

oddělení školní družiny zápisem do žákovské knížky a vyvěšením na nástěnce v budově. 

 

Dítě / žák se nesmí vrátit zpět do kolektivu, dokud nejsou vlasy čisté a úplně zbavené hnid.  

Často se stává, že rodiče pouze umyjí dětem hlavu přípravkem, ale nezbaví vlasy hnid.  

Přípravky nezaručí odstranění všech hnid. Je nutné ruční vyčesávání vlasů, jinak se vši neustále šíří. 

 

Více se dozvíte: 

www.hodice.cz           ZŠ a MŠ                    Informace pro rodiče 

 

www.vši ve škole       Televizeseznam.cz    Vši ve škole 

 

 

v Hodicích dne 3. 3. 2020 

 

 

                ………………………………………….. 

Mgr. Dagmar Marešová 

    ředitelka školy 
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