
Vážení rodiče! 

 Na naší škole se opakovaně u žáků  vyskytly vši. Po nahlášení výskytu jsme okamžitě informovali rodiče, 
aby provedli kontrolu vlasů svých dětí. Několik rodičů se na mě obrátilo s tím, že už si neví rady, jak se 
tomuto nepříjemnému problému bránit. Společně s nimi jsem připravila následující informace a prosím vás 
o pravidelné každodenní prohlížení vlasů dětí a v případě nálezu o okamžité upozornění ve škole. 
Ohlášení zůstává anonymní a slouží jen pedagogům k mapování výskytu. Současná situace na mnohých 
školách je důsledkem vzniku odolnosti vší na dříve používané léčivé přípravky a nabízením neúčinných 
kosmetických přípravků proti vším v lékárnách. Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční 
onemocnění, které se šíří v dětském kolektivu. 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 (zákonní zástupci) popř. lékaři, nikoli učitelé či vychovatelé. Věřím, že se vám podaří problém 
zvládnout. 

  Mgr. Eva Krafková, řed. školy 

 

Co je veš dětská? 

- Veš dětská je bezkřídlý hmyz 
- Veš má za svůj asi 3 - 5 týdenní život tyto vývojové fáze: 

1. HNIDA - je přilepená na vlase, za 7 dní se z ní vylíhne larva 
2. LARVA - začíná ihned sát krev, je světle zbarvená a asi 1 mm dlouhá, díky tomu je snadno 

přehlédnutelná, než dospěje, tak se 3x svlékne, po 17 - 25 dnech se z larvy stává dospělá 
veš 

3. VEŠ - dokáže naklást 50 - 150 hnid, larvy i dospělé vši sají krev 3x až 5x denně 
 
Jak se zbavit vší? 

 

• Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je česání klasickými hřebeny, a mytí 
vlasů běžnými šampony. 

• K jejich odstranění je nutné použít speciální přípravky k tomu určené. 

• V žádném případě nestačí vlasy pouze umýt těmito odvšivovacími produkty. 

• Je zapotřebí důkladné mechanické odstranění vší (nejlépe hřebenem „všiváčkem“) a hnid, ze 
kterých se i po použití speciálních přípravků může vylíhnout veš. 

• Jediným preventivním opatřením proti výskytu vši dětské jsou časté a pravidelně opakující  se 

prohlídky vlasů, a to i v období, kdy se ještě veš nevyskytuje. Dále pak neodkladné a důkladné 
odvšivení v případě nálezu vší, ale i hnid. 

• Po odvšivení je nutné v kontrolách a prohlídkách pokračovat minimálně po dobu 3 - 4 týdnů, 
protože se může dle životních fází vší celý proces opakovat! 

• Veš dětská přežije bez potravy 18 - 24 hodin, to znamená, že je také zapotřebí zlikvidovat přežívající 
vši ze všeho šatstva a předmětů běžné každodenní potřeby (např. ručníky, ložní prádlo, čepice, šály, 
plyšové hračky, polštářky). 

• Provést kontrolu všech členů rodiny. 

• Toto všechno vyžaduje zodpovědný, precizní přístup a časová náročnost je značná, ale pouze 

tímto způsobem se zabrání neustále se opakujícímu výskytu vší v dětských kolektivech. 

 

 
 

 


