Výroční zpráva
za školní rok 2017 - 2018

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních
Kraje Vysočina

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 školy a 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, Slovanského bratrství 710, Pelhřimov

•

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

Tento školní rok 2017-2018 ukončila činnost MŠ při ZZ, Rozkošská 2332, Havlíčkův Brod,
MŠ při ZZ, Husova 2120, Havlíčkův Brod, MŠ při ZZ, Purkyňovo nám. 2, Třebíč, MŠ při ZZ,
Žďárská 603, Nové Město na Moravě z důvodu nízkého počtu dětí.
Školy a školská zařízení jsou určena pro děti předškolního a školního věku se speciálními
vzdělávacími potřebami, 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 zástupcem je Mgr. Jana Sedláková. Ekonomické záležitosti měla na starosti do
30. 6. 2018 Jana Prehradná. Od 1. 7. 2018 nastoupila nová ekonomka Petra Dočkalová.
Ředitelka i ekonomka 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. Miroslava Ficková, Havlíčkův Brod

Ředitelství:

67401 Třebíč, Purkyňovo náměstí 2

Telefon/fax:

603555194
722619144

E-mail:

sedlakova.j@skolyzz.cz, sedlakova.skoly@atlas.cz
fickova.m@skolyzz.cz , tabule123@email.cz (ZŠ v Havlíčkově Brodě)
www.skolyzz.cz

Zřizovatel:

KÚ Vysočina
Žižkova 57
86001 Jihlava

IČO: 7089074
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ŠKOLSKÁ RADA
Školskou radu tvoří:
● psycholožka dětského oddělení Mgr. Havelková Dana - zástupce zákonných zástupců
žáků
● pracovnice Krajského úřadu Vysočina Mgr. Kotrbová Vendula, MSc.-zástupce
zřizovatele
● předseda školské rady Mgr. Černá Šárka - zástupce pedagogického sboru.
Školská rada se během školního roku 2017-2018 sešla 2. října 2017 a 11. června 2018.
Vzhledem ke konci funkčního období školské rady, proběhly 15. 1. 2018 volby zástupců
pedagogických pracovníků ve školské radě. Mgr. Šárka Černá se opět stala členem školské
rady. Zástupcem zákonných zástupců žáků byla opět jmenována Mgr. Dana Havelková a
zástupcem zřizovatele zůstává Mgr. Vendula Kotrbová. Dne 11. 6. 2018 byla Mgr. Černá
jednomyslně zvolena předsedou školské rady. Byl projednán a schválen jednací řád.
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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 speciálními vzdělávacími potřebami
umístěným dlouhodobě v nemocnici,

•

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 děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 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 prevence sociálně patologických jevů.
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 v Havlíčkově Brodě. Především jde o kontinuitu vyučování žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami 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.
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. Škola má možnost využívat také
tělocvičnu a venkovní dětské hřiště dětského oddělení. Nově využíváme společně s dětským
oddělením učebnu a hernu. Jedna ze stávajících učeben neměla dle KHS vyhovující osvětlení.
Tuto učebnu využíváme jako kabinet.
Výuka probíhá ve třídách s několika ročníky 1. i 2. stupně. Žáci přicházejí z mnoha různých
kmenových škol, které se liší školními vzdělávacími plány a různými učebnicemi. Je třeba
stále doplňovat sklad učebnic a pořizovat nové učební pomůcky. Tento způsob výuky je
velmi náročný pro učitele též z hlediska přípravy a zaměstnání žáků. 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. Osvědčuje se 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. Pedagogové mají ve sborovně k dispozici
notebook s připojením na internet.
Interaktivní zařízení Magic box je stále využíváno nejen základní školou, ale i mateřskými
školami a školními družinami. V základní škole je Magic box využíván všemi ročníky 1. 9. ZŠ, ZŠ praktické. V MŠ i ŠD jsou používány výukové programy, kamínky, hry, příprava
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na školu, procvičování a opakování probraného učiva, domácí úkoly, projekce filmů,
pohádek. V tomto zařízení máme naistalováno mnoho zajímavých programů, využíváme i
naše starší výukové programy určené pro PC, také lze využít WIFI připojení.
Využití ZŠ: prezentace učiva při hodinách PRV, PŘ, F, Ch, VL …, velká motivace pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – udržení pozornosti, rozvoj grafomotorikykreslení, rozvoj prostorové a pravolevé orientace, zrakového a sluchového vnímání
(paměťové hry, IQ hry, zvukové pexeso…), navození nového učiva, procvičování a
opakování probraného učiva - výukové programy – Matematika, ČJ, AJ, NJ, PRV, VL, PŘ,
Z, Etická výchova, OV, HV, Dopravní výchova…Filmová projekce filmů do hodin
Literární výchovy, PŘ, Z…Práce s Magic boxem také rozvijí vzájemnou komunikaci,
spolupráci mezi spolužáky i učiteli - práce ve skupině, děti i žáky aktivizuje, ti pracují se
zájmem, radostí, více se snaží, jsou méně unavení, nebo naopak klidnější, více se soustředí,
také navozuje příjemnou atmosféru, dobré klima ve třídě, skupině, což je ve škole při
zdravotnickém zařízení, kde jsou děti a žáci s různými nemocemi a poruchami, velmi
důležité. Magic box využíváme také při preventivních programech sociálně patologických
jevů, rizikového chování např. „Bezpečný internet“, „Seznam se bezpečně“-

filmová

projekce a také při školních miniprojektech např. „Ježkovy oči“- předcházení úrazů před
prázdninami, dopravní výchova, tísňové volání - programy, kvízy, projekce videí. Velkou
výhodou, kvůli které jsme si toto interaktivní zařízení pořídili, je jeho přenosnost.
Opět byly během roku nakoupeny nové potřebné učebnice, pomůcky, knihy, výtvarný
materiál atd.
Činnost:
Vyučování bylo realizováno podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Škola pro všechny. Ten vychází z individuálních výukových programů pro jednotlivé žáky
podle ŠVP kmenových škol doplněných vlastními projekty.
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Prezentace školy na veřejnosti + vlastní aktivity ve školním roce 2017/2018:
•

13. 9. - “Na vlastní kůži” - Domov pro seniory, spolupráce se Sociálními službami HB,
červený kříž, Fokus vysočina,

•

26. 9. - miniprojekt “Sv. Václav”,

•

29. 9. - Muzeum HB “Historie odívání”,

•

5. 10. - Beseda s Městskou policií HB, téma šikana, rizikové chování - prevence
sociálně patologických jevů,

•

17. 10. -“Domácí mazlíčci” - návštěva zverimexu,

•

31. 10. - miniprojekt “Halloween”,

•

13. 11. - miniprojekt “Sv. Anežka Česká”,

•

5. 12. - Galerie HB “Peklo”,

•

18. 12. - Vánoční představení pro seniory PN HB, výroba dárků a přání,

•

20. 12. - Vánoční besídka pro dětské oddělení PN HB, výroba dárků a přání pro děti i
zaměstnance,

•

13. 2. - miniprojekt “Svatý Valentýn”,

•

Březen – soutěž „Nemocniční zajíček“ – ocenění 1. místo

•

24. 4. - miniprojekt “Svatý Vojtěch a Svatý Jiří”,

•

7. 5. - miniprojekt “Druhá světová válka - osvobození”,

•

9. 5. - Výstava “Dospělí dětem”- ocenění prací žáků, návštěva divadelního festivalu,

•

16. 5. - “Historie Havlíčkova Brodu” - putování po památkách města Havlíčkův Brod,

•

24. 5. - Baletní představení žáků LŠU - KD Ostrov HB,

•

1. 6. - “Den dětí”- sportovní i jiné hry s překvapením,
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•

Výzdoba tříd, školy, dětského oddělení po celý rok,

•

Čtenářské dílny v jednotlivých třídách během celého školního roku,

•

Prezentace zájmové činnosti hry na zobcovou flétnu a papírové modelářství během
celého školního roku,

•

Během školního roku vedení
praxe studentů SŠ a VŠ,

•

Během školního roku práce s Magic boxem.

Obrázek 1 – Na vlastní kůži

Obrázek 2 - Halloween
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Obrázek 3 – Galerie dílny

Obrázek 4 – Vánoční HB

Obrázek 5 – Výroba dárků pro seniory

Obrázek 6 – Vánoční představení

Obrázek 7 – Výstava Dospělí dětem

Obrázek 8 – Výstava, ocenění

Celkový přehled tříd, ročníků a oddělení:
I. třída

1., 2. ZŠ, 1. - 3. ZŠ praktická

II. třída

3. - 5. ZŠ, 4., 5. ZŠ praktická

III. třída

7., 8. ZŠ, 7., 8, ZŠ praktická

IV. třída

6., 9. ZŠ, 6., 9. ZŠ praktická
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Celkem navštěvovalo školu 141 žáků všech postupných ročníků základní, praktické a
speciální školy.
Počty žáků se v jednotlivých třídách měnily v průběhu celého roku. Nejvíce žáků se
vystřídalo ve III. a IV. třídě, proto některé ročníky z těchto tříd byly přesunuty do tříd 1.
stupně.
Počet žáků za rok 2017/2018:
Třída

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Počet žáků

16

19

63

43

141

Žáci 1. stupně ZŠ byli vyučováni 20 - 22 hodin týdně, 2. stupně 22 hodin týdně. Děti, které
ze zdravotních důvodů nemohly navštěvovat třídní vyučování, byly vyučovány v menší
skupině nebo individuálně, kde byly po domluvě s lékařem vyučovány 1 až 2 vyučovací
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. Mnoho žáků pracovalo ve své kmenové škole s asistentem, bohužel z
legislativních důvodů byla u nás v tomto školním roce zrušena pozice asistenta pedagoga.
Do 30. 4. 2018 nám s těmito dětmi pomáhala vychovatelka ŠD, která v ZŠ pracovala na část
úvazku.
Výchovně vzdělávací činnost je v psychiatrické nemocnici 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 mají záchvaty. 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 byli na základě žádosti rodičů a primáře dětského oddělení vyučováni i
pacienti s ukončenou povinnou školní docházkou. Jejich výuka byla zaměřena na opakování
učiva českého jazyka a matematiky.
11

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
zdravotnické 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 knihy školní knihovny.
10. Vyučovat individuálně dle schopností, aktuálního zdravotního stavu a délky pobytu
žáka v zařízení.
11. Spolupracovat dle možností s rodinou nemocného dítěte.

Velkému zájmu ze strany žáků se opět po celý rok těšily zájmové činnosti hra na zobcovou
flétnu, kterou vedla Mgr. Klečková Jiřina a Mgr. Ficková Miroslava, a papírové modelářství,
které vedla Mgr. Škarydová Martina. Naučená hudební čísla a výrobky prezentovali na
vystoupeních a výstavách.
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Personální zabezpečení:
Třída

Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

I.

Mgr. Škarydová Martina

učitelka ZŠ – 19let
praxe

II.

Mgr. Grohmannová
Květoslava

učitelka ZŠ – 39 let
praxe

III.

Mgr. Černá Šárka

učitelka ZŠ – 21 let
praxe

IV.

Mgr. Klečková Jiřina

učitelka ZŠ - 23 let
praxe

.

Mgr. Ficková Miroslava

učitelka ZŠ – 28 let
praxe

Poznámky

zástupce ředitele

Šváchová Andrea

uklízečka

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Během roku se pedagogičtí pracovníci dále vzdělávali absolvováním odborných seminářů,
školení, kurzů a samostudiem odborné literatury, internetu.
•

8. 9. 2017 - seminář “Dítě s ADHD a ADD” - Vysočina education Havlíčkův Brod
(Mgr. Grohmannová Květoslava)

•

22. 9. 2017 - seminář “Specifika výchovy a vzdělávání u dětí a žáků s PAS” Vysočina education Havlíčkův Brod (Mgr. Škarydová Martina)

•

16. 11. 2017 - seminář Spisová služba - KÚ Jihlava (Mgr. Ficková Miroslava)

•

25. 11. 2017 - “Hradecké pediatrické dny” přednášky, setkání škol při zdravotnických
zařízeních - Hradec Králové (Mgr. Ficková Miroslava)
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•

11. 4. 2018 - “Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem” - Vysočina education
Havlíčkův Brod (Mgr. Škarydová Martina)

•

18. 5. 2018 - školení GDPR, společné nákupy - KÚ Jihlava (Mgr. Ficková Miroslava)

•

4. 6. 2018 - seminář PhDr. Jan Svoboda - “Dítě v mimořádné situaci a zvládání
konfliktních situací” - Nemocnice Jihlava (Mgr. Ficková Miroslava, Mgr.
Grohmannová Květoslava, Mgr. Škarydová Martina, Mgr. Černá Šárka, Mgr.
Klečková Jiřina, Mgr. Převorová Kateřina)

•

12. 6. 2018 - přednáška “Sebepoškozování” - dětské oddělení PN Havlíčkův Brod
(Mgr. Černá Šárka, Mgr. Klečková Jiřina)

•

12. 6. 2018 - školení “Spisová služba” - KÚ Jihlava (Mgr. Ficková Miroslava)

•

21. 6. 2018 - seminář “Rizikové chování” PaeDr. Martínek - Vysočina education
Havlíčkův Brod (Mgr. Klečková Jiřina)

•

28. 6. 2018 - setkání na téma nové financování škol při zdravotnických zařízeních MŠMT Praha (Mgr. Ficková Miroslava)

•

Během roku pedagogové čerpali z odborných knih a časopisů: Psychologie, Učitelské
noviny, Řízení školy…

Prevence sociálně patologických jevů
Realizaci

Minimálního

preventivního

programu

zajišťovali

všichni

pedagogové.

Koordinátorem byl preventista sociálně patologických jevů.
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 předmětech občanská výchova, etická
výchova a výchova ke zdraví.
Do učebních plánů ostatních vhodných předmětů jsou taktéž rozpracována jednotlivá
příslušná témata prevence. Aby byla pro děti témata zajímavější, a snáze přijímatelná, učí se
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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 pedagogického sboru do systému prevence.

•

Beseda s příslušníky Městské policie v Havlíčkově Brodě proběhla tentokrát
v prostorách služebny Městské policie Havlíčkův Brod na téma Šikana a Rizikové
chování.

•

Preventivní program Dopravní výchova – bezpečné, správné chování v dopravním
provozu, pravidla silničního provozu se také konala ve škole.

•

Zaměření pozornosti na prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, kouření,
vandalismu, rasismu, násilí. Žáci mají možnost vidět působení drog na videokazetách,
DVD a dokumentárních filmech, velmi je to zajímá a správně reagují – miniprokjekt
„Nebezpečí kolem nás“.

•

„Seznam se bezpečně“ – nebezpečí internetu, sociálních sítí (beseda, film…)

•

Nadále věnovat zvýšenou pozornost prevenci drog – v třídnických hodinách, hodinách
OV.

•

Správná výživa – poruchy příjmu potravy – mentální anorexie, bulimie – blok v rámci
VZ.

•

Miniprojekt “Ježkovy voči” - prevence úrazů a rizikového chování před prázdninami

•

Zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování
projektových dnů.
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•

Kulturní akce, spolupráce s ostatními, organizacemi (PN Havlíčkův Brod, Stacionář
pro seniory Havlíčkův Brod, Červený kříž…)

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, s lékaři, s psychology, 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.
Pro pacienty PN HB připravujeme vystoupení,vyrábíme dárky.
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 nebo sociální pracovnice.
Pokračujeme ve spolupráci se Sociálními službami města Havlíčkův Brod - Centrum služeb
pro seniory, denní stacionář – mezigenerační setkávání, spolupráce (Na vlastní kůži,
vystoupení, dílny…)
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3.2 Školní družina při PN Havlíčkův Brod
Ve školní družině byl zajištěn provoz od 7.00 do 16.00 hodin. Od května 2018 od 9.30 do
15.30 hodin. 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.
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 vychovatelky je zkoordinovat léčebný
postup s výchovnými metodami vzdělávacího programu, úzce spolupracovat s primářem
oddělení, lékaři, psychology, zdravotními sestrami a terapeuty. Samozřejmá je účast na akcích
a komunitách oddělení a každodenní zápis o činnostech dětí včetně jejich chování.
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.
Ve školním roce 2017-2018 bylo zapsáno 60 dětí a žáků.
Počet dětí za rok 2017/2018:
Školní družina

60

Celkem

60

Úkoly školní družiny:
1. zvýšený důraz na výchovu citovou a estetickou,
2. individuální přístup k dětem s kombinovanými vadami,
3. úzká spolupráce s třídními učiteli,
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4. vzájemná informovanost a spolupráce se zdravotníky a terapeuty.

Vybavení:
Školní družina je umístěna v kulaté části pavilónu 12 zvané rotunda. Je to prostorná
prosluněná místnost, která je vybavena 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. Ve třídě je k
dispozici televize, nové video, počítač. Tato zařízení jsou využívaná 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…Vybavení třídy se po celý rok doplňuje především o nové společenské hry, hračky,
knihy a výtvarný materiál. Pro pobyt venku mohou děti využívat 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 zdobena a obměňována výtvarnými výrobky
podle ročního období nebo přání dětí.
Obyvateli herny jsou také dvě morčata „ Zrzka a Šedivka“. Péče o ně patří k nejoblíbenějším
činnostem dětí.

Učební plán:
Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY
Činnost:
Činnost 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 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. Vychovatelka se snaží dětem plně
individuálně věnovat a pružně reagovat na momentálně vzniklé problémy. Děti mají možnost
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uchýlit se do klidového koutku a aktivit se nezúčastňovat. Významnou prevencí konfliktů
mezi dětmi je stanovení a dodržování jasných pravidel.
Prezentace školy na veřejnosti + vlastní aktivity ve školním roce 2017/18:
•

27. 9. 2017 „svatý Václav“

•

2. – 6. 10. 2017 Máme rádi zvířata, 4. 10. „Světový den zvířat“

•

9. - 13. 10. – Podzimní dílny

•

26. 10. – hra na flétnu – vystoupení na velké komunitě

•

6. – 10. 11. – „svatý Martin“

•

4. – 8. 12. – sv. Mikuláš, sv. Barbora, advent – seznámení se zvyky, tradicemi

•

5. 12. – mikulášská besídka

•

11. – 15. 12. - Vánoční dílny

•

18. – 22. 12. - Vánoční dílny

•

20. 12. – Vánoční besídka

•

6. 1. – Tři králové

•

8. – 12. 1. – Kurz plstění vlny

•

5. – 9. 2. – Týden „železného muže a ženy“ (posilování, soutěže)

•

15. 2. – Turnaj ve společenských hrách

•

5. – 9. 3. – Vyrábíme pro maminky (8. 3. Mezinárodní den žen)

•

19. – 23. 3. – Jarní tvoření

•

22. 3. Karneval

•

26. – 30. 3. – Velikonoční dílny

•

30. 4. – Čarodějnice
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•

3. 5. – „Dospělí dětem“ – výstava dětských prací – účast ve výtvarné soutěži, ocenění
dětí a pedagogického kolektivu

•

5. 6. – Světový den životního prostředí

•

6. 6. – Oslava dne dětí

•

13. 6. – Enkaustické tvoření

•

9. – 13. 7. – Zakládáme kapelu (nácvik, výroba kostýmů, vystoupení na velké
komunitě)

•

30. 7. – 3. 8. – Letní dílny

•

29. 8. - Benefiční vystoupení

•

Během roku návštěva bazénu.

Společné akce s dětským oddělením PN HB ve školním roce 2017/18:
•

26. 2. - 2. 3. 2018 - Prázdninová soutěž

•

9. 3. 2018 – Loutky v nemocnici

•

22. 3. 2018 – Dětský karneval,

•

12. 5. – 19. 5. 2018 - Tábor

•

6. 6. 2018 – Dětský den,

•

15. – 22. 6. 2018 - Tábor

•

29. 8. 2018 - účast na programu v projektu PN „Benefice koní“,

•

Canisterapie,

•

Hippoterapie.
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Obrázek 9 - Canisterapie

Obrázek 10 – „Terapeutka“ Sorika

Obrázek 11 – „Náš“ Martin

Obrázek 12 – Vyrábíme zvířátka

Obrázek 13 – Práce dětí
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Personální zabezpečení:

Třída: Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Poznámka
Od 5. 3. do 30.4.
Palánová Blanka,
od 1. 5. zrušena
pozice jedné
vychovatelky

ŠD

Bc. Milichovská Lenka

vychovatelka

ŠD

Mgr. Kateřina Převorová

vychovatelka - 2 roky praxe

DVPP:
•

Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace - speciální pedagogika – MU Brno
(Mgr. Převorová Kateřina)

•

4. 6. 2018 - seminář PhDr. Jan Svoboda - “Dítě v mimořádné situaci a zvládání
konfliktních situací” - Nemocnice Jihlava (Mgr. Převorová Kateřina)

•

Samostudium odborné literatury, časopisů: Informatorium, Psychologie

Spolupráce s dalšími organizacemi:
•

Zdravotníci dětského oddělení PN,

•

Canisterapeutické sdružení Kamarád,

•

Hiporehabilitace Pirueta,

•

Rehabilitační oddělení PN v bazénu.
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3.3 Mateřská škola a školní družina při Nemocnici Havlíčkův Brod
Školní družina při nemocnici se od školního zařízení v psychiatrické nemocnici liší jak
skladbou dětí, tak programem. Některé 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 vychovatelky snažit se odvádět
pozornost od bolesti, zabavit děti 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 vychovatelky musí být laskavý a uklidňující.
Ve školním roce 2017-2018 bylo zapsáno celkem 803 dětí a žáků.
Počet dětí za rok 2017/2018:
Školní družina

803

Celkem

803

Vybavení:
V nemocnici na dětském oddělení při stanici větších dětí je zřízena jedna herna, která slouží
také jako jídelna a návštěvní místnost pro dětské oddělení. Je volně přístupná všem dětem i
rodičům. Zde jsou stolky a židličky, televizor, video, počítač. Vychovatelka má k dispozici
notebook a tiskárnu s kopírkou. Má přístup na internet. Ve vybavení jsou stolní hry, knihy,
stavebnice, hračky pro malé i větší děti. Nově byly pořízeny knihy, stolní hry, hračky. Značná
část finančních prostředků přichází na nákup materiálu pro výtvarné činnosti.
Učební plán:
Školní vzdělávací program ,,ŠKOLA PRO VŠECHNY’’
Prezentace školy na veřejnosti + vlastní aktivity ve školním roce 2017/2018:
Září 2017
•

Loučení s létem - výroba obrázků a leporela s letní tématikou
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•

projektový den ,,CO NAJDEME V LESE“

Říjen 2017
•

Podzimní dílničky - výroba zvířátek z přírodních materiálů

•

projektový den ,,MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA“

Listopad 2017
•

Slavíme Halloween - výroba strašidelných masek a přání k Halloween

•

projektový den ,,STRAŠIDELNÝ DEN“

•

projektový den ,,SVATÝ MARTIN“

Prosinec 2017
•

Vítání Zimy - výroba velkého Sněhuláka z plastových kelímků

•

výroba vánočních přání

•

zdobení vánočních perníčků

•

projektový den ,,ČERT A MIKULÁŠ“

Leden 2018
•

výstava výrobků dětí ve VZP

•

projektový den ,,TŘI KRÁLOVÉ“

•

projektový den ,,MÉ MĚSTO, MÁ VESNICE – MŮJ DOMOV “

Únor 2018
•

Masopust – povídání o zvycích a obyčejích v Čechách

•

projektový den ,,SLAVÍME MASOPUST“

Březen 2018
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•

Vítání Jara – výrobky s jarní tematikou

•

projektový den ,,MÁ OBLÍBENÁ KNIHA“

Duben 2018
•

Slavíme Velikonoce – povídání o zvycích, tradicích v Čechách

•

účast v soutěži ,,Velikonoční zajíček Hradec Králové“- prezentace dětských výrobků

•

projektový den ,,VELIKONOČNÍ DEN“ – výroba kraslic

Květen 2018
•

Slavíme maminky – výroba dárečků pro maminky

•

projektový den ,,MÁ RODINA“ – Mezinárodní den rodiny

Červen 2018
•

Těšíme se na prázdniny – výrobky s letní tématikou

•

projektový den ,,OSLAVA MDD“

Červenec 2018
•

Léto očima dětí – výrobky s letní tématikou

Srpen 2018
•

Loučíme se s prázdninami

Společné akce s dětským oddělením Nemocnice HB:
•

26. 9. 2017 – Návštěva zdravotního klauna

•

10. 2017 – Návštěva zdravotního klauna

•

12. 2017 – Divadelní představení: Loutky v nemocnici
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•

16. 1. 2018 – Návštěva zdravotního klauna

•

29. 1. 2018 – Canisterapie

•

3. 2018 - Návštěva zdravotního klauna

•

17. 4. 2018 – Návštěva zdravotního klauna

•

22. 5. 2018 - Návštěva zdravotního klauna

•

6. 2018 - Divadelní představení: Dinosaurus

•

6. 2018 - Návštěva zdravotního klauna

Po celý rok průběžně probíhala práce se speciální panenkou Petruškou, která slouží k přípravě
dětí na lékařské zákroky. Během roku navštívily dětské oddělení také děti ze základních škol
a studenti středních škol s vystoupením. Všechny tyto kulturní akce zpříjemnily nemocným
dětem pobyt v nemocnici.
Denně navštěvovala vychovatelka také děti upoutané na lůžku, které nechodí do herny,
povídala si s nimi nebo jim půjčila hry, knihy.

Obrázek 14 – „Sněhulák z kelímků“

Obrázek 15 – Práce dětí
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¨

Obrázek 16 – Práce dětí

Obrázek 17 – Práce dětí
Personální zabezpečení:
Třída

Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Poznámky

ŠD

Blanka Palánová

vychovatelka

od 5. 3. do 30. 4. 2018
ŠD PN HB, zástup
Jokschová Marie

DVPP:
•

Samostudium odborných knih a publikací, využití internetu.

•

14. 11. 2017 – seminář „Výtvarné inspirace“ – Žďár nad Sázavou

•

4. 6. 2018 – odborný seminář PhDr. Jan Svoboda ,,Dítě v mimořádné situaci a
zvládání konfliktních situací“

•

21. 6. 2018 – odborný seminář PaedDr. Zdeněk Martínek ,,Rizikové chování“
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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
školní družinu při nemocnici, povídají si s hospitalizovanými dětmi, pokud je to
možné, hrají si s nimi.

•

Spolupráce se Střední zdravotnickou školou Havlíčkův 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.

•

Canisterapeutické sdružení.

•

Pražský spolek Nebojsa - divadelní představení.
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3.4 Mateřská škola a školní družina při Nemocnici Jihlava
Do školy jsou zařazovány děti hospitalizované na dětském oddělení Nemocnice Jihlava.
Při krátkodobé hospitalizaci škola zajišťuje pro děti a žáky každodenní program vedený
zábavnou formou a zaměřený zejména na hrové a výchovné činnosti.
Při delší hospitalizaci je škola žákům, navštěvujícím ZŠ, nápomocna plnit úkoly z jejich
kmenové školy, což zpravidla probíhá ve spolupráci s rodiči žáků.
V roce 2017 - 2018 bylo zapsáno celkem 4028 dětí a žáků.
Počet dětí za rok 2017/2018:
mateřská škola

1736

školní družina

2766

Celkem

4502

Vybavení:
Činnost ŠD probíhá v přízemí dětského oddělení, kde má k dispozici 1 hernu, MŠ funguje v 1.
poschodí téže budovy. Vzhledem k tomu, že MŠ nemá k dispozici hernu, učitelka dochází na
oddělení v pravidelných časových intervalech a výchovná činnost probíhá na jednotlivých
pokojích hospitalizovaných dětí.
V inventáři školy jsou různé společenské hry, hračky, stavebnice, knihy, notebook s
připojením na internet. Nově byly zakoupeny knihy, logické hry a výtvarný materiál.
Vychovatelka a učitelka MŠ mají k dispozici notebook a tiskárnu s kopírkou.
Výukový plán:
Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY.
Prezentace školy + vlastní aktivity v školním roce 2017/2018:
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•

celoročně tvorba webových stránek školy (Bc. Bohdana Johnová, Mgr. Šárka
Ševelová)

•

celoročně realizace projektu “Nebojte se nemocnice” (1x měsíčně - t.j. 10 termínů v
letošním školním roce)

•

celoročně výzdoba dětského oddělení + výroba dárků pro jednotlivé části DO u
příležitosti Sv. Mikuláše, Vánoc, Velikonoc a Dětského dne

•

5. 12. 2017 - Mikuláš na DO - pomoc s organizací

•

12. 12. 2017 - vánoční besídka s “Rarachy” (akce organizovaná naší školou)

•

12. 12. 2017 - Klauniáda na DO - pomoc s organizací

•

14. 12. 2017 - spolupráce při akci DO “Fotbalisti dětem”

•

19. 12. 2017 - spolupráce při akci DO “Robinsoniáda”

•

březen 2018 - účast v soutěži “Nemocniční zajíček” pořádané ZŠ a MŠ při FN Hradec
Králové (naše děti získaly v soutěži III. místo)

•

31. 5. 2018 - Dětský den s “Rarachy” (akce organizovaná naší školou)

.

Obrázek 19 - Výzdoba oddělení - podzim

Obrázek 18 - Projekt: “Nebojte se
nemocnice”
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Obrázek 20 - Práce dětí - čertíci

Obrázek 21 - Práce dětí - zima

Obrázek 22 - Práce dětí do soutěže
“Nemocniční zajíček”

Obrázek 23 - Práce dětí do soutěže
“Nemocniční zajíček”

Obrázek 24 - Diplom pro děti ŠD Jihlava - 3. místo v
soutěži “Nemocniční zajíček”

Společné akce s dětským oddělením Nemocnice Jihlava:
•

celoročně - Projekt: „Nebojte se nemocnice“ komponovaný pro předškolní děti z
jihlavských i okolních mateřských škol, který je dlouhodobě realizován ve spolupráci
se zdravotníky, v tomto roce proběhl celkem 10 krát. Na každém programu se podílejí
2 zdravotní sestry (odborný výklad), edukační část provádějí pedagogové, kteří se
pravidelně střídají. Ti mají taktéž ve své kompetenci sjednávání termínů.
Termíny: 13. 9. 2017 - MŠ Romana Havelky; 11. 10. 2017 - MŠ Brtnice I; 15. 11.
2017 - MŠ Brtnice II; 27. 11. 2017 - MŠ Mahenova; 17. 1. 2018 - MŠ Demlova 31

Mašinka I; 14. 2. 2018 - MŠ Tylova; 14. 3. 2018 - MŠ Nad Plovárnou; 11. 4. 2018 MŠ Dlouhá Stěna; 16. 5. 2018 - MŠ Třešť; 3. 6. 2018 - MŠ Demlova - Mašinka II
+ spolupráce na akcích pořádaných dětským oddělením, pomoc s jejich organizací
Personální zabezpečení:
Třída Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

I. MŠ

Mgr. Šárka Ševelová

učitelka MŠ – 19 let praxe

ŠD

Bc. Bohdana Johnová

vychovatelka ŠD – 30 let praxe

Poznámky

DVPP
•

31. 10. 2017 - seminář Education Vysočina -“Vánoční čarování” v Havlíčkově Brodě
(B. Johnová, Š. Ševelová)

•

14. 5. 2018 - školení KPR v nemocnici Jihlava - první pomoc (B. Johnová)

•

29. 5. 2018 - 30. 5. 2018 - dvoudenní seminář ve Zlíně “Dítě v krizi“ (B. Johnová)

•

4. 6. 2018 - seminář psychologie PhDr. Jana Svobody (B. Johnová, Š. Ševelová)

•

samostudium odborné literatury, novin, časopisů a odborných informací na internetu

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

spolupráce se zdravotnickým personálem, rodiči a pedagogy nemocných dětí

•

spolupráce s Mateřskými školami v Jihlavě a Kraji Vysočina v rámci projektu
“Nebojte se nemocnice”

•

spolupráce se ZŠ Speciální a Praktickou školou v Jihlavě – p. uč. Dagmar Duničková

•

spolupráce s nemocničními klauny (sdílení informací)

•

spolupráce s ostatními organizacemi, které si připraví program pro dětské pacienty
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3.5 Mateřská škola a školní družina při Nemocnici Pelhřimov
Působí na dětském oddělení nemocnice v Pelhřimově. Nemocnice Pelhřimov centralizuje
všechny dětské pacienty na dětském oddělení.
Ve školním roce 2017-2018 bylo zapsáno 930 dětí a žáků.

Počet dětí za rok 2017/2018:
Mateřská škola

366

Školní družina

564

Celkem

930

Vybavení:
MŠ a ŠD má k dispozici dvě velmi pěkné a velké herny. Pro MŠ ve čtvrtém patře dětského
oddělení a pro ŠD v třetím patře dětského oddělení. Činnost probíhá také na pokojích. V
inventáři školy jsou různé společenské hry, stavebnice, hračky, knihy a počítač s připojením
na internet. V letošním roce jsme zakoupili pro MŠ a ŠD nové stolní hry, výtvarné potřeby a
digitální fotoaparát. Vychovatelka a učitelka MŠ mají k dispozici stolní počítač, notebook a
tiskárnu s kopírkou.
Výukový plán:
Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY.
Prezentace školy + vlastní aktivity ve školním roce 2017/2018:
•

4. 9. 2017 - Zahájení nového školního roku - zábavné dopoledne

•

od 16. 10. do 20. 10. 2017 - Podzimní tvoření - podzimní věnce

•

5. 12. 2017 - Mikulášská nadílka - výroba čertovských masek, nadílka pro děti i pro
personál dětského oddělení

•

od 11. 12. do 15. 12. 2017 - Vánoční tvoření

•

19. 12. 2017 - Besídka u vánočního stromku s nadílkou - vystoupení hudební skupiny
studentů z gymnázia v Pelhřimově

•

20. 12. 2017 - Divadelní představení členů divadelního spolku Kašpar pražského
Divadla v Celetné ve spolupráci s BSJ Group s. r. o. - Poví ti to přísloví
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•

8. 3. 2018 - Výroba a předání srdíček k MDŽ

•

V březnu jsme se zapojili do soutěže pořádané ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Hradec
Králové - NEMOCNIČNÍ ZAJÍČEK - kde jsme v kategorii kolektiv získali 1. místo

•

22. 4. 2018 - převzetí finančního i věcného sponzorského daru od fotbalového klubu v
Pelhřimově;

•

10. 5. 2018 – Turnaj ve stolním fotbale

•

1. 6. 2018 – MDD - Zábavné dopoledne

•

29. 6. 2018 - ukončení školního roku „Těšíme se na prázdniny“ – zábavný kvíz
soutěže, hry,

•

od října 2017 do ledna 2018 - práce s Magic Boxem - interaktivní zařízení

•

1x za měsíc Klauniáda,

•

Významné dny našeho života - slavíme svátek, narozeniny pacienta – podle aktuálního
stavu dětí - soutěže, písničky / průběžně/,

•

v březnu 2018 proběhla praxe v MŠ studentky SVOŠS Jihlava

Akce a aktivity pořádané ve spolupráci ve školním roce 2017/2018:
•

Celý říjen 2017 v rámci projektu – Nebojte se nemocnice – probíhal preventivní
program Cecilka / za použití edukační loutky / pro žáky ze ZŠ v Pelhřimově ve
spolupráci se zdravotníky - vystřídalo se zde 230 žáků

•

16. 11. 2017 - Den zdraví aneb prevence diabetu - stanoviště “Cecilka” - test o
zdravotním životním stylu - ve spolupráci se zdravotníky

•

20. 12. 2017 - Divadelní představení “ Poví ti to přísloví” - pražské Divadlo v Celetné
ve spolupráci s BSJ Group Praha

•

10. a 17. 4. 2018 - Cecilka aneb Doktora se nebojíme - s úsměvem do nemocnice pro
žáky ZŠ speciální a Praktické z Černovic

•

19. 4. 2018 - „Den pro zdraví, aneb co pro sebe můžeme udělat“ – loutka Cecilka preventivní program pro děti – ve spolupráci se zdravotníky
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•

4. 5. 2018 - „Světový den hygieny rukou“ – ve spolupráci se zdravotníky - prezentace
jak si správně mýt ruce, desinfekce, prevence, kvíz, infekční choroby - pro děti ze ZŠ
v Pelhřimově.

Obrázek 26 – Mikulášská nadílka

Obrázek 25 – Mikulášská nadílka

Obrázek 27- Vánoční tvořen
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Obrázek - 28 MDŽ
Obrázek 31
- Den pro
Obrázek
32 -zdraví
Den pro zdraví

Obrázek 30 - Velikonoční tvoření

Obrázek 33 - Hygiena rukou

Obrázek 29 - Umístění v soutěži nemocniční 36
zajíček

Personální zabezpečení:
Třídy:

Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Poznámka

I. MŠ

Monika Kociánová

učitelka MŠ – 13 let praxe

od 1. 9. 2016

II. ŠD

Alena Habichová

vychovatelka ŠD – 39 let praxe

DVPP:
•

samostudium odborné literatury - pedagogika, psychologie, využití internetu

•

4. 6. 2018 - seminář PhDr. Jan Svoboda - “Dítě v mimořádné situaci a zvládání
konfliktních situací” - Nemocnice Jihlava (Kociánová Monika, Habichová Alena)

•

Kociánová Monika – studium VOŠ Jihlava – Předškolní a mimoškolní pedagogika,
lekce klavíru na ZUŠ v Žirovnici

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

úzká spolupráce se zdravotnickým personálem nemocnice

•

spolupráce se ZŠ v Pelhřimově v rámci prevence

•

spolupráce se ZŠ speciální a Praktickou v Černovicích v rámci prevence

•

spolupráce s BSJ Group Praha – Divadlo v Celetné (divadelní představení)

•

spolupráce s rodiči hospitalizovaných dětí.
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3.6 Školní družina při Nemocnici Nové Město na Moravě

Z důvodu rekonstrukce dětského pavilonu je v letošním roce naše oddělení (včetně družiny)
přestěhováno do náhradních prostor pavilonu gynekologie. Děti s chirurgickými diagnózami
jsou umístěny na oddělení chirurgie.
V roce 2017-2018 bylo zapsáno celkem 671 dětí a žáků.
Počet žáků za rok 2017/2018:
Školní družina

671

Celkem

671

Vybavení:
Na chodbě současného dětského oddělení mají děti k dispozici skříň, kde si mohou vypůjčit
společenské hry, puzzle, pexeso, Lego, pastelky, časopisy a knihy. Jelikož ve stávajících
prostorách není herna, všechny výtvarné a rukodělné činnosti jsou směřovány do pokojů dětí.
Vychovatelka má k dispozici notebook a tiskárnu s kopírkou.
Výukový plán:
Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY.
Prezentace školy + vlastní aktivity ve školním roce 2017/2018:
•

spolupráce s knihovnou Žďár nad Sázavou - průběžně během roku

•

prosinec 2017 a leden 2018 - výstava výrobků a prací dětí v knihovně Žďár nad
Sázavou

•

březen 2018 - účast ve výtvarné soutěži “Nemocniční zajíček”

•

květen 2018 - propagace a ukázka prací malých pacientů na akci nemocnice „Pochod
Vysočinou“

•

pravidelná výzdoba dětského oddělení, nemocnice.
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Práce dětských pacientů je vidět nejen v provizorních prostorách lůžkové části dětského
oddělení, ale i na chodbách, v čekárnách a ambulancích nemocnice.

Obrázek 34 - Vánoční tvoření

Obrázek 35 - Výstava prací dětí v knihovně Žďár
nad Sázavou
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Obrázek 36 - Malování vajíček

Obrázek 37 - Velikonoční tvoření

Personální zabezpečení:
Třídy
ŠD

Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Nováková Kateřina, DiS

vychovatelka ŠD – 18 let praxe

Poznámka

DVPP:
● listopad 2017 Hradecké pediatrické dny Hradec Králové
● prosinec 2017 výtvarný seminář “Vánoční čarování” Education Žďár n. S.
● březen 2018 velikonoční dílničky - knihovna Žďár n. S.
● duben 2018 Diagnostické dny v JÚŠ Praha
● květen 2018 pořadatel na akci nemocnice “Pochod Vysočinou”
● 4. 6. 2018 - seminář PhDr. Jan Svoboda - “Dítě v mimořádné situaci a zvládání
konfliktních situací” - Nemocnice Jihlava
● samostudium odborných publikací, knih a časopisů
Aktivity ve školním roce 2017/2018 ve spolupráci:
•

prosinec 2017 - Mikuláš pro děti – ve spolupráci se Zdravotní školou Nové Město na
Moravě

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,
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•

poměrně častý je také kontakt s rodiči, kteří nezřídka doprovázejí své děti,

•

škola spolupracuje s knihovnami ve Žďáře nad Sázavou a v Novém Městě na Moravě,
Hasičský sbor Žďár nad Sázavou.
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3.7 Školní družina při Nemocnici Třebíč

Je zřízena pro všechny dětské pacienty oddělení dětského, ORL, chirurgie, ortopedie, kožního
a infekčního.
Ve školním roce 2017-2018 bylo zapsáno 737 dětí a žáků.
Počet dětí za rok 2017/2018:
Školní družina

737

Celkem

737

Vybavení:
Naše herna se nachází na dětském oddělení. Pobyt dětí zde zlepšuje psychický stav
hospitalizovaných dětí a vyplňuje jejich volný čas. V herně je spousta společenských her, děti
si mohou skládat puzzle, stavět ze stavebnic, tvořit výrobky z papíru, ze zažehlovacích
korálků, vyrábět bižuterii, pracovat s barvami na sklo. Dvakrát do roka tvoříme z keramické
hlíny. Vychovatelka navštěvuje děti upoutané na lůžko včetně dětí ležících na JIP. Na pokoje
zapůjčujeme knihy, časopisy, hry, hlavolamy, interaktivní knihu. Vychovatelka má k
dispozici notebook a tiskárnu s kopírkou.
Výukový plán:
Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY
Činnost:
Činnost je realizována individuálně na nemocničních pokojích nebo v herně.
Prezentace školy + vlastní aktivity ve školním roce 2017/2018:
● Listopad 2017 - keramická dílna pod vedením Jury Langa (28. 11. 2017)
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Obrázek 38 - Keramická dílna - misky Mušle (hotové výrobky)
● Prosinec 2017 - Mikulášská nadílka, Advent - adventní kalendář, výzdoba oddělení,
Vánoční výzdoba celého oddělení včetně jídelny a jídelny pro zaměstnance, výroba
vánočních přání a zdobení stromečku
● Únor - Masopust - zvyky, masky z papíru
● Březen - Velikonoce - výzdoba oddělení, výroba přáníček

Obrázek 39 - Velikonoční přání
● Květen - Výstava dětských výtvarných prací všech pracovišť, výroba drobných dárků
z korálků - Den matek 13. 5. 2018

Obrázek 40 - Společná výstava

Obrázek 41 - MŠ a ŠD Nemocnice Pelhřimov
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Obrázek 42, 43 - ZŠ Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Obrázek 44 - ŠD Nemocnice Třebíč

Obrázek 46 - MŠ a ŠD Nem. Jihlava

Obrázek 45 - ŠD Nemocnice HB

Obrázek 47- ŠD Nem. Nové Město n. M.

Obrázek 44
48 - Keramická
dílna 26. 6. 2018

● Červen - keramická dílna pod vedením Hanky Jantošovičové (26. 6. 2018)
Keramická dílna 26. 6. 2018

Aktivity ve spolupráci ve školním roce 2017/2018:
● Zdravotní klaun – pravidelné měsíční návštěvy – první úterý v měsíci
● Zapojení studentek SZŠ při praxi do našich aktivit
Personální zabezpečení:
Třída

Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

ŠD

Bc. Zdeňka Karásková

vychovatelka ŠD - 37 let praxe

Mgr. Jana Sedláková

ředitelka – 36 let praxe

Poznámky

DVPP:
● 4. 6. 2018 - seminář s PhDr. Janem Svobodou Dítě v mimořádné situaci, zvládání
konfliktních situací
● samostudium odborné literatury, časopisů Učitelské noviny, Psychologie, internet.
Spolupráce s dalšími organizacemi při plnění úkolů ve výchově a vzdělání:
● spolupráce s rodiči hospitalizovaných dětí,
● spolupráce se zdravotníky,
● spolupráce se studenty SZŠ.
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4 Zaměstnanci
4.1 Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Jana Sedláková

ředitelka

Třebíč

Mgr. Miroslava Ficková

zástupce ředitele, učitelka
ZŠ

Havlíčkův Brod

Mgr. Šárka Černá

učitelka ZŠ

Havlíčkův Brod

Mgr. Jiřina Klečková

učitelka ZŠ

Havlíčkův Brod

Mgr. Květoslava Grohmannová

učitelka ZŠ

Havlíčkův Brod

Mgr. Martina Škarydová

učitelka ZŠ

Havlíčkův Brod

Mgr. Kateřina Převorová

vychovatelka ŠD

Havlíčkův Brod

Bc. Lenka Milichovská

vychovatelka ŠD- MD

Havlíčkův Brod

Bc. Anna Janů, DiS

učitelka MŠ - MD

Havlíčkův Brod

Mgr. Veronika Štědrá

vychovatelka ŠD - MD

Havlíčkův Brod

Marie Jokschová

Havlíčkův Brod

Palánová Blanka

učitelka MŠ, asistentka
pedagoga, PP ukončen 31.
7. 2017
vychovatelka ŠD

Bc. Zdeňka Karásková

vychovatelka ŠD

Třebíč

Mgr. Šárka Ševelová

učitelka MŠ

Jihlava

Bc. Bohdana Johnová

vychovatelka ŠD

Jihlava

Monika Kociánová

učitelka MŠ

Pelhřimov

Alena Habichová

vychovatelka ŠD

Pelhřimov

Kateřina Nováková, DiS

vychovatelka ŠD

Nové Město na Moravě

Havlíčkův Brod

4.2 Nepedagogičtí pracovníci
Jana Prehradná

ekonomka do 30. 6. 2018

Třebíč

Petra Dočkalová

ekonomka od 1. 7. 2018

Třebíč

Andrea Šváchová

uklízečka

Havlíčkův Brod

46

5 Kontrolní a inspekční činnost
Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena žádná kontrola ze strany ČŠI.
Dne 14. 9. 2017 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina,
územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod na základě
podnětu České školní inspekce, Inspektorát v Kraji Vysočina, Zborovská 3, 586 01 Jihlava,
který upozorňoval na nevyhovující prostory v ZŠ při Psychiatrické nemocnici Havlíčkův
Brod. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených § 7 zákona č. 258/2000Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, a
vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Kontrolou bylo zjištěno, že nejsou
ve všech učebnách zajištěny pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami relaxační koutky
a upozornila na nesoulad s rejstříkem škol a školských zařízení MŠMT ČR, kde je uvedena
původní adresa pavilonu č. 5, tj. Rozkošská 2329, Havlíčkův Brod.
Dne 23. 5. 2018 proběhla kontrola Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina, územní
pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod. Naše organizace
odstranila nedostatky, na které byla KHS upozorněna.
S účinností od 1. 7. 2018 došlo k zapsání změn v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
ČR.
V období od 21. 2. do 26. 2. 2018 byla provedena Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odbor
kontroly veřejnosprávní kontrola. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými
prostředky od 2. 1. 2003 do 31. 1. 2006. Kontrolou nebyly zjištěny neoprávněně poskytnuté
odměny.
Ředitelka školy prováděla pravidelné kontroly všech pracovišť.
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6 Hospodaření za školní rok 2017 - 2018
VÝNOSY:
1. Přijaté prostředky na provoz

767 000,00 Kč

2. Přijaté prostředky na mzdy-UZ 33353

6 567 000,00 Kč

3. Přijaté prostředky na mzdy-UZ 33052

152 332,00 Kč

4. Přijaté prostředky na mzdy-UZ 33073

15 348,00 Kč

5. Ostatní výnosy z činnosti

1 211,00 Kč

Výnosy celkem:

7 502 891,00 Kč

Komentář k položce č. 2: Přidělena dotace na mzdy ze SR UZ 33353
Komentář k položce č. 3: Přidělena dotace ze státního rozpočtu:
Rozvojový program "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v r. 2017" UZ 33052
Komentář k položce č. 4: Přidělena dotace ze státního rozpočtu:
Rozvojový program “Zvýšení platů nepedagogických pracovníků r. 2017” UZ 33073
Komentář k položce č. 5: pojistné plnění
VÝDAJE PŘÍMÉ:

Mzdy

4 829 075,00 Kč

OON

78 707,00 Kč
1 682 338,00 Kč

SZ a ZP
FKSP

93 896,00 Kč

Další náklady z prac. pr. vz.

88 153,00 Kč

Učební pomůcky

19 974,00 Kč

Celkem přímé výdaje:

6 792 143,00 Kč
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Komentář k přímým výdajům:
1. položka: OON - dohody o provedení práce
2. položka: další náklady z prac. pr. vztahů - zde jsou promítnuty náklady na povinné
úrazové pojištění zaměstnanců, příspěvek na stravování zaměstnanců, náklady na
vzdělávání
3. položka: učební pomůcky - hrazené z přímé dotace na mzdy - tzv. ONIV - převážná část
učebních pomůcek je hrazena z provozní dotace

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE:

Energie

178 309,00 Kč

DHIM

67 615,00 Kč

Ostatní materiál

148 186,00 Kč

Opravy a udržování

16 718,00 Kč

Nájemné

41 182,00 Kč

Odpisy HIM

35 340,00 Kč

Ostatní služby

179 130,00 Kč

Pohonné hmoty

12 267,00 Kč

Telekomunikace

32 001,00 Kč

Manka a škody

- Kč

Celkem provozní výdaje

710 748,00 Kč

Komentář k položkám: Ostatní provozní výdaje
1. položka: Energie - zde jsou promítnuty náklady na vodu, teplo a elektr. Energii,

2. položka: DHIM - náklady na zakoupený drobný hmotný majetek: PC, notebooky,
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tiskárny, kopírky, školní nábytek,

3. položka: Ostatní materiál - především materiál pro výuku - výtvarný materiál, hry,
učební pomůcky, dále kancelářský materiál, čistící, desinfekční a hygienické prostředky
a také se zde účtuje materiál pro opravy a ND pro ICT, kopírky a tiskárny,

4. položka: Ostatní služby - zde se účtují náklady na vedení mzdového účetnictví,
náklady na SW služby - účetní programy, dále telefonní poplatky, internet, úklid atd.

Uvedené údaje zpracované za období:
r. 2017:

září - prosinec 2017

r. 2018:

k 30. 6. 2018

Zpracovala: Dočkalová Petra
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Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě v Havlíčkově Brodě
dne 17.9.2018.
Školská rada schválila výroční zprávu dne 1.10.2018.

V Třebíči dne 3.10.2018

Mgr. Jana Sedláková
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