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Slovo ředitelky MŠ 
Vážení rodiče, 
do mateřské školy 
patří pouze dítě 
zcela zdravé, 
učitelky mají právo, v 
zájmu zachování 
zdraví ostatních dětí, 
nepřijmout do MŠ 
děti s nachlazením či 
jinými infekčními 
onemocněními. 
Prosíme rodiče, aby 
po nemoci přiváděli 
své děti zdravé – 
doléčené. Nemocné 
děti není možné do 
MŠ přijímat.  

 Rodiče jsou 
povinni hlásit 
výskyt infekčního 
onemocnění. 
MŠ spolupracuje s 
rodiči s cílem 
rozvíjet aktivity a 
organizovat činnosti 
ve prospěch dětí a  
prohloubení  
vzájemného 
výchovného působení 
rodiny a MŠ.  
Rodič má právo 
být informován o 
prospívání svého 
dítěte, o jeho 
individuálních 

pokrocích v rozvoji a 
učení. S třídními 
učitelkami se 
domlouvá na 
společném postupu 
při výchově a 
vzdělávání svého 
dítěte.  
 

Doba čepic a vší dětských. Jak na ně ? 
Samička vši dětské,  klade 
vajíčka (hnidy) velikosti 0,8 
mm a přilepuje je na vlasy 
těsně u pokožky hlavy. Z nich 
se během 1 týdne vylíhnou 
světlé larvy velké cca 1 mm, 
podobné dospělým vším, 
které ihned bodají a sají krev. 
Celý proces od vajíčka 
po dospělce trvá 17-25 
dní. Samička žije 3-5 týdnů 
a za tuto dobu naklade 

 50 -150 vajíček. 
Jak poznáme zavšivení ? 
Poznat zavšivení je celkem 
snadné, upozorní nás 
svědění kůže hlavy, které 
nutí děti ke škrábání. 
Prohlídkou hlavy můžeme 
pouhým okem nalézt 
stříbřitě bílá vajíčka 
přilepená na vlasech,  
 
 

Jak se veš dětská přenáší ? 
Veš se přenáší těsným 
kontaktem osob v rodině, 
v kolektivu dětí, zejména ve 
školách nebo při rekreačních 
pobytech. K přenosu přispívá 
také půjčování hřebenů, čepic, 
šátků, vlasových ozdob, spon, 
apod.  
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Něco k zamyšlení: Jací jsme vlasně rodiče? 
Nekompromisní výchova  
Požadavky na dítě jsou 
stanoveny velmi 
kategoricky, nepřipouštějí 
se žádné výjimky. Projevují 
se navenek stereotypními 
projevy chování, které 
mnohdy nerespektují 
vývojové zvláštnosti 
určitého věku. Někdy se 
může tato výchova jevit i 
jako brutální, když je dítě 
hodnoceno pouze 
negativně, i za použití 
tvrdých metod, někdy i 
tělesných trestů.  
Další typy výchovných 
stylů v příštích číslech. 

Typologie rodiny z 
pohledu její výchovné 
funkce:  
Autoritativní výchova  
Rodiče se snaží za každou 
cenu prosadit pouze své 
názory. Dítě je především 
objektem výchovného 
působení. Musí se 
bezpodmínečně podřídit, a 
to ve svém důsledku 
zapříčiňuje v rodině 
konflikty. Projevy se 
mohou odrazit i ve školním 
prostředí, když se dítě z 
takového prostředí ve škole 
může projevovat agresivně 
nebo naopak pasivně.  

vlasy s hnidami odrůst. Veš 
dětská není schopna žít ve 
vlasech kratších 0,8 cm. 
U dítěte, které momentálně 
nevykazuje známky zavšivení, 
je třeba po dobu výskytu vší 
v dětském kolektivu opakovat 
prohlídku hlavy každé dva dny. 
V případě dítěte, u něhož byl 
výskyt vši dětské zjištěn, je 
potřeba prohlédnout také 
ostatní členy rodiny, případně 
provést jejich odvšivení. 
Jaká preventivní opatření  je 
nutno provádět ? 
Je vhodné, aby rodiče dětí 
často dětem prohlíželi hlavu. 
Důkladná prohlídka by měla 
následovat vždy po návratu 

Jak postupovat při výskytu 
vši dětské v dětském 
kolektivu ? 
Pokud při prohlídce hlavy dítěte 
zjistíme přítomnost dospělých 
vší, můžeme je z vlasů vyčesat 
hustým hřebenem 
(tzv.všiváčkem) a to tak, že dítě 
skloní hlavu nad umyvadlo 
nebo čtvrtku bílého papíru a 
hřebenem táhneme od týla 
směrem  k podložce. 
Vyčesáváme 3-5 minut.  
Ke spolehlivému odstranění 
hnid z vlasů zatím neexistuje 
přípravek. Hnidy je možné 
z části vyčesat hustým 
hřebenem, jednotlivé vlasy 
s hnidami vystřihat nebo nechat 

Důležitá telefonní čísla MŠ: 
PAVILON A: 461 316 782 
PAVILON B: 461 313 506 

dítěte z kolektivu.   
Při nálezu vší u svého dítěte je 
třeba tuto skutečnost nahlásit 
škole a dítě omluvit  na dobu 
nutnou k jeho odvšivení. Učitel 
pak na základě tohoto upozornění 
informuje rodiče ostatních dětí, 
aby mohla být včas zahájena 
všechna opatření proti dalšímu 
šíření vší. 
 

Zbavit děti vší je ze zákona 
povinností rodičů, nikoliv školy 

nebo samotných 
pedagogických pracovníků. 

  

AKCE MŠ v listopadu:  
- Vánoční focení 
- Beseda  s lesním pedagogem 

-  Svatý Martin na náměstí 
   Prosinec: 
 - Vánoční posezení s rodiči 


