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Odborné vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále
jen „KHS“) k žádosti Základní školy Jungmannovy sady Mělník, příspěvkové organizace,
se sídlem: Tyršova 93/26, 276 01 Mělník, IČO 47011319, o stanovisko k opakovanému výskytu
vší ve třídách základní školy
KHS po posouzení žádosti konstatuje následující:
Školy a školská zařízení jsou jakožto zařízení pro výchovu a vzdělávání z hlediska předcházení
vzniku a šíření infekčních onemocnění povinny zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří
vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické
osoby (viz § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů). Žádné další povinnosti školám ani školským
pracovníkům z platné právní úpravy v této souvislosti již nevyplývají. Školám a školských
zařízením je v této souvislosti dále doporučeno provedení úklidu se zaměřením na používané
textilie a textilní materiály, aktuální výměna ložního prádla (v provozu mateřské školy případně
ubytovacího zařízení) a další zejména organizační opatření. Postup při výskytu vší v předškolním
a školském zařízení by měl být upraven v provozním řádu těchto zařízení.
Dle instrukcí MŠMT v případě výskytu pedikulózy ve škole je naprosto nezbytná spolupráce
s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat,
aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy
jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv
školy a jejích pedagogických pracovníků.
Dle § 22 odst. 3 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou zákonní zástupci dětí
a nezletilých žáků povinni informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích dítěte nebo žáka, z čehož vyplývá, že jsou povinni informovat i o výskytu
vší u svého dítěte. Pokud zákonný zástupce žáka v této věci se školou nespolupracuje, může
jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání otázek týkajících se pobytu žáka
ve školském zařízení. Této výzvě je zákonný zástupce povinen dle § 22 odst. 3 písm. b) výše
uvedeného zákona, vyhovět.
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Dále je nutné konstatovat, že dle § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je v rámci tzv.
rodičovské odpovědnosti, která zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě,
zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně
dítěte, povinností rodičů zbavit dítě vší. Výjimečně může tento úkol převzít ošetřující lékař, nikoliv
však škola a její pedagogičtí pracovníci. Po zjištění, že dítě je infikováno, mají rodiče povinnost
onemocnění neprodleně léčit, tzn. zbavit dítě vší aplikací k tomu účelu určeného a povoleného
léčivého přípravku. Současně je důležité cestou mechanického vyčesávání odstranit i hnidy
a aplikaci insekticidního prostředku opakovat v dalším termínu (dle návodu výrobce prostředku).
Důležité je, aby odvšivování bylo koordinováno tak, aby k němu došlo najednou u celého kolektivu.
Pokud dochází ke zbavování vší u dětí v různých termínech nebo není prováděno odvšivování celé
rodiny najednou, dochází k dalšímu přenosu od dětí, u nichž nebylo odvšivení provedeno vůbec
nebo v jiném termínu a výskyt vší se neustále v kolektivu opakuje. Důležité je také to, aby byly
při opakované dezinsekci používány jiné přípravky, aby nevznikla rezistence vší na jeden přípravek.
V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, i přes upozornění
školského zařízení, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální
péče. Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavením výplaty
fakultativních dávek, zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě apod.
Pro zvládnutí pedikulózy ve škole je nutná vzájemná informovanost a spolupráce s rodiči dětí.
Škola může po rodičích požadovat podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu
dle pokynů a posílají dítě do kolektivu dětí školy nezavšivené tj. zdravé bez infekčního
onemocnění.
Veš dětská v našich podmínkách nepřenáší žádné původce infekčních onemocnění a zpravidla
nepůsobí jiné objektivní potíže. V některých případech může následkem škrábání svědící
kůže dojít k sekundární bakteriální infekci kůže, popř. vzniku ekzému.

Ing. Pavla Cihlářová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Mělník a Mladá Boleslav
Rozdělovník
1) Adresát - DS
2) KHS – HDM a/a ke spisu
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