
Vážení zákonní zástupci, 

v poslední době se v naší škole ve vlasech žáků 

opakovaně objevila veš dětská a její vajíčka = hnidy.  

Veš dětská je parazitický hmyz žijící pouze v lidských 

vlasech, kde saje krev. Přenáší se těsným kontaktem 

s napadenými osobami nebo používáním společných 

pokrývek hlavy, hřebenů apod.  

Dospělec vši dětské saje krev 4–5 krát denně. Samice žijí maximálně měsíc, 

během kterého nakladou až 50 vajíček (hnid – živá = 

tmavá u pokožky X mrtvá = světlá, v odrostlých 

vlasech). Samci žijí o něco kratší dobu. Hnidy, které veš 

přilepuje na vlasy, jsou na horním pólu opatřeny víčkem. 

Za 7–11 dní praskne horní konec vajíčka a vylíhne se 

nymfa, která se celkem 3× svléká. Před každým svlékáním saje krev a za 8 dní 

dospívá.  

 

Příznaky: 

- neklid, ospalost, nepozornost, svědění, vyrážka – sekundární hnisavé 

kožní infekce  

- změna psychického stavu dítěte – stres, frustrace, pocit viny, studu….  

- vzácně – zduření místních uzlin, zvýšená teplota, generalizovaná 

dermatitida, silné astma, alergické reakce díky nesprávnému použití 

odvšivovacího přípravku 

 

Vzhledem k tomu, že zavšivení (neboli pedikulóza) je považováno za přenosnou 

infekční nemoc, žádáme Vás, abyste důkladně a pravidelně prohlíželi vlasy 

svým dětem a v případě výskytu vší nebo hnid provedli všechna potřebná 

opatření k zabránění jejich šíření včetně informace pedagogům popř. vedení 

školy a omluvení žáka na dobu nezbytně nutnou k odstranění parazitů. 



Předejdete tak opakovanému šíření vší mezi žáky. Zbavit děti vší je povinnost 

rodičů nikoliv pedagogických pracovníků!!! Upozorňujeme, že 

nedůslednost některých rodičů ve třídě způsobuje, že nákaza se potom šíří a 

opakuje ve velmi krátkých intervalech. 

Hlavní hygienik ČR doporučuje pro předškolní a školní zařízení tato opatření: 

„Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění. 

Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školy neměly zařazovat zavšivené 

děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat a léčit tuto „nemoc“ mohou 

pouze rodiče popř. lékaři, nikoli pedagogičtí pracovníci. Proto je nutné apelovat 

na zákonné zástupce, aby při každém zaznamenaném výskytu vší u svých dětí 

ihned informovali školu, aby mohli být informováni rodiče ostatních žáků.“ 

 

Ze všeho tedy vyplývají tyto povinnosti rodičů/zákonných zástupců: 

- okamžitě nahlásit učitelům a vedení školy výskyt vší nebo hnid u dítěte 

- zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak 

hnidy 

- dítě může nastoupit do školy až po splnění předchozích bodů 

Povinnost školy: 

- informovat rodiče/zákonné zástupce o výskytu vší 

 

Pokud se ve třídě objeví vši, budeme po rodičích/zákonných zástupcích 

žáků dané třídy vyžadovat čestné prohlášení o tom, že prohlédli vlasy a 

popř. provedli potřebná opatření. 

 

 

 

 

 

 



JAK SE ZBAVIT VŠÍ 

1. Použijte odvšivovací prostředek (Diffusil H Forte, Diffusil H Care, Diffusil 

H Prevental, šampon Parasidose, Jacutin gel aj.) 

Nejprve použijte přesně podle návodu. Na příbalovém letáku je uvedeno, za jak 

dlouho je nutné odvšivení opakovat, pokud se napoprvé nepodařilo - přípravky 

usmrcují jen nymfy a dospělé jedince (tzv. lezoucí vši), hnidy neusmrcují. 

Druhé odvšivení se doporučuje udělat vždy (cca za týden, ale ne dříve), aby se 

zlikvidovaly přežívající hnidy a z nich vylíhlé larvy. 

 

2. Odstraňte všechny mrtvé hnidy 

Mezi mrtvými hnidami stačí jedna živá a problém je opět zde. Pro první „hrubé“ 

odstranění lze použít hustý hřeben, tzv. všiváček (lze jej zakoupit či je přiložen 

k některým přípravkům).  

Pro celkový úspěch je nezbytná i druhá fáze – stažení zbývajících hnid ručně. 

Tato činnost je velmi zdlouhavá a pracná, ale pro úspěch celého procesu 

nezbytná. 

 

3. Sledujte účinek 

Účinnost léčby je nutno kontrolovat – důkladnou prohlídkou hlavy (alespoň tři 

následující týdny po odvšivovací proceduře). Abyste nákazu skutečně 

zlikvidovali, je třeba: 

- vydezinfikovat všechny hřebeny a kartáče 

- vyprat (min 60°C) všechno prádlo, oblečení – zejména ložní prádlo, 

čepice, bundy, trička apod. a vyžehlit; vyčistit (povysávat) autosedačku 

atd. 

- zkontrolovat vlasy všech členů rodiny 

 

4. Co dělat, když přípravek nezabere? 

Příčin, proč se nepodaří vši napoprvé zlikvidovat, může být více:  



- odolnost vší proti zvolenému preparátu – pak je třeba vyzkoušet jiný 

- nedodržení postupu – je nutné přesně dodržovat návod 

- nedostatečné ruční (mechanické) odstranění hnid – v celém procesu je 

tento krok nejdůležitější 

- nutná důslednost a zodpovědnost všech rodičů ve třídě 

 

5. Vlasy pravidelně prohlížejte 

Jedinou prevencí proti vším jsou pravidelné a časté prohlídky vlasů event. zásah 

hned v počátečním stadiu výskytu vší. 


