Výroční zpráva
za školní rok 2013-2014

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních
Kraje Vysočina
Purkyňovo náměstí 2,Třebíč
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1. Základní údaje o škole

Organizace Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních
Kraje Vysočina existuje jako příspěvková organizace se zřizovatelem Kraj Vysočina.
V síti škol je zařazena od 1.září 2007. Ředitelství má sídlo v Třebíči.
Je to komplex, který tvoří školská zařízení umístěná při zdravotnických
zařízeních v Kraji Vysočina. Organizace zahrnuje tato pracoviště:
Základní škola při ZZ, Rozkošská 2332,Havlíčkův Brod
Mateřská škola při ZZ, Rozkošská 2332,Havlíčkův Brod
Mateřská škola při ZZ, Husova 2120, Havlíčkův Brod
Mateřská škola při ZZ, Purkyňovo nám.2,Třebíč
Mateřská škola při ZZ, Slovanského bratrství 710,Pelhřimov
Mateřská škola při ZZ, Žďárská 603,Nové Město na Moravě
Mateřská škola při ZZ, Vrchlického 59,Jihlava
Školní družina při ZZ, Rozkošská 2332,Havlíčkův Brod
Školní družina při ZZ, Husova 2120,Havlíčkův Brod
Školní družina při ZZ, Purkyňovo nám.2,Třebíč
Školní družina při ZZ, Slovanského bratrství 710,Pelhřimov
Školní družina při ZZ, Žďárská 603,Nové Město na Moravě
Školní družina při ZZ, Vrchlického 59,Jihlava

Školská zařízení jsou určena pro děti předškolního a školního věku se
zdravotním znevýhodněním, které jsou pacienty dětských oddělení nemocnic
v Třebíči, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Jihlavě, Novém Městě na Moravě a
dětského oddělení Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě.
Statutárním orgánem je Mgr. Jana Sedláková. Ekonomické záležitosti má na
starosti Jana Werlová. Obě pracují v Třebíči.
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KONTAKTY

Název a adresa školy:
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina,
Purkyňovo náměstí 2
674 01 Třebíč
IČO: 70837228
IZO: 600023893

Ředitel školy:

Mgr. Jana Sedláková, Třebíč

Zástupce:

Mgr. Zdeňka Křížová, Havlíčkův Brod

Ředitelství:

67401 Třebíč, Purkyňovo náměstí 2

Telefon/fax:

603555194
722619144

E-mail:

sedlakova.skoly@atlas.cz
tabule123@email.cz

www:

( ZŠ v Havlíčkově Brodě)

skolyzz.cz

Zřizovatel:
KÚ Vysočina
Žižkova 57
86001 Jihlava
IČO: 70890749
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2. Hlavní cíle
Jednotlivá pracoviště jsou zřízena při dětských odděleních nemocnic v Kraji
Vysočina. Liší se od sebe počtem dětí, vybaveností i metodami práce. Společné
všem jsou cíle, pro které byla příspěvková organizace zřízena:

•

zajištění odborné výchovné činnosti pro dětské pacienty

•

usnadnění pobytu v nemocničním zařízení

•

spolupráce se zdravotníky při léčebném procesu s cílem co nejrychlejšího
uzdravení a návratu dětí domů

•

zajištění povinné školní docházky dětem se zdravotním znevýhodněním
umístěným dlouhodobě v léčebně

•

pomoc překlenout dobu odloučení od rodiny vhodnou motivací a činnostmi
zabraňujícími hospitalismu

Při plnění výchovně vzdělávacího programu je nutné uplatňovat nejen
zavedené, ale i nové poznatky z péče o postižené děti. Zavádět ve větší míře prvky
herní terapie. U školních dětí dlouhodobě hospitalizovaných pomáhat při absolvování
školní výuky podle ŠVP kmenové školy a podporovat snahu o sebevzdělávání. U
dětí zanedbaných z nevyhovujícího sociálního prostředí pěstovat základní sociální a
hygienické návyky. Využívat možností protidrogové prevence. Obstarávat materiál
pro výtvarné práce dětí.
Všechna pracoviště se řídí školním vzdělávacím programem „ Škola pro
všechny.“
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3. Činnost jednotlivých zařízení
3.1 Základní škola při Psychiatrické nemocnici (PN) Havlíčkův Brod
Hlavním cílem školy je zajištění povinné školní docházky pro pacienty
dětského oddělení psychiatrické nemocnice. Především jde o kontinuitu vyučování
nemocných žáků s jejich kmenovou školou tak, aby nebyli po návratu z léčení
stresováni zameškaným učivem a mohli se bez problému zařadit zpět do svého
kolektivu. Do školy jsou přijímáni žáci s bydlištěm v různých místech České republiky
( Jihlava,Trutnov,Praha,Pardubice,Hradec Král…)
Kromě žáků základní školy s povinnou školní docházkou dochází nepravidelně
do zařízení i žáci z učilišť a středních škol, kteří jsou hospitalizovaní na dětském
oddělení.
Vybavení:
Škola realizuje činnost v pronajaté části dětského oddělení v pavilonu 12.
Základní školu tvoří 4 učebny, sborovna, kancelář, kabinet a sociální zařízení. Třídy i
sborovna jsou nově opravené , ale dost malé.Zejména II.třída a sborovna jsou
značně stísněné.Škola může používat také tělocvičnu a nové venkovní dětské hřiště.
.
Výuka probíhá ve třídách s několika ročníky. Žáci přicházejí z mnoha různých
kmenových škol,které se liší školními vzdělávacími plány a různými učebnicemi.Je
stále třeba doplňovat sklad učebnic a pořizovat nové učební pomůcky. Tento způsob
výuky je velmi náročný pro učitele též z hlediska přípravy a zaměstnání žáků.
Bezpodmínečně je nutný individuální přístup ke každému dítěti a velké množství
pomůcek a učebnic pro samostatnou práci žáků. Výuka je ztížena i tím, že i žáci
stejného ročníku se vyučují podle různých vzdělávacích dokumentů a jsou vybaveni
rozdílnými učebnicemi.Velmi se osvědčuje využití počítačů ve výuce ,neboť
umožňuje diferencovat procvičování probrané látky zcela individuálně podle
schopností jednotlivých žáků.Postupně jsou vyřazovány zastaralé nefunkční počítače
a podle stavu financí nahrazovány notebooky. V uplynulém roce byl nově pořízen
notebook s připojením na internet, který je ve sborovně k dispozici všem pedagogům.

Činnost
Vyučování bylo realizováno podle školního vzdělávacího programu ŠKOLA
PRO VŠECHNY. Ten vychází z individuálních výukových programů pro jednotlivé
žáky podle ŠVP kmenových škol doplněných vlastními projekty.

Přehled projektů v roce 2013-2014
Protidrogová prevence-film a beseda se žáky
Kyberšikana-film a beseda
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Turistou v Havlíčkově Brodě-týden exkurzí po památkách města
Vánoční besídka pro dětské oddělení
Čistá voda-exkurze do čističky odpadních vod
Muzeum v Havlíčkově Brodě-návštěvy výstav během roku
Čtvero ročních období-baletní představení pro žáky v kulturním domě Ostrov
První pomoc-beseda a ukázky práce LSPP
Exkurze do sídla HZS v Havlíčkově Brodě

Celkový přehled tříd ročníků a oddělení:
I.
1.-3.ZŠ
Mgr. Jiřina Klečková
II.

4.,5.ZŠ

Mgr. Miroslava Ficková

III.

6.-9. ZŠ

Mgr. Šárka Černá

IV.

6.-9. ZŠ prakt. Mgr. Lenka Čekalová

V.

1.-9. ZŠ spec.

Mgr. Zdeňka Křížová

Celkem navštěvovalo školu 149 žáků všech postupných ročníků základní,
praktické a speciální školy.
Žáci 1. stupně ZŠ byli vyučováni 20 - 21 hodin týdně, 2.stupně 23 hodin
týdně. Děti, které ze zdravotních důvodů nemohly navštěvovat třídní vyučování, byly
zařazeny do třídy s individuální výukou, kde byly po domluvě s lékařem vyučovány 1
až 3 hodiny denně.
Každý žák měl stanoven vlastní výukový plán podle ŠVP své kmenové školy
s ohledem na možnosti a zdravotní stav pacientů. Bylo posíleno vyučování
vzdělávacích předmětů, méně času bylo vyhrazeno výchovám, neboť děti se
pracovním a estetickým činnostem věnují v rámci pracovní terapie. Někteří žáci
pracovali ve své kmenové škole s asistentem, proto jim v naší škole pomáhaly dvě
asistentky pedagoga : Mgr. Veronika Štědrá a Dana Beránková.
Výchovně vzdělávací činnost je v psychiatrické léčebně pro vyučující značně
vyčerpávající. Děti jsou často pod vlivem léků utlumené, spavé, mají špatnou
náladu, učení jim dělá velký problém. Nezaléčené děti, které jsou ve fázi
pozorování, jsou naopak velmi neklidné, agresivní, někdy záchvatovité. Kromě toho
bývá výuka narušována rozličnými lékařskými vyšetřeními. V těchto podmínkách
vyžaduje vyučování a udržení kázně klid a trpělivost ze strany učitelů a časté
střídání různých forem práce a pomůcek.
Během školního roku bylo na základě žádosti rodičů a primáře dětského
oddělení vyučováno i několik pacientů s ukončenou povinnou školní docházkou.
Jejich výuka byla zaměřena na opakování učiva českého jazyka a matematiky
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Hlavní úkoly školy:
1. Ve spolupráci se zdravotníky se snažit o splnění hlavního cíle - zlepšení
zdravotního stavu a návrat dítěte zpět do společnosti..
2. Spolupracovat s kmenovými školami-zajistit kontinuitu výchovy a vzdělání.
3. Věnovat zvýšenou pozornost společenské a estetické výchově, vytvořit citové
zázemí pro nemocné žáky.
4. Pomáhat tvořit osobnost žáků, zprostředkovat kontakt s okolním světem mimo
zdrav.zařízení.
5. Seznamovat žáky přiměřenou formou s osobnostmi našich dějin, literatury, umění,
kultury a politiky
6. Uplatňovat moderní metody a formy výuky přizpůsobené léčbě žáků, jejich
zdravotnímu stavu, rozvíjet dovednosti v oboru informatiky.
7. Věnovat zvýšenou pozornost žákům končícím povinnou školní docházku a žákům
z dysfunkčních rodin .
8. Zlepšovat prostředí školy a pracovní podmínky pedagogů pro jejich úspěšnou
práci.
9. Věnovat péči rozvoji slovní zásoby, využívat knih školní knihovny.
10. Vyučovat individuálně dle schopností,aktuálního zdrav.stavu a délky pobytu
žáka v zařízení.
11. Spolupracovat dle možností s rodinou nemocného dítěte.
Podle zájmu dětí vedly Mgr. Jiřina Klečková a Mgr. Miroslava Ficková po celý
školní rok kroužek hry na zobcovou flétnu.
Mgr. Lenka Čekalová pracovala v roce 2013/14 jako preventista sociálně
patologických jevů.

Personální zabezpečení:
Jméno:

Třída:

Poznámka:

Mgr.Zdeňka Křížová

ZŠ speciální

spec.pedagog,
zástupce řed.

Mgr.Miroslava Ficková

ZŠ 1.stupeň

spec.pedagog

Mgr.Lenka Čekalová

ZŠ 2.stupeň praktická

spec.pedagog

Mgr.Šárka Černá

ZŠ 2.stupeň

spec.pedagog

Mgr. Jiřina Klečková

ZŠ 1. stupeň

pedagog
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Mgr. Veronika Štědrá

asistent pedagoga

Dana Beránková

asistent pedagoga

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Během roku se pedagogičtí pracovníci dále vzdělávali absolvováním
odborných přednášek a kurzů pořádaných PC Jihlava nebo NIDV Jihlava a
samostudiem odborné literatury.
Prevence sociálně patologických jevů
Realizaci Minimálního preventivního programu zajišťovali všichni pedagogové.
Koordinátorkou byla preventistka Mgr. Lenka Čekalová.
Okruhy prevence jsou nenásilně zařazovány do výuky a třídní učitelé, kteří své
žáky nejlépe znají, rozhodují, na kterou problematiku prevence je nejlépe se zaměřit.
Pozornost je nadále věnována rozvíjení komunikace tak, aby děti dokázaly otevřeně
vyjadřovat své názory v třídním kolektivu. Nejvíce informací získávají žáci v předmětu
výchova k občanství.
Do učebních plánů ostatních vhodných předmětů jsou taktéž rozpracována
jednotlivá příslušná témata prevence . Aby byla pro děti témata zajímavější, a snáze
přijímatelná, učí se děti v souladu s vhodností formou her, kde se vzájemně lépe
poznávají, zároveň se tímto učí tolerantnosti a spolupráci.
Konkrétní aktivity podporující primární prevence:
Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového
chování.Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu
stylu.Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu,odstranění nevhodného
chování mezi žáky.Zapojení celého pedagogickéhob sboru do systému prevence.
Žáci mají možnost vidět působení drog na videokazetách,DVD a
dokumentárních filmech,velmi je to zajímá a správně reagují.
Beseda s příslušníky Policie ČR,která žáky informovala o trestné činnosti
mladistvých a dalších negativních jevech s touto činností související.
Návštěva Záchranné služby – žáci byli seznámeni s prací lékařů ZS včetně
prohlídky vozidla záchranné služby.
Zaměření pozornosti na prevence drogových závislostí,konzumace
alkoholu,vandalismu,rasismu,násilí,komerčního sexuálního zneužívání.
Nadále věnovat zvýšnou pozornost prevenci kouření – v třídnických
hodinách,hodinách OV.
Dovednost volby správné výživy – poruchy příjmu potravy – mentální
anorexie,bulimie – blok v rámci VZ.
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Akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení
rasismu – dokumentární filmy.
Zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování
projektových dnů.

Spolupráce s dalšími organizacemi při plnění úkolů ve výchově a vzdělání

Nejtěsnější kontakt má škola se zdravotnickým zařízením. Ve třídách při PN
se pravidelně po 14 dnech scházeli všichni učitelé s primářem oddělení MUDr.
Čihákem, s lékaři, s psychologem, sociální pracovnicí a se staniční sestrou. Na
poradách informovali učitelé o prospěchu a chování žáků ve škole a zdravotníci
seznamovali pedagogy s aktuálním zdravotním stavem žáků a s jeho vlivem na
výuku. Zdravotníci byli přítomni i na pedagogických klasifikačních poradách.
.
Základní škola při zdravotnickém zařízení spolupracovala po celý rok se
všemi kmenovými školami, odkud přišli žáci. Na základě informací z těchto škol byli
žáci vyučováni, po propuštění z léčení byly kmenovým školám zasílány zprávy o
chování a prospěchu žáků. Vysvědčení v pololetí a na konci školního roku
vystavují kmenové školy.
S rodiči se dostávali učitelé do styku ojediněle, většinou informace
zprostředkoval ošetřující lékař.

3.2 Mateřská škola a školní družina při PN Havlíčkův Brod
V mateřské škole a školní družině byl zajištěn provoz od 7.00 do 16.00hodin.
Školní družina přebírala žáky v návaznosti na vyučování dopoledne i odpoledne.
Činnost probíhala v herně, která je umístěna na dětském oddělení Psychiatrické
nemocnice, dále v parku a na dětském sportovišti v areálu nemocnice a v bazénu ve
vedlejším pavilonu.
Mateřskou školu a školní družinu při psychiatrické nemocnici navštěvují děti
delší dobu podle závažnosti poruch, s kterými se léčí. Děti jsou v situaci, která je pro
ně obzvlášť náročná a zatěžující, nejsou v duševní pohodě, absolvovaly nepříjemné
situace a jsou nuceny se přizpůsobit složitým okolnostem. Jejich potřeby jsou velmi
specifické. Kontakt s rodinou nebo domovem není častý,někdy vůbec žádný.
Hlavním úkolem učitelek je zkoordinovat léčebný postup s výchovnými metodami
vzdělávacího programu, úzce spolupracovat s primářem oddělení, lékaři, zdravotními
sestrami a terapeuty. Samozřejmá je účast na akcích a komunitách oddělení a
každodenní zápis o činnostech dětí včetně jejich chování do zdravotní dokumentace.
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Školní družina je výchovné zařízení, které má u nás dlouholetou tradici a plní
významnou roli na prvním stupni základní školy. Je součástí výchovně vzdělávacího
systému a zabezpečuje žákům náplň volného času v době před nebo mezi školním
vyučováním a odpoledne . Školní družina není pokračováním školního vyučování.
Děti zde mají možnost výběru , do jaké činnosti se zapojí.
Úkoly mateřské školy a školní družiny:
1. zvýšený důraz na výchovu citovou a estetickou,
2.

individuální logopedická péče,

3.

individuální přístup k dětem s kombinovanými vadami,

4.

úzká spolupráce s třídními učiteli

5.

vzájemná informovanost a spolupráce se zdravotníky a terapeuty

.
Vybavení:
Mateřská škola/školní družina je umístěna v kulaté části pavilónu 12 zvané
rotunda. Je to prostorná prosluněná místnost,která je vybavena novým nábytkem,
odpovídajícím zdravotním , estetickým a bezpečnostním normám. Třída je laděna do
oranžové barvy, která má podle psychologů uklidňující dopad na děti, nepodmiňuje
stres a podporuje jejich veselou mysl. Třída je vybavena televizí, videem, počítačem.
Tato zařízení jsou potřebná k uklidnění dětí a počítačové výukové programy doplňují
a podporují školní výuku. Děti mají k dispozici pro rozvíjení myšlení stavebnice –
Lego, Merkur, oblíbené puzzle, společenské hry, autíčka, pro holčičky kočárky a
panenky, pro rozvíjení estetického cítění různé výtvarné potřeby. Pro pobyt venku
mohou děti využívat nové venkovní hřiště s bazénem. Stolky a židličky mají děti ve
třídě k dispozici ve dvou velikostech odpovídající zdravotním hlediskům v jejich
rozdílném věku. Třída je stále doplňována a obměňována výtvarnými výrobky podle
ročního období nebo přání dětí, jejichž vyrábění děti často žádají a učitelky je
podporují, protože rozvíjejí u dětí estetické cítění a zároveň mají pro ně zklidňující
účinky.
Od roku 2013 jsou obyvateli herny dvě morčata. Péče o ně patří
k nejoblíbenějším činnostem dětí.
Učební plán:
Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY, kapitola Hrátky se
sluníčkem
Činnost:
Činnost mateřské školy a školní družiny se řídí Školním vzdělávacím
programem. Uspořádání dne je dostatečně pružné. Plánování činnosti vychází
z potřeb a zájmu dětí dle jejich postižení a nařízené léčby lékařů. Preferuje
individuální vzdělávací potřeby dle možností dětí. Denní program má vyvážený
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poměr času aktivity a klidu, což je důležitým zklidňujícím elementem pro všechny
hyperaktivní děti s ADHD, autisty, ale i děti s jiným postižením. Dětem je dopřáván
dostatek času na činnosti, které si samy vyberou. Učitelky se snaží dětem plně
individuálně věnovat a pružně reagovat na momentálně vzniklé problémy. Děti mají
možnost uchýlit se do klidového koutku a aktivit se nezúčastňovat. Významnou
prevencí konfliktů mezi dětmi je stanovení a dodržování jasných pravidel.
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti:
•

Exkurze do záchranné stanice pro zvířata v Pavlově

•

Účast na Dětském dnu v parku Budoucnost

•

Vánoční besídka na oddělení – výroba dárků

•

Maškarní karneval s maskami v Klubu

•

Pravidelná prezentace výrobků na hodnotící komunitě

•

Návštěvy Zverimexu

•

Účast na programu v projektu PN „Benefice koní“

•

Výuka plavání v bazénu PN

•

Návštěvy v Krajské knihovně

•

Exkurze do sídla HZS

Personální zabezpečení:

Radka Jelínková

Praxe

Vzdělání

17 let

Pedagog
času

volného

Anna Janů

3 roky

VOŠ ped.

Mgr. Veronika Štědrá

5 let

Speciální pedagog

DVPP:
Doplnění vysokoškolského vzdělání na PF.
Kurz Nitěná grafika.
Kurz Pleteme z papírových ruliček.
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Samostudium pedagogické literatury.
Několikrát během roku vedly obě učitelky povinnou pedagogickou praxi studentů .
Spolupráce s dalšími organizacemi při plnění úkolů ve výchově a vzdělání:
Zdravotníci dětského oddělení PN,
Canisterapeutické sdružení Kamarád,
Hiporehabilitace Pirueta,
Rehabilitační oddělení PN v bazénu.

3.3 Mateřská škola a školní družina při Nemocnici Havlíčkův Brod
Mateřská škola s družinou při nemocnici se od mateřské školy v psychiatrické
nemocnici liší jak skladbou dětí, tak programem. Malé děti jsou často hospitalizovány
s rodičem, takže netrpí tolik odloučením od rodiny. Naproti tomu bývají vystaveny
bolesti z nemoci či úrazu a strachu z lékařských zákroků.Proto je hlavním úkolem
učitelky a vychovatelky snažit se odvádět pozornost od bolesti, zabavit děti v rozmezí
3 - 18 let a zaměstnat je, učit je překonávat strach z pobytu v nemocnici, překonávat
pocity smutku a lítosti bez možnosti pobytu venku.Vyžaduje to nákup různých
materiálů a přípravu mnoha rozličných zaměstnání pro děti. Přístup učitelek musí být
laskavý, uklidňující .
Vybavení:
V nemocnici na dětském oddělení při stanici větších dětí je zřízena jedna
herna.Je volně přístupná všem dětem i rodičům.Zde jsou nové stolky a
židličky,televizor,video,počítač.Učitelky mají k dispozici počítač s tiskárnou a
kopírku.Mají přístup na internet.Ve vybavení jsou stolní hry,stavebnice,hračky pro
malé i větší děti.Značná část finančních prostředků přichází na nákup materiálu pro
výtvarné činnosti.V roce 2013 koupila škola velký laminátor.
Učební plán:
Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY,kapitola Školka plná
pohody

Činnost:
Práce učitelek mateřské školy a vychovatelek probíhala střídavě ve dvousměnném
provozu.Děti se střídaly rychle,pobyt je většinou 3-5denní.Protože děti nesmí ven,je
hlavním těžištěm činnosti výtvarná práce nebo klidné činnosti v herně:
•

výroba dárků pro sponzory, návštěvníky a hosty nemocnice
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•

výroba přáníček pro zdravotníky

•

dekorativní práce pro výzdobu dětského oddělení a chodeb
nemocnice

Po celý rok průběžně probíhala práce se speciální panenkou Petruškou,která slouží
k přípravě dětí na lékařské zákroky.. Během roku děti několikrát navštívil nemocniční
klaun , děti ze základních škol a studenti středních škol s vystoupením. Všechny tyto
kulturní akce zpříjemnily nemocným dětem pobyt v nemocnici..
Denně navštěvovaly učitelky také děti upoutané na lůžku,které nechodí do
herny, a povídaly si s nimi nebo jim půjčily hry,knihy či pustily DVD.

Personální zabezpečení:
Jméno /titul/

Aprobace

Délka
praxe(roky)

Anna Janů

ŠD VOŠ

3

Mgr. Květoslava
Grohmannová

MŠ Speciální pedagog

35

Mgr.Veronika
Štědrá

ŠD Speciální pedagog

5

DVPP:
Semináře zaměřené na výtvarné práce dle nabídky NIDV a PC Jihlava.
Samostudium odborné literatury.

Spolupráce s dalšími organizacemi při plnění úkolů ve výchově a vzdělání:
Škola spolupracuje úzce se zdravotnickým personálem nemocnice a s rodiči
nemocných dětí, kteří s dětmi na oddělení pobývají nebo kteří děti navštěvují.
Spolupráce s MŠ města Havlíčkův Brod- děti navštěvují v dohodnutých
termínech nemocniční školku, povídají si s hospitalizovanými dětmi, pokud je to
možné, hrají si s nimi.
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Spolupráce se Střední zdravotnickou školou Havl. Brod a Střední
zdravotnickou školou Žďár nad Sázavou- studentky v dohodnutých termínech
navštěvují dětské oddělení, povídají si a hrají s dětmi.
Spolupráce se ZUŠ Hlinsko, která uvádí příležitostně koncerty pro
hospitalizované děti.

3.4 Mateřská škola a školní družina při Nemocnici Jihlava
Do školy jsou zařazovány děti hospitalizované v nemocnici v Jihlavě na
dětském oddělení.
Vybavení:
MŠ má k dispozici malou hernu,která během dne slouží také jako jídelna.
Činnost probíhá kromě herny také na pokojích dětského oddělení.
V inventáři školy jsou různé společenské hry a stavebnice , notebook s připojením
na internet.
Výukový plán:
Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY.
Akce v roce 2013/2014:

•

celoročně - Projekt: „Nebojte se nemocnice“ komponovaný pro
předškolní děti z jihlavských i okolních mateřských škol

•

vánoční besídka pro hospitalizované děti

•

výzdoba a dárky pro dětské oddělení

Personální zabezpečení:
Aprobace

Praxe

Mgr. Alena Smejkalová

MŠ

spec.pedagog

10 let

Bc. Bohdana Johnová

ŠD

spec.pedagog

26 let
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DVPP:
Samostudium odborné literatury.
NIDV Jihlava-dle nabídky.

Spolupráce s dalšími organizacemi při plnění úkolů ve výchově a vzdělání:
•

Spolupráce se ZŠ speciální -hudební skupina Raraši

•

Výzdoba dětského oddělení jihlavské nemocnice

•

Souvislá praxe studentů Jihočeské univerzity

3.5 Mateřská škola a školní družina při Nemocnici Pelhřimov
Působí na dětském oddělení nemocnice v Pelhřimově.
Vybavení:
Škola má k dispozici dvě herny dobře vybavené s připojením na internet.
Výukový plán:
Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY.
Akce v roce 2013/2014:
• Zábavné dopoledne při zahájení školního roku
• Slavíme svátek, narozeniny pacienta – soutěže, písničky / průběžně/
• Divadelní představení pod záštitou firmy BSJ – Hledá se kamarád 13.11.
• V rámci projektu –Nemocnice podporující zdraví – pořádány pro prvé a druhé
ročníky ZŠ v Pelhřimově prohlídky dět. oddělení s prezentací příjmu a léčby
pacienta / herní terapie/
• Klauniáda – 1x za měsíc včetně prázdnin
• Mikulášská nadílka
• Vystoupení hudební skupiny studentů z gymnázia v Pelhřimově
• Vánoční besídka s nadílkou
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• Olympiáda na DO – turnaj ve st. fotbale, hokeji, dáma, šachy, člověče nezlob
se
• Velikonoční tradice – soutěžní dopoledne
• Beseda s klientkou výchovného ústavu pro dívky ze sociálním defektem /VÚ
Počátky/ - negativní jevy chování
• Beseda s rodiči/doprovod pacienta/ na téma problémy chování v předškolním
věku
• MDD- zábavné dopoledne
• Zorganizován sběr víček – z výtěžku byly zakoupeny stavebnicové kvádry pro
MŠ do herny na 3.patře dět. oddělení
Personální zabezpečení:
Aprobace

Jiřina Janoušková

MŠ

Učitelka MŠ

Alena Habichová

ŠD

Vychovatelka

DVPP:
Vzdělávání dle plánu samostudia z dostupné literatury z oblasti pedagogiky a
psychologie .
Využití internetu.
Spolupráce s dalšími organizacemi při plnění úkolů ve výchově a vzdělání:
Spolupráce se základními školami v Pelhřimově v rámci projektu – Nemocnice
podporující zdraví
Spolupráce s gymnáziem v Pelhřimově – prohlídka dět. odd. a beseda s lékaři
o lékařském studiu a povolání
Osvětová činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů – beseda
Besedy s maminkami hospitalizovaných dětí o řešení některých výchovně
vzdělávacích problémů jak ve škole, tak v rodině.

3.6 Mateřská škola a školní družina při Nemocnici Nové Město na
Moravě
Škola je určena pro děti hospitalizované na dětském, chirurgickém a ORL
oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě.
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Vybavení:
Dětské oddělení a oddělení dětské neurologie nabízí svým malým i velkým
pacientům menší, ale funkčně vybavenou hernu (stoleček se židličkami, televize,
video, PC), kde si mohou děti kreslit, stavět, hrát společenské hry, vyrábět dárky a
dívat se na své oblíbené pohádky.
Na oddělení ORL slouží ke společnému setkávání dětí a paní učitelky herní
koutek vybavený hračkami, dětským stolečkem se židličkami, televizí a videem, ve
kterém mohou děti příjemně strávit a zkrátit si dlouhou chvíli mimo jiné např. hraním
společenských her, skládáním puzzle, vytvářením výrobků z různých materiálů, či
čtením a prohlížením obrázkových knížek, které učitelka nabízí k vypůjčení.
Na oddělení chirurgie pak paní učitelka své malé i větší pacienty navštěvuje
většinou individuálně na pokojích nebo se setkávají v jídelním koutě, který je
společný pro všechny pacienty, ale po většinu dne je volný.
Výukový plán: Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY.
Činnost:
Práce dětských pacientů i pedagogů je vidět nejen v lůžkové části dětského
oddělení, ale i na chodbách, v čekárnách a ambulancích nemocnice.
•

Den dětí v nemocnici

•

Pravidelná výzdoba dětského oddělení , prezentace dětských výtvorů

•

Vánoční a velikonoční tvořivá dílna pro maminky.

•

Celé Česko čte dětem.

•

Výchovný koncert pořádaný ZUŠ Nové Město na Moravě.

Personální zabezpečení:
Aprobace

Kateřina Nováková

MŠ/ŠD

VOŠ
předškolní
pedagogika
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Délka
praxe

13 let

DVPP:
Studium speciální pedagogiky.
Kurz Znakovaná čeština v rámci celoživotního vzdělávání

Spolupráce s dalšími organizacemi při plnění úkolů ve výchově a vzdělání:
Nezbytností je spolupráce se zdravotníky, kteří se o děti starají a s nimiž přicházejí
pedagogové denně do styku.
Poměrně častý je také kontakt s rodiči, kteří nezřídka doprovázejí své děti.
Škola spolupracuje s knihovnami Žďár n/S a Nové Město.
Škola se na veřejnosti prezentuje výzdobou čekáren a ambulancí nemocnice.
Spolupráce se Společností pro canisterapii .
Spolupráce s divadelním spolkem Sluníčko

3.7 Mateřská škola a školní družina při Nemocnici Třebíč
Nachází se při nemocnici v Třebíči na Purkyňově náměstí. Je zřízena pro
všechny dětské pacienty s nemocemi z interního ,chirurgického,urologického,
kožního a infekčního oddělení a ORL.
Vybavení:
Dětské oddělení je součástí nově vybudovaného pavilonu M. V mateřské
škole a družině tráví děti čas mezi vyšetřováním. Pobyt ve škole zlepšuje psychický
stav hospitalizovaných dětí a vyplňuje jejich volný čas. Škola má 1 hernu.
Výukový plán: Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY, kapitola Když se
tady nenudíme, tak se brzy uzdravíme.
Činnost:
Probíhá v místnosti, jelikož hospitalizované děti nemohou chodit ven. Činnost
je většinou realizována individuálně na nemocničních pokojích nebo v herně.
Akce v roce 2013/2014:
•

Den prevence pro veřejnost a děti ze ZŠ - osvěta.

•

Plnění úkolů se zdravotnickou tematikou.

•

Výzdoba nemocniční jídelny pro zaměstnance, oddělení.
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•

Výtvarné práce dětí a jejich aukce.

Personální zabezpečení:
Jméno /titul/

vzdělání

délka praxe

MŠ Bc. Zdeňka Karásková Speciální pedagog 28 let
ŠD

Mgr. Eva Matoušková

Speciální pedagog 38 let

DVPP:
Odborné semináře v rámci okresu zaměřené na výtvarnou a pracovní výchovu.
Samostudium odborné literatury.
Spolupráce s dalšími organizacemi při plnění úkolů ve výchově a vzdělání:
Formou výzdoby a nástěnky informování veřejnosti o činnosti školy.
Udržování kontaktů s rodiči hospitalizovaných dětí.
Spolupráce se zdravotníky.
Spolupráce se studenty SZŠ, ZUŠ v Třebíči.

4. Zaměstnanci
4/1 pedagogičtí pracovníci
Vzdělání
Mgr.Jana Sedláková

VŠ

ředitelka ,spec.pedagog

Třebíč

Mgr.Zdeňka Křížová

VŠ

zástupkyně ,spec.pedagog

Havl.Brod

Mgr.Eva Matoušková

VŠ

vychovatelka ,spec.pedagog Třebíč

Mgr.Lenka Čekalová

VŠ

spec.pedagog

Havl.Brod

Mgr.Šárka Černá

VŠ

spec.pedagog

Havl.Brod

Mgr.Miroslava Ficková

VŠ

spec.pedagog

Havl.Brod

Mgr.Martina Škarydová

VŠ

spec.pedagog /

Mgr.Jiřina Klečková

VŠ

učitelka ZŠ

Havl.Brod

Bc.Zdeňka Karásková

VŠ

spec.pedagog

Třebíč
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MD

Havl.Brod

Mgr.Alena Smejkalová

VŠ

spec.pedagog

Jihlava

Dana Beránková

SŠ

asistent pedagoga

Havl.Brod

Bc.Bohdana Johnová

VŠ

spec.pedagog

Jihlava

Radka Jelínková

SŠ

učitelka MŠ

Havl.Brod

Anna Janů, DiS.

VOŠ

vychovatelka ŠD

Havl.Brod

Mgr.Květa Grohmannová VŠ

spec.pedagog

Havl.Brod

Jiřina Janoušková

SŠ

učitelka MŠ

Pelhřimov

Alena Habichová

SŠ

vychovatelka ŠD

Pelhřimov

Kateřina Nováková, DiS.

VOŠ

vychovatelka ŠD

Nové Město na M.

4/2 nepedagogičtí pracovníci
Jana Werlová

ekonomka

Andrea Šváchová

uklízečka

5. Kontrolní a inspekční činnost
Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena žádná kontrola ze strany ČŠI.
Ředitelka prováděla pravidelné kontroly všech pracovišť.
Ve dnech 13. - 16.5.2014 byla provedena veřejnosprávní kontrola KÚ Kraje
Vysočina. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky. Ke
zjištěným nedostatkům přijala organizace opatření na jejich odstranění.
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6. Hospodaření za rok 2013
PŘÍJMY:
1. Celkové příjmy
2. Sponzorksý dar
3. Příjmy z úroků

7 949 500,00
68,44

Příjmy celkem:

7 949 568,44

VÝDAJE PŘÍMÉ:
Mzdy
OON
SZ a ZP
FKSP
Další náklady z prac.pr.vz.
Učební pomůcky

5 025 000,00
70 000,00
1 735 735,00
50 470,00
68 647,00
17 148,00

Celkem přímé výdaje:

6 967 000,00

OSTATNÍ PROVOZNÍ
VÝDAJE:

Energie
DHIM
Ostatní materiál
Opravy a udržování
Nájemné
Odpisy HIM
Ostatní služby
Pohonné hmoty
Telekomunikace

209 252,80
57 051,50
183 986,58
38 709,30
48 564,60
32 775,00
358 579,60
18 945,10
26 416,00

Celkem provozní výdaje

974 280,48

Hospod. výsledek školy v
r.2013:

8.287,96 Kč
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Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 22.10.2014.

V Třebíči dne 23.10.2014

Mgr. Jana Sedláková
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