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Vnitřní předpis k postupu školy v případě výskytu vší (pedikulózy) 
 

Postup školy je založen na následujících legislativních podkladech a odborných stanoviscích: 
zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších úprav (občanský zákoník), zákon č. 561/2004 Sb. ve znění 
pozdějších úprav (školský zákon), zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších úprav (o ochraně 
veřejného zdraví), metodický pokyn MŠMT z 15. 6. 2005, doporučení Hygienické stanice hlavního 
města Prahy z 28. 2. 2018 
 
Z důvodu ochrany zdraví by školy a školky neměly zařazovat zavšivené děti do kolektivu. 
Zaměstnanec školy nemůže toto onemocnění diagnostikovat, zákonní zástupci jsou však povinni 
v případě, že u svého dítěte zaznamenají výskyt vší, o této skutečnosti školu informovat. Tato 
povinnost vyplývá jak z legislativy, tak ze školního řádu školy. Povinností zákonných zástupců je 
samozřejmě též zajistit řádné odvšivení dítěte a dítě s výskytem živých vší ponechat doma, 
neposlat ho do školního kolektivu. 
 
Postup školy je v případě výskytu vší následující: 

1. Zákonný zástupce oznámí třídnímu učiteli (příp. jinému pracovníkovi školy) výskyt vší u 
svého dítěte. Třídní učitel (případně pověřený zastupující pedagog) neprodleně informuje o 
výskytu vší zákonné zástupce všech žáků ve třídě, samozřejmě bez uvedení jakýchkoliv 
údajů o žákovi, u něhož byl výskyt vší zaznamenán. Jestliže dochází ke spojování skupin 
z více tříd (např. pro výuku cizího jazyka), je třeba informovat i zákonné zástupce v těchto 
třídách. Pokud žák dochází do školní družiny a je v oddělení spolu se žáky z jiných tříd, je 
třeba ve spolupráci s vychovatelkou nebo dalšími třídními učiteli informovat i zákonné 
zástupce těchto žáků. 

2. Informaci zákonným zástupcům zašle třídní učitel prostřednictvím školního informačního 
systému Škola OnLine a dále žákům rozdá vytištěný informační leták, jehož součástí je 
formulář pro čestné prohlášení zákonných zástupců. Tímto čestným prohlášením zákonní 
zástupci potvrzují, že prohlédli dítěti hlavu a provedli případně potřebné odvšivení, takže 
dítě je bez známek infekčního onemocnění. Toto prohlášení má škola právo požadovat. 
Zákonní zástupci předají prostřednictvím dítěte toto vyplněné a podepsané prohlášení 
s aktuálním datem třídnímu učiteli (nebo určenému zastupujícímu učiteli). 

3. Pokud žák v den, který následuje po sdělení informace a předání formuláře čestného 
prohlášení, zákonným zástupcem vyplněné a podepsané čestné prohlášení ve škole 
nepředá, upozorní třídní učitel (zastupující třídní učitel) zákonné zástupce znovu na tuto 
povinnost – zprávou v systému Škola OnLine, e-mailem, případně telefonicky. V případě, že 
ani další den zákonní zástupci čestné prohlášení škole nepředají, upozorní třídní učitel 
ředitelku školy, která vyzve zákonné zástupce k projednání závažných otázek týkajících se 
vzdělávání žáka. Pokud zákonní zástupci se školou při řešení výskytu vší nespolupracují, 
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může ředitelka školy oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí. 

4. Jestliže pedagogický pracovník zaznamená u žáka viditelné hnidy nebo lezoucí vši, 
informuje o této skutečnosti neprodleně zákonné zástupce žáka a vyzve je, aby si žáka 
převzali a v rámci své rodičovské odpovědnosti zajistili odvšivení. V souladu s příslušnými 
předpisy má škola nebo školské zařízení povinnost zajistit oddělení žáka, který vykazuje 
známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro něj dohled 
zletilé fyzické osoby. 

 
 
 
 
 
23. 1. 2019       Mgr. Naděžda Hrebíková 
         ředitelka školy 


