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Vnitřní pokyn ředitele školy při zjištění výskytu vší u žáků 

Výskyt vší (pedikulóza) je parazitární přenosné onemocnění. V případě výskytu pedikulózy (ale i 

jiných infekčních onemocnění) v ZŠ i MŠ je naprosto nezbytná spolupráce se zákonnými zástupci 

všech žáků/dětí. Vyučující sami nemohou žákům/dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili 

pedikulózu na další žáky/děti. Jejich povinností je neodkladně po zjištění výskytu vší u konkrétního 

žáka/dítěte telefonicky informovat jeho zákonného zástupce a sdělit tuto informaci vývěskou při 

vstupu do ZŠ i MŠ také zákonným zástupcům ostatních žáků/dětí dané třídy. 

 Zbavit žáka/dítěte vší je povinností jeho zákonných zástupců, nikoli školy a jejích pedagogických 

pracovníků. Pokud zákonní zástupci se školou nespolupracují, ředitel školy je vyzve k osobnímu 

jednání. Této výzvě je každý zákonný zástupce povinen vyhovět. V opačném případě bude škola 

následně informovat příslušný orgán sociální péče (MěÚ Bruntál). 

 

Povinnosti zákonných zástupců (rodičů): 

 Okamžitě nahlásit třídní učitelce (třídnímu učiteli) výskyt vší či hnid u jejich dítěte. 

 Zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy. 

 Dítě může nastoupit zpět do školy až po splnění předchozího bodu. 

 V případě žáků/dětí, které jejich rodiče (zákonní zástupci) posílají do kolektivu opakovaně 

neodvšivené, bude o této skutečnosti v souladu s doporučujícím pokynem MŠMT neprodleně 

informován příslušný orgán sociální péče. Žák má právo na vzdělávání podle školského zákona, 

ale je povinen dodržovat školní řád a předpisy či pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

s nimiž je pravidelně seznámen. 

 Při opakovaném výskytu pedikulózy u konkrétního žáka/dítěte je škola oprávněna požadovat od 

jeho zákonných zástupců potvrzení dětského lékaře, že žák/dítě tuto infekci již nemá. 

Povinnosti školy: 

 Po zjištění výskytu vší budou žáci/děti s infekčním onemocněním do příchodu jejich zákonných 

zástupců izolováni od ostatních žáků/dětí, aby nedošlo k šíření nákazy. 

 Při zjištění výskytu vší či hnid škola okamžitě informuje zákonného zástupce (rodiče) žáka/dítěte 

a předá daného žáka/dané dítě do jeho péče k potřebnému zákroku. 

 Při hromadném výskytu vší informuje škola orgán veřejné ochrany zdraví (KHS). 

 Všechny podmínky BOZ pro postižené žáky/děti zajistí třídní učitelka (třídní učitel) ve spolupráci 

s vedením školy. 

 

V souladu se Sdělením MŠMT pro ředitele škol a školských zařízení k zajištění lepší informovanosti 

rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) zpracoval: 

 

V Razové 1. 9. 2019                                                                                Mgr. Jiří Chmelík, ředitel školy

                                                                                                      ……………………………..

   

Příloha:     Veš dětská – PEDICULUS CAPITIS  (zdroj: KHS Středočeského kraje, Praha) 
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