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Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, 
příspěvková organizace 

Školní řád-Dodatek č. 2 

Postup školy při zjištění infekčního onemocnění dětí a žáků  

(včetně vší) 

Č.j.: ZSBoh/115/2019 Účinnost od: 1.9.2020 

Spisový znak:  A5 Skartační znak:  

Datum: 14. 4. 2020 Schválil: Mgr. Jakub Vaštík 

Dle § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona - úprava podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví žáků, stanovuji postup školy při zjištění nebo důvodném podezření z infekčního 

onemocnění (včetně vší): 

1. Při důvodném podezření z infekčního onemocnění (včetně vší) budou neprodleně 

informováni zákonní zástupci žáka (dítěte) a žák (dítě) bude do jejich příchodu oddělen 

od ostatních žáků (při zajištění všech podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti, tj. 

především dohledu), aby nedošlo k šíření infekce.  

2. V případě výskytu infekčních onemocnění včetně pedikulózy (přítomnost vší ve vlasech) 

je ve škole naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí.  

3. V případě pedikulózy 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.  
4. Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně informován místně příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví - krajská hygienická stanice. 

5. Rodiče však nemohou být nuceni k tomu, aby si dítě vyzvedli neprodleně (rodiče 

docházející do zaměstnání mohou mít problém se ze zaměstnání uvolnit). 

6. Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitelka školy vyzvat, 

aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§ 22 

odst. 3 písm. b) školského zákona) - této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen 

vyhovět. 

7. V případě žáků (dětí), které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze 

doporučit, aby o  této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.  

8. Žák má právo na vzdělávání podle školského zákona (§ 21 odst. 1 písm. a)), ale zároveň je 

povinen dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s 

nimiž byl žák (rodič) seznámen.  

Výňatek ze školního řádu: 

4. Povinnosti zákonných zástupců žáků (Školní řád Čj: ZSBoh/79/2019) 
 

Zákonní zástupci žáků mají povinnost: 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, 

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (zdravotní 

postižení + druh postižení, zdravotní znevýhodnění), 
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d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 

školním řádem, 

e) oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona, 

v platném znění) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 

bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích, 

f) zajistit, aby se žáci zúčastňovali vzdělávání v takovém zdravotním stavu, který neohrožuje 

zdraví ostatních žáků a zaměstnanců. 

 

V Bohdalicích dne 14. 4. 2020 

 Mgr. Jakub Vaštík 


