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Oznamujeme rodičom, že je potrebné vykonať preventívne opatrenia proti 

výskytu vší na škole. Žiadame, aby ste prezreli deťom hlavy a v prípade 

výskytu vší či hníd bezodkladne navštívili praktického lekára. V opačnom 

prípade bude škola postupovať podľa § 10 ods. 1 písm. c/ bod. č. 1 vyhlášky 

č. 527/2007 Z. z. a vylúči vyše dieťa na nevyhnutný čas z kolektívu. 

Všeobecné informácie: 

Zavšivenie – pedikulóza, je parazitárne ochorenie prenosné z človeka na človeka. Ak ním 

dieťa trpí, nesmie navštevovať školu alebo škôlku a musí sa liečiť. Pokiaľ ide o liečbu 

a preventívne opatrenia proti šíreniu nákazy v rodine, každý jej člen by mal používať liečebný 

vlasový prípravok, až kým sa vší a hníd úplne nezbaví. 

Prevencia pedikulózy:  

- striktne dodržiavať osobnú hygienu, najmä pri používaní posteľnej bielizne 

a uterákov 

- nevymieňať si osobné veci – čiapky, šály, oblečenie v kolektívoch malých detí, každé 

musí používať svoj hrebeň  

- pravidelné kontroly vlasov detí rodičmi  

 

Voš hlavová jecudzopasný hmyz, ktorý parazituje vo vlasoch, môže byť aj v obočí, vo fúzoch 

a v brade. Vši sa prenášajú kontaktom, najčastejšia je voš detská, ktorá sa najviac vyskytuje 

u detí od dvoch do dvanásť rokov.  

Podľa § 6 ods. 3 písm. i/ zákona č. 355/2007 Z. z. prevádzkovatelia škôl nemajú povinnosť 

zisťovania výskytu vší u žiakov, ale majú v prevádzkovom poriadku stanovený postup 

(vylúčenie žiaka z kolektívu a upozornenie rodiča, že žiak nesmie prísť do školy zavšivený 

a pod.), ktorý treba uplatniť, ak sa u žiaka, resp. žiakov alebo detí prejaví prenosné 

parazitárne ochorenie(§ 10 ods. 1 písm. c/ bod. č. 1 vyhlášky č. 527/2007 Z. z.). Kontrolu 

dodržiavania prevádzkových poriadkov vykonáva príslušný regionálny úrad verejného 

zdravotníctva v rámci štátneho zdravotného dozoru.  

Opatrenia pri výskyte vší v škole: 

a)    triedny učiteľ (prípadne iná poverená osoba) bude vykonávať preventívne opatrenia 

pravidelným sledovaním možného výskytu vší v žiackom kolektíve, 

b)   pri akomkoľvek podozrení učiteľa (inej osoby) na možný výskyt vší oznámi túto 

skutočnosť neodkladne vedeniu školy a rodičovi, 



c)    do príchodu rodiča zabezpečí učiteľ v spolupráci s vedením školy izolovanie žiaka od 

kolektívu, 

d)   učiteľ dohliadne, aby vrchný odev žiaka podozrivého zo zavšivavenia nebol uložený 

spoločne v šatni na vešiaku s odevmi ostatných žiakov, 

e)    učiteľ rodičovi odporučí, aby navštívil príslušného obvodného detského lekára             

a podľa jeho pokynov zabezpečil odvšivavenie svojho dieťaťa, 

f)    vedenie školy zabezpečí informovanie rodičov, že sa v škole vyskytli vši a tiež že sa 

budú v žiackych kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia. O opatreniach v rámci 

prevencie ako aj pri výskytu vší v škole budú informovaní rodičia na plenárnom 

rodičovskom združení a triednych aktívoch. 

g)    v spolupráci s rodičmi je nevyhnutné zabezpečiť v čase zavšivenia triedneho 

kolektívu sa vykoná dezinsekcia aj u zdravých žiakov, 

h)    vedenie školy požiada rodičov o súčinnosť, aby priebežne kontrolovali deti 

a v prípade zistenia zavšivenia neodkladne informovali školu, ktorá bude následne 

postupovať v zmysle vyššie uvedených opatrení, 

i)    po dezinsekcii vykoná učiteľ opätovne preventívne opatrenia v žiackom kolektíve 

a naďalej bude priebežne sledovať možný výskyt vší v triede, 

j)   opätovný nástup žiaka do školy bude možný až po predložení potvrdenia od lekára, že 

žiak už nie je chorý. 

Počas školského roka, spravidla v prvom štvrťroku (podľa potreby priebežne) triedny učiteľ 

tiež vyzve rodiča, aby prezrel dieťaťu hlavu, a zistil výskyt vší. Tento oznam sa zaznamená do 

žiackej knižky, rodič ho následne podpíše.  

Rodič má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú 

starostlivosť. Ak rodič odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za 

nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza aj k porušeniu 

základných práv dieťaťa. Riešenie tejto situácie je v kompetencii zodpovedných 

inštitúcií v sociálnej oblasti. 
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