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Výroční zpráva
o činnosti Základní školy a Mateřské školy,
Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou
za školní rok 2021/2022

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název:

Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4,
příspěvková organizace; odloučené pracoviště

Sídlo:

Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou

IČO:

60 254 301

Identifikátor
zařízení:

600 023 371

Zřizovatel :

Liberecký kraj

Součásti :

základní škola v nemocnici IZO: 103 017 488
kapacita: 15 žáků
mateřská škola v nemocnici IZO: 130 000 019
kapacita: 16 dětí

2. ORGANIZACE STUDIA
Škola v nemocnici v Jablonci n. N. je zřízena za účelem poskytování vzdělání a výchovy
hospitalizovaných žáků a dětí, je součástí výchovně vzdělávací soustavy.
Žáky školy se stávají všechny hospitalizované děti ve věku 3 – 19 let.
Škola používá jednu místnost, kde dopoledne probíhá výuka. Odpoledne je tato místnost
využívána pro společné činnosti studentů, žáků i dětí z mateřské školy.
V období, kdy ležely na našem dětském oddělení děti s koronavirem jsme obcházely jednotlivé
pokoje a děti nesměly do společné třídy. V období, kdy infekce pominula jsme si děti braly do
společné místnosti, kde probíhalo vyučování.
Učitelka ZŠ pracuje do příchodu učitelky MŠ se všemi dětmi od 2 do 19 let, po příchodu učitelky MŠ
předá děti z MŠ do její péče a věnuje se školním dětem na pokojích nebo společně ve třídě dle jejich
zdravotních možností.
V běžném provozu, když nejsou omezení z důvodu covid -19 učitelka MŠ pracuje dopoledne s dětmi
na pokojích, odpoledne v herně a zároveň na pokojích. Do své práce zapojí podle možností všechny
dětské pacienty. V době omezení z důvodu covid -19 učitelka MŠ i učitelka ZŠ pracuje s dětmi
výhradně na jejich pokojích.
V přízemí je kancelář, která slouží jako sborovna a kabinet i šatna zároveň.
Počty tříd : MŠ

1

počet dětí 16 kapacita

ZŠ

1

počet žáků 15 kapacita

Základní škola vyučuje kromě žáků běžných ZŠ také žáky všech speciálních škol, resp. všechny žáky
se speciálními potřebami, a také studenty SŠ.
3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY

Ve škole pracuje : 1 učitelka ZŠ s vysokoškolským vzděláním
1 učitelka MŠ se středoškolským vzděláním
Ve školním roce 2021/2022 jsme se účastnily vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky
pořádaných v naší kmenové škole a vzdělávacích akcí a kursů z oblasti environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty pořádaných organizací Divizna.

4. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ (DĚTÍ)
Mateřská škola
Škola
MŠ

počet tříd k 30. 6. 2022
1

počet dětí ve šk. roce 2021 - 2022
519

počet tříd k 30. 6. 2022
1

počet žáků ve šk. roce 2021 - 2022
573

Základní škola
Škola
ZŠ

Kapacita školy je dostatečná. Průměrné počty dětí jsou ovlivněny umělým snižováním stavů na
víkendy, svátky a období prázdnin atd., proto tato čísla nevypovídají o skutečných stavech. Náhlé
snížení stavů, které je v nemocnici běžné a zákonité, se neblaze promítá při počítání průměrů do
statistik, které naprosto nepočítají s tím, že školy při zdravotnických zařízeních mají úplně odlišné
podmínky. Počet zapsaných žáků se mění denně.
Podobně jako v MŠ i v ZŠ lze konstatovat, že dětí s různými zdravotními problémy přibývá, na
druhou stranu se zkracuje doba hospitalizace z ekonomických důvodů. Zde je třeba připomenout, že
často je kratší hospitalizace kombinovaná s dlouhodobým léčením ambulantním, spojeným s
dlouhodobou absencí ve vyučování. Dosavadní úprava, která předpokládala zajištění individuální
výuky ze strany pracovníků kmenové školy, nebyla v praxi nikdy realizována. Tím vzrůstá i úloha
školy v nemocnici, která nabízí individuální i běžnou výuku při hospitalizaci, a tak pomoc i těmto
případům.

5. VYHODNOCENÍ NAPLNĚNÍ CÍLŮ ŠVP
V učebních plánech a osnovách se pokračuje u jednotlivých žáků v těch ŠVP programech, které mají
na kmenové škole.
Během školního roku 2021 – 2022 prošlo školou 573 žáků.
Během školního roku 2021 – 2022 prošlo mateřskou školou 519 dětí.
Při výuce bylo přihlíženo k věkovým zvláštnostem a specifickým potřebám hospitalizovaných dětí.
Vzdělávací program:
ŠVP Šťastná škola č.j. ZSJ/120/2022
ŠVP- SMP Šťastná škola č.j. 238/10
ŠVP ve škole při ZZ č.j. 157/2017

6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH
VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY
Netýká se školy při nemocnici.

7. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PODPORY DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI
POTŘEBAMI, NADANÝCH, MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A S NÁROKEM NA
POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY
Do školy při nemocnici se dostanou děti z různých odlišných sociálních skupin, děti chytré a
mimořádně nadané a naopak. Velmi se různí jejich vědomosti a znalosti a v loňském roce nám zde
přibyly i nemocné děti z oblasti Ukrajiny postižené válkou.
Se všemi dětmi pracujeme, tak, jak jim to jejich zdravotní stav umožní a přizpůsobujeme se
individuálně jejich potřebám.
Poskytujeme logopedické poradenství na vyžádání rodičů pacientů, pracujeme se žáky se speciálními
potřebami, zajišťujeme speciální péči.
Sociálně patologické jevy se u nás nevyskytly.

8. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY
Spolupracujeme prostřednictvím našeho ředitelství, dle aktuálních potřeb oslovujeme sponzory.
Spolupracujeme:
organizace Zdravotní klaun o.p.s. v ČR
SOŠPg Jeronýmova v Liberci,
Červenou školkou v areálu nemocnice,
ZŠ Pasířská - ŠD v Jablonci n. N.,
ZŠ Šumava
ZŠ Liberecká
ZŠ Mozartova
ZŠ Arbesova
podle potřeby se všemi ZŠ a MŠ z našeho regionu,

9. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Během školního roku 2021 – 2022 se neuskutečnily z důvodu covidu některé pravidelné každoroční
akce jako např:

Mikulášská nadílka

tradiční adventní setkání s důchodci

vánoční klauniáda o.p.s. Zdravotní klaun

divadlo

návštěva ČSSZ a předání dárků pro dětské pacienty

předání vlastnoručně vyrobených vánočních dárků vycházejícími žáky 9. tř.

naše zařízení se trvale prezentuje na webových stránkách Nemocnice Jablonec n. N. a
na webových stránkách města Jablonec n. N.

Zdravotní klaun - www.zdravotniklaun.cz je nezisková organizace s celostátní působností, která
přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v
oblasti zdravotnictví, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního
stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů.
V roce 2021-2022 realizovali zdravotní klauni návštěvy ve všech zařízeních. Klauniáda začíná
konzultací se zdravotním personálem o psychickém a zdravotním stavu pacientů, v jablonecké
nemocnici konzultací s učitelkami o situaci mezi dětmi a předáním seznamu pacientů, který učitelky
chystají speciálně pro klauny.
Následuje dezinfekce rekvizit a rukou. Pak už zdravotní klauni zaťukají na dveře pokoje a zeptají se,
jestli mohou dál. Pro každé dítě vzniká improvizací nová legrační situace s využitím různých
rekvizit a hudebních nástrojů. Záleží na věku pacienta, na jeho psychickém a zdravotním stavu.
Zdravotní klauni mají legrační jména a zajímavé kostýmy, doplněné bílým lékařským pláštěm.
Cílem pravidelných návštěv je pacienta myšlenkově oddělit od jeho nemoci a psychické nepohody,
zaujmout ho hrou, zapojit ho do ní a vykouzlit tak na dětské tváři úsměv. To pomáhá v uzdravení.
Nejen děti, ale i jejich rodiče, zdravotní sestřičky nebo lékaři bývají vtáhnutí do netradiční lékařské
vizity, kterou vede např. legrační doktor a zmatená sestřička. Důležité je během klauniády změnit
atmosféru na oddělení a přinést čerstvý vzduch zvenčí.
HLAVNÍ CÍLE ZDRAVOTNÍCH KLAUNŮ








Zajišťovat návštěvy zdravotních klaunů na dětských a geriatrických lůžkových odděleních v
nemocnicích v České republice, tak aby se Zdravotní klaun stal běžnou součástí každé
nemocnice
Pomáhat ke zlepšení celkového psychického a tím i zdravotního stavu dětí a seniorů
hospitalizovaných v nemocnicích, v domovech pro seniory
Přispět k uvolnění atmosféry nemocničního prostředí, v domovech pro seniory
Udržovat a rozvíjet vysokou profesionalitu návštěv zdravotních klaunů tak, aby jejich
návštěvy vhodně doplňovaly léčebné procedury
Zajišťovat vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů, využitelných v prostředí se
zvýšeným stresovým faktorem
Šířit a medializovat myšlenku zdravotních klaunů jako psychosociálního programu, který je
důležitou součástí komplexní léčebné péče
 Poskytovat podporu, know-how a výměnu informací s dalšími organizacemi, které mají stejné
nebo podobné cíle a/nebo poslání, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni, zejména s Red
Noses Clowndoctors International a jejích spolupracujících partnerů

Většina nákladů je hrazena z darů firemních a individuálních dárců.

Další formy práce:
Součástí práce společného zařízení ZŠ + MŠ je psychoterapie. Formou metody nazvané „Povídej,
naslouchám…“ pomáhá řešit psychosomatická onemocnění. K této metodě přistupuje i další:
možnost napsat o svých pocitech i problémech v takzvaném rozlučovacím sešitě. Tímto způsobem
mohou dětští pacienti sdělit to, co někdy nemohou vyslovit. Podle jejich přání pak lze podniknout
ve spolupráci se zdravotníky odborné kroky….
MŠ nabízí mateřským školám besedu „Dítě v nemocnici" - koná se v kmenové MŠ, která má o
nabídku zájem.
10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
Viz kmenová škola
11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Viz kmenová škola

ŘÍZENÍ ŠKOLY, DALŠÍ ZÁMĚRY
Základní úkoly, tj. vytvářet co nejlepší podmínky pro hospitalizované děti, udržovat kontinuitu ve
vzdělávání, spolupracovat na dobré základně s kmenovými školami a se zdravotníky, podporovat
rozvoj všech stránek dětské osobnosti a hlavně prevence hospitalizmu, se daří plnit. Také spolupráce
s rodiči je dobrá.
Naše zařízení je velmi specifické, a proto i formy práce jsou odlišné od ostatních škol.
Hlavní úkoly vidíme v udržování kontinuity vzdělávacího procesu a prevenci hospitalizmu.
Trvalý úkol vidíme zároveň v dobré a stále se zlepšující spolupráci se zdravotníky.
Tyto úkoly úspěšně plníme.

V Jablonci nad Nisou dne 30. 8. 2022

Mgr. Ivana Perglerová
ZŠ a MŠ Nemocniční 15

