
Príloha č. 1  k vnútornému poriadku školy 

Opatrenia pri výskyte vší v škole 
a) triedny učiteľ vykonáva preventívne opatrenia pravidelným sledovaním /nie pozeraním hláv/ 

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 s maximálnym dôrazom na zachovanie jeho anonymity v kolektíve 
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 
g) v spolupráci s rodičmi je nevyhnutné zabezpečiť v čase zavšivenia triedneho kolektívu 

dezinsekciu 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 alebo 
písomného vyjadrenia rodiča, že žiak už nie je chorý 
 

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. 
 
MOJE DIEŤA MÁ VŠI 
 

Veta, ktorá spôsobuje chaos a zhnusenie, nie je v podstate ničím zvláštna a už vôbec nedáva 
dôvod na hanbu, obavy, či paniku. Vši síce spôsobujú nepríjemné svrbenie, ale na rozdiel napr. od 
kliešťov, nie sú nositeľmi nebezpečných infekčných ochorení a preto sú pre napadnutého jedinca 
vlastne neškodné. Čo v skutočnosti spôsobujú je iba nepríjemný pocit. 
Je veľa príležitostí, pri ktorých môžeme týchto malých cudzopasníkov nadobudnúť ako nepríjemnú 
spomienku a medzi deťmi je ich prenášanie prakticky neobmedzené, lebo pri hrách a iných 
aktivitách, najmä v škole, sa ich hlavy často stretnú. To, že sa potom stávajú určitým problémom je 
spôsobené najmä zamlčiavaním. 
 
Treba začať konať 

Vši nevedia skákať, po vlasovej pokožke len lozia. Nemajú žiadny problém prechádzať 
z hlavy na hlavu aj prostredníctvom vankúša, pokrývky hlavy, hrebeňov a rôznej vlasovej bižutérie. 
Deti často komunikujú štýlom „dávania hláv dokopy“ a často svoje ošatenie hádžu na jednu kopu. 
Preto sa nemožno čudovať, ak si prinesú domov vši. 

Hlavne netreba mlčať. Za vši dieťaťa sa nikto nemusí hanbiť, takéto napadnutie hlavy nemá 
nič spoločné so zanedbanou hygienou. Samotné umývanie vlasov všiam vôbec neškodí, aj pri 
pravidelnom umývaní tieto „zvieratká“  zostanú nanajvýš umyté. Odstrániť ich možno len 
mechanicky a s pomocou špeciálnych prípravkov, ktoré je možné podľa postupu v príbalovom 
letáku použiť aj preventívne.  

Pre niektoré rodiny môže byť zakúpenie dezinsekčného prípravku finančne nedostupné. 
V takom prípade sa dá zabezpečiť potrebný prípravok v spolupráci so školou. 



LEGISLATÍVA 
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje v § 51 povinnosti 
fyzických osôb a v § 52 povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb plniť 
opatrenia na predchádzanie ochoreniam. Podľa § 12 ods. 2 písm. e) citovaného zákona medzi takéto 
opatrenia patrí dezinsekcia a regulácia živočíšnych škodcov. Regulácia živočíšnych škodcov, t.j. 
dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia 
prenosných ochorení. Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo 
v ohnisku nákazy. 

Takýmto škodcom je pre človeka aj voš detská, na ktorej reguláciu výskytu sa vykonáva 
dezinsekcia. Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii 
a kontrole prenosných ochorení. 


