
Pokyny pro rodiče při výskytu vší 
 

V případě výskytu vší u vlastního dítěte: 

 

1. Případný výskyt vší vždy ihned oznámit škole (MŠ, ZŠ) - třídnímu učiteli nebo ředitelce školy. 

- škola ihned upozorní rodiče ostatních žáků, že k výskytu došlo, aby se šíření co nejrychleji                 

a nejspolehlivěji zastavilo 

- není třeba se obávat studu, vši se u dětí vyskytují v naprosto všech sociálních vrstvách a nic 

nevypovídají o hygienických normách rodiny 

- výskyt může také odůvodnit náhlou změnu v chování a pozornosti dítěte 

2. Vyprat všechny textilie, které dítě ve škole má (oblečení, ručník, cvičební úbor, polštářek do družiny 

a zejména čepice, šály apod.).  

3. Vyprat doma všechny lůžkoviny, zejména ty, ve kterých dítě spí (včetně polštářků a jiných 

přikrývek, vydrhnout všechny hřebeny a kartáče). 

4. Poučit dítě, že nesmí nikomu půjčovat čepice, hřebínky, ručník apod. 

5. Ošetřit vlasy a pokožku hlavy specializovaným přípravkem, dodržet přesně návod i termín. 

Zopakování ošetření. 

  

V případě výskytu dětských vší u spolužáka ve škole: (budete ihned informováni prostřednictvím emailu) 

 

1. Pravidelně vlasy a pokožku hlavy dítěti kontrolovat. 

2. Vyprat všechny textilie, které dítě ve škole má (oblečení, ručník, cvičební úbor, polštářek do družiny 

a zejména čepice, šály apod.). 

3. Vyprat doma všechny lůžkoviny, zejména ty, ve kterých dítě spí (včetně polštářků a jiných 

přikrývek, vydrhnout všechny hřebeny a kartáče). 

4. Poučit dítě, že si ve škole nesmí od nikoho půjčovat čepice, hřebínky, ručník apod. 

5. Preventivně ošetřit vlasy a pokožku hlavy specializovaným přípravkem, dodržet přesně 

návod i termín zopakování ošetření. 

 

  

Dodržením těchto pokynů přispějete k minimalizování výskytu dětských vší a ochráníte tak dítě své 

i děti ostatní.  

V případě, že se rodiče svým lhostejným postojem prokazatelně odmítnout podílet na výše 

uvedených krocích k zamezení rozšiřování dětských vší, bude se škola nucena obrátit o pomoc k Oddělení 

sociálně právní ochrany dětí a Krajské hygienické stanici. 

 

 

Aktuálně jsou na trhu: 

- 014 ANTI-LICE OIL-SHAMPOO prevention 
- Diffusil H – pěna ve spreji  

- Parasidose – šampon  

- Paranit - sprej  

- Capissan - šampon  

- Pedicul hermal - olej  

- Elektronický hřeben 

a další produkty 

 

https://www.prozdravi.cz/problematiky/vsi/?utm_source=Sklik&utm_medium=cpc&utm_campaig

n=PZ%3ESERP%3ESekce-%20sklik%20%28gen%29&sklik=578527744-

2550210582&utm_term=na%20v%C5%A1i&d=100211411 

 

https://www.apotek.cz/detska-hygiena-pripravky-na-vsi 

 

https://www.prozdravi.cz/problematiky/vsi/?utm_source=Sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=PZ%3ESERP%3ESekce-%20sklik%20%28gen%29&sklik=578527744-2550210582&utm_term=na%20v%C5%A1i&d=100211411
https://www.prozdravi.cz/problematiky/vsi/?utm_source=Sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=PZ%3ESERP%3ESekce-%20sklik%20%28gen%29&sklik=578527744-2550210582&utm_term=na%20v%C5%A1i&d=100211411
https://www.prozdravi.cz/problematiky/vsi/?utm_source=Sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=PZ%3ESERP%3ESekce-%20sklik%20%28gen%29&sklik=578527744-2550210582&utm_term=na%20v%C5%A1i&d=100211411
https://www.apotek.cz/detska-hygiena-pripravky-na-vsi

