
Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z 

třídních schůzek dne 22.3.2022 

Třídní schůzky se konaly po delší době, kdy jsme se nemohli vidět fyzicky ve škole. Alespoň 

částečně jsme se mohli setkávat alespoň v online prostředí. Děkuji vám všem za nasazení a spolupráci, 

mohli jsme to zvládnout jedině společně, a to není fráze, jen konstatování prostého faktu. 

Také děkuji všem rodičům za účast na třídních schůzkách, projednání všech bodů navrhovaného 

programu a zpětnou vazbu, která nám pomáhá o školních věcech a školním životě přemýšlet a směřovat 

nás dál v naší vizi být školou, kde si každý najde svoje. V níže uvedených řádcích se pokouším šířeji a v 

souvislostech odpovědět na jednotlivé dotazy či situace. Pokud by se vám zdálo, že to „není ono“, ozvěte 

se. Rád se nad věcí sejdu i osobně. Pokud máte další připomínky, dotazy či podněty, nečekejte s nimi až 

na další schůzky. My všichni (vedení školy i vyučující) jsme připraveni konzultovat podobné ihned a 

nejlépe osobně. 

1.B Výskyt vší ve třídě. 

Tohle je asi nejčastěji komentovaná školní věc vůbec, opakuje se pravidelně. Průběžně se ptají i rodiče 

v jiných třídách. Jak tedy postupovat ve škole v případě opakovaných výskytů vši dětské v třídních 

kolektivech? 

Níže uvedené detailní informace vycházejí z metodického pokynu MŠMT a materiálu KHS. 

Žádám proto všechny rodiče všech žáků o důslednost při kontrole hlav svých dětí, pedagogické 

pracovníky o důslednost v informování rodičů včetně níže uvedeného čestného prohlášení a obecně 

o spolupráci při řešení tohoto nikdy nekončícího boje se vší dětskou. 

Pokyn MŠMT ČR www.msmt.cz/file/36209_1_1/ Jak postupovat ve škole? 

V případě výskytu pedikulózy (ale i u jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná 

spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. 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 povinnost rodičů, nikoliv 

školy a jejich pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně 

informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice. Pokud 

zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel 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. V případě žáků, které rodiče posílají 

opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný 

orgán sociální péče. Žák má samozřejmě 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 seznámen. 

Informace KHS 

Současná situace je důsledkem vzniku odolnosti vší na účinné látky v dříve používaných léčivých 

přípravcích. Zvýšená poptávka po „alternativním“ odvšivování způsobila, že se v lékárnách prodávají 

proti vším nejrůznější přípravky, z nichž mnohé mají nedostatečnou až pochybnou účinnost. Rodičům 

se často nepodaří vši zcela vyhubit a tím dochází k opakovanému a zvýšenému šíření vší v dětských 

kolektivech. Studie ukazují, že v ČR cca 5- 20% dětí ve školkách a na prvním stupni základních škol má 

ve vlasech známky po výskytu vší. Tento výskyt není nijak dramatický a zhruba odpovídá výskytu v 
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západních zemích Evropy. Doporučení pro předškolní a školní zařízení Z právního hlediska je zavšivení 

považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. Z důvodu 

ochrany zdraví dětí v kolektivu by školky a školy neměly zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. 

Ovšem diagnostikovat infekční onemocnění mohou u dětí pouze lékaři popř. rodiče, nikoli učitelé či 

vychovatelé. Proto je nutné apelovat na rodiče, aby při každém zaznamenaném výskytu živých vší u 

svých dětí vždy informovali školu popř. školku, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni 

rodiče ostatních dětí v riziku. Jinak zde hrozí opětovný přenos vší na jejich odvšivované dítě z dětí, 

jejichž rodiče o aktuálním výskytu vší v kolektivu nevěděli. Zároveň by rodiče neměli dítě s výskytem 

dospělých živých vší posílat do dětského kolektivu. Odstranění dospělých vší z vlasů dítěte je však 

možno zajistit během několika minut, takže izolace dětí nebývá v praxi nutná. Učitelé a vychovatelé 

musí spoléhat na svědomitost a odpovědnost rodičů. V případě oznámeného nebo hrozícího výskytu 

vší v kolektivu dětí, by školka nebo škola měla o tomto nebezpečí rodiče písemně informovat (toto 

paní učitelky opakovaně dělají) a požadovat po rodičích podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti 

prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu dětí školy (školky) bez vší (je vyžadováno). 

Doporučení pro rodiče 

Dle znění § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je rodič povinen pečovat o zdraví dítěte. Je 

tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit léčbu tj. 

odvšivení dítěte. K odvšivování může použít pouze k tomu účelu určené přípravky či prostředky a 

postupovat podle jejich návodu k použití. Přípravky určené k hubení vší je možno aplikovat na dítě 

pouze při zjištěném výskytu živých vší ve vlasech. Preventivně je možno proti vším aplikovat pouze 

repelentní přípravky proti vším. Před jejich aplikací není třeba ověřovat, zda je dítě zavšivené, ale i 

repelentní přípravky by se měly aplikovat pouze v odůvodněných případech, např. při zaznamenaném 

aktuálním výskytu vší v dětském kolektivu, u kamarádů, sourozenců, při kolektivních akcích dětí apod. 

Repelentní přípravky se vždy aplikují až po umytí vlasů, protože po umytí vlasů účinek všech v 

současnosti používaných přípravků mizí. Zavšivení dítěte lze prokázat nebo vyloučit pouze vyčesáváním 

vší pomocí speciálního hřebínku tzv. „všiváčku“ (běžně k dostání v drogeriích a zdravotnických 

potřebách). Vyčesávání vší je vhodné provádět nad světlou podložkou, popř. nad umyvadlem či vanou, 

na které jsou vyčesané vši dobře viditelné. Pravidelné vyčesávání vlasů všiváčky je hlavní a účinná 

prevence před šířením vší. Opakovaným vyčesáváním vší všiváčkem lze již během několika vyčesávání 

docílit úplného vymizení vší i bez aplikace odvšivovacích přípravků. Vyčesávání vší je nutné provádět 

od kořínků vlasů minimálně 5 minut postupně z celého povrchu vlasaté části hlavy alespoň každý třetí 

den. Vši se musí vyčesávat, dokud se vyskytují, minimálně však ještě dva týdny po nálezu poslední 

dospělé vši. U některých typů delších vlasů je však vyčesání všech vší technicky neproveditelné. Rovněž 

ostříhání vlasů na méně než 0,8 cm je osvědčená metoda jak zamezit výskytu vší. Obecně platí, že po 

každém řádném použití jakéhokoliv přípravku proti vším nebo po důkladném vyčesání vší „všiváčkem“, 

je možno považovat dítě za neinfekční a zařadit ho do dětského kolektivu. 

Problematika odvšivování dětí 

Moderní přípravky proti vším obsahují účinné látky, které z důvodu ochrany zdraví dětí již nepronikají 

do tkání, a proto nepůsobí na zárodky vší ukryté v hnidách. Ošetření všemi přípravky je proto většinou 

nutné opakovat, aby se usmrtily i vši vylíhlé z hnid, které přežily první ošetření. Nové vši se z 

nakladených hnid líhnou do devíti dnů, proto se musí provádět minimálně ještě druhé odvšivení kolem 

desátého dne po prvním ošetření. Několik dnů po druhém odvšivení je dále nutné provést kontrolu 

účinnosti odvšivení vyčesáváním vší všiváčkem. Pokud při této kontrole budou vyčesány živé vši, je 

třeba zkontrolovat, zda bylo postupováno přesně podle návodu použitého přípravku a pokud ano, je 

nutné aplikovat jiný odvšivovací přípravek dle návodu nebo s dítětem navštívit lékaře. Výskyt 

odrůstajících hnid ve vlasech Přípravek, který by usmrcoval či odstraňoval hnidy (vajíčka vší přilepená 



k vlasům) neexistuje. Hnidy z vlasů nedokáže odstranit žádný přípravek ani hřeben. Hnidy samičky vší 

přilepují jednotlivě ke kořínkům vlasů. Poté se hnidy vzdalují od pokožky hlavy cca 0,5 mm za den 

(podle toho jak rychle vlas roste). Hnidy vzdálené od pokožky hlavy více než 5 mm jsou tedy již prázdné 

nebo mrtvé. Tyto hnidy dále postupně odrůstají s vlasem, dokud nejsou odstřiženy spolu s částí vlasu, 

na které jsou nalepeny. V závislosti na délce vlasů mohou hnidy po odvšivení odrůstat s vlasy až několik 

měsíců. Přetrvávající výskyt odrůstajících hnid u dětí nelze považovat za opakované zavšivení. Jedná se 

pouze o estetickou vadu a není možno na hnidy jakkoliv upozorňovat či požadovat jejich odstranění z 

vlasů. Jediný způsob jak odstranit hnidy z vlasů je stahovat je po vlasu jednotlivě nehty či vlasy s 

hnidami vystříhat. 

 

 

6.A Tři vyučovací hodiny týdně jsou málo. Žádost na zrušení druhého cizího jazyka. 

Ve škole máme zásadní dokument, který se jmenuje Školní vzdělávací program (ŠVP). Ten vychází 

z Rámcového vzdělávacího programu (RVP), který je zákonnou normou a ŠVP musí být s ním v souladu. 

Kromě popisu učiva, kompetencí žáků, průřezových témat a dalších podrobností obsahuje také část 

nazvanou učební plán. Ten přesně stanovuje minimální a maximální dotace předmětů a určuje i tzv. 

disponibilní dotaci, kterou škola může využít. ŠVP je dokumentem, který společně vypracovali vyučující 

školy, je plně v souladu s RVP, prošel mnohými kontrolami ČŠI a byl odsouhlasen školskou radou. Na 

Tylovce jsme disponibilní dotaci použili především k posílení hodin českého jazyka a matematiky, 

přírodních věd a společensko-vědních oborů. Z disponibilní dotace se vždy ubírají také hodiny na nová 

povinná témata, od příštího školního roku např. na zavádění tzv. nové informatiky. Pokud se má někde 

přidat, musí se jinde ubrat. 

Jsem aprobací m.j. učitel angličtiny a myslím si, že tři hodiny týdně je tak akorát. Je to navíc model 

téměř většiny základních škol v ČR. Máme ve škole mnohé žáky, kteří i při této dotaci vládnou 

angličtinou skvěle a už na základní škole dosahují úrovní, které dle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky (SERRJ https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-

referencni-ramec-pro-jazyky ) přísluší středním školám. Zcela jistou podmínkou je, že si své obzory a 

jazykové kompetence rozšiřují i mimo vyučování, příležitosti jsou v dnešní době obrovské, ale to platí 

u všech předmětů. Kroužky angličtiny máme už v první a druhé třídě, každoročně pořádáme týdenní 
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jazykový kurz, jsme školou s největším počtem dokončených zahraničních projektů Comenius/Erasmus 

v okolí, máme spolupráci se zahraničními školami partnerských měst, snažíme se do výuky zapojovat 

lektory, pořádáme školní kola jazykových didaktických soutěží a naši žáci se dobře umisťují v okresních 

kolech. Žáci mohou skládat mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge, což opět není běžná aktivita 

základních škol v okolí. 

Pokud se týká druhého cizího jazyka, opět je to ve škole povinnost vyplývající z RVP. Na druhém stupni 

musí být výuka minimálně 6 hodin celkem, my vyučujeme v modelu 1-1-2-2, tedy jedna hodina v šesté 

třídě a tak dále. Cílem je získat alespoň základní znalost druhého jazyka, ale i při této minimální dotaci 

někteří dokáží složit mezinárodní zkoušky. Pouze žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou 

být uvolněni a výuka je nahrazena např. českým jazykem. Jak jsem psal výše, vždy je něco za něco, 

povinným zavedením druhého cizího jazyka jsme např. přišli ve škole o disponibilní dotaci určenou 

volitelným předmětům. Nicméně v souvislosti s připravovanou velkou revizí RVP se o této změně 

mluví. 

6.C Dívky se pozdě dozvídají, co mají vařit při výuce pracovních výchovy, nemají suroviny. 

Paní učitelky pracovní výchovy toto odmítají. Vše je zadáváno včas, problémem zřejmě je, že výuka 

probíhá jednou za dva týdny a paměť na domácí úkoly vyhasíná rychleji, případně že už žáci tolik 

nevyužívají úkoly v platformě Teams. Řešením je zadávat toto jako domácí úkol přes eŽK Bakaláři 

průkazným a dohledatelným způsobem. 

6.C Lze ráno využít školní klub? 

Samozřejmě. Podrobnosti jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školního klubu, který je ke stažení zde 

https://www.zstylova.cz/?dokumenty=1158 . Stejně jako ve školní družině je nutno odevzdat přihlášku 

a uhradit školné za školské služby. Klub funguje pod školní družinou každé ráno od 6:00 hodin. Několik 

žáků 2. stupně toho využívá. Případné podrobnosti konzultujte s vedoucí vychovatelkou paní Vlastou 

Vlasatou. 

7.A Mají děti z Ukrajiny možnost využít školní hřiště? 

Ano, stejně jako všechny ostatní. Podrobnosti upravuje Provozní řád školního sportovního areálu, který 

je možno najít zde https://www.zstylova.cz/?dokumenty=1268 . Zároveň doufám, že náš správce hřišť 

p. Jaromír Hladký ml. bude brzy fit po vážné nemoci a s jarem se vše v provozu areálu vrátí do 

normálních kolejí. 

7.C Připomínky k činnosti asistenta pedagoga s celou třídou. 

Pedagogická činnost asistentů pedagoga je podle mě tím nejtěžším pedagogickým řemeslem, stejně 

jako činnost všech dalších pedagogů a specialistů u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP). Už z povahy názvu pozice asistent pedagoga vyplývá, že jde o asistenta vyučujícího, jehož se řídí 

pokyny a postupuje ve spolupráci s ním, a ne pouze jednoho žáka, pro jehož potřeby bylo samozřejmě 

podpůrné opatření doporučeno školským poradenským zařízením (ŠPZ) (pedagogicko-psychologická 

poradna PPP nebo speciálně-pedagogické centrum SPC). Pracovní náplň asistentů pedagoga je 

rozsáhlá a přesně ji určuje vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných. Náplní práce asistenta pedagoga je zejména: spolupráce s učitelem na 

přímé výchovné a vzdělávací činnosti nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při 

komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků, individuální i 

skupinová podpora žáků při přípravě na výuku, u žáků se zdravotním postižením rovněž pomoc při 

sebeobsluze. Asistent pedagoga má asistovat učiteli v širším spektru jeho činností, čímž umožňuje 
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učiteli, aby i on sám věnoval více času a pozornosti podpoře žáků s postižením/znevýhodněním. Práce 

v celé třídě je tak na místě. 

Vyhodnocováním práce a metodickou podporou asistentům pedagoga je ve škole pověřeno školní 

poradenské pracoviště (ŠPP), tzn. psycholožka Mgr. Maříková, výchovná poradkyně Mgr. Nedomová, 

speciální pedagog Mgr. Ježková a školní preventistka Mgr. Lecjaksová. 

Tým asistentů pedagoga je na Tylovce velmi početný, zkušený a kvalitní. 

Aby byla pomoc asistentů pedagoga cílená, účinná a tzv. šitá na míru konkrétním žákům, tak to 

vyžaduje hodně úsilí třídních učitelů, všech vyučujících, celého ŠPP i vedení školy, ale i dětí a rodičů 

žáků se SVP i těch ostatních ve třídě. Potřeby žáků se SVP se v čase mění a je právě úkolem ŠPP 

navrhovat i úpravy konkrétních individuálních plánů případně personálního obsazení ve smyslu 

specializace na určité specifické potřeby a jejich proměny v čase s využitím dostupné zpětné vazby od 

všech výše jmenovaných aktérů výchovy a vzdělávání. A to si myslím funguje dobře. 

 

 

 

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy 
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