
Upozornění pro rodiče – opatření proti vši dětské  

Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění, kteří se 

šíří v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu školy by 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 nemají písemný souhlas rodičů). Proto je nutné, aby rodiče 

při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svých dětí vždy tuto skutečnost 

oznámili škole, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informování rodiče ostatních 

dětí. Jinak nelze zamezit zpětnému přenosu vší na jejich již ošetřené dítě. Zároveň 

by rodiče neměli dítě s výskytem dospělých vší posílat do dětského kolektivu. Léčba 

zavšivení je ale jednorázová a krátkodobá. Takže izolace dětí není prakticky nutná. 

Škola musí spoléhat na svědomitost a zodpovědnost rodičů. V případě oznámeného 

nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu žáků by měla škola o tomto nebezpečí rodiče 

informovat. 

Podle par. 31 odst. 1, písmena a) zákona č.94/1963 Sb., o rodině, v platném 

znění, je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je 

tedy povinen sledovat i výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen 

zajistit neodkladně odvšivení dítěte specifickým k tomuto účelu určeným 

registrovaným léčivým přípravkem. 

Povinnosti a práva školy 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost informovat zákonné zástupce dětí 

o výskytu vší ve škole. Při zjištění nákazy (výskytu vší či hnid) mají neprodleně 

informovat zákonné zástupce dítěte a dítě předat do jejich péče k provedení 

potřebného zákroku. Děti s infekčním onemocněním budou do příchodu zákonných 

zástupců izolovány od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření nákazy. Při hromadném 

výskytu vší škola informuje Krajskou hygienickou stanici. 

Povinnosti zákonných zástupců 

Zbavit dítě vší je povinností rodičů. Tito musí zabezpečit takové ošetření hlavy 

dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy. Dítě může nastoupit do školy až 

po  splnění předchozího bodu. Pokud rodiče se školou nespolupracují, ředitel školy je 

vyzve, aby se osobně zúčastnili projednávání závažných otázek. Této výzvě je 

zákonný zástupce povinen vyhovět (par. 20 ods.3, písmeno b, Školského zákona). 

V případě dětí, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, škola 

informuje o této skutečnosti příslušný odbor sociální péče. Dítě má právo 

na vzdělání podle ŠZ, ale je povinno dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy 

k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli rodiče na TS seznámeni. 
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