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Výskyt vší 
   

Vážení rodiče, 

ve třídě, kterou navštěvuje Vaše dítě se vyskytly vši. Jedná se o parazitární přenosné onemocnění, 

které může následně způsobit infekci. Tuto situaci řešíme s maximální zodpovědností. V souladu 

s doporučením Krajské hygienické stanice Brno a stanoviskem MŠMT ČR jsme stanovili pro případný 

výskyt vší ve třídě následující pokyny: 
 

 Je potřeba, abyste svému dítěti ošetřili vlasy některým z účinných přípravků, který vši i hnidy 

zahubí (informace Vám poskytnou v každé lékárně). 

 Následně je potřeba dítěti odstranit mrtvé hnidy (např. opakovaným vyčesáváním). 

 Všechny hřebeny, kartáče na vlasy a šperky do vlasů by se měly vložit do vody o teplotě 

minimálně 60°C. Je také nutné vyprat a vyžehlit veškeré spodní a ložní prádlo a ručníky. Prát 

je třeba nejméně při 60°C, jistější je však prádlo vyvařit (pokud to tkanina snese). 

 Po té je potřeba vlasy dítěte několik dní pečlivě sledovat a v případě potřeby postup opakovat. 
 

Protože nelze rozeznat hnidy mrtvé od živých, žádáme Vás, abyste dítě do školy v žádném případě 

neposílali s hnidami (i když jsou mrtvé). Nepřítomnost Vašeho dítěte ve výuce z tohoto důvodu bude 

omluvena. 
 

Žák má samozřejmě právo na vzdělávání podle školského zákona (§ 21 odst. 1 písm. a), ale zároveň je 

povinen dodržovat obecně platné předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti. 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. 
 

Zákonní zástupci nemocného žáka při jeho návratu do školy potvrdí úspěšnost léčby (viz příloha). 

V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. Při podezření na 

zanedbávání péče o děti má škola oznamovací povinnost vůči orgánům péče o rodinu a sociálně právní 

ochrany dětí. 

V případě dětí a žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, i přes 

upozornění předškolního a školského zařízení, budeme o této skutečnosti informovat příslušný 

orgán sociální péče. Ten může v tomto případě provádět zvýšené kontroly plnění povinností 

v péči o dítě, pozastavit výplaty fakultativních dávek, apod.  

 

Děkujeme Vám za pochopení a zodpovědný přístup. 

 

V Blatnici pod Svatým Antonínkem 7. 9. 2017 

 

       ing. Vítězslav Juras 

         ředitel ZŠ a MŠ 

Blatnice pod Sv. Antonínkem 

          

 

 

Potvrzuji úspěšnost léčby infekčního onemocnění pedikulózou (veš dětská) u svého dítěte.  

 

 

 

 

Jméno dítěte:    Třída:      Datum:  Podpis rodiče:  
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