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I.

Úvod

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy a základní školy
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace (dále jen MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o.)
byl vytvořen všemi pedagogickými pracovníky v úseku mateřské školy na základě
nejnovějších poznatků z oblasti předškolního vzdělávání a vzdělávání dětí se specifickými
vzdělávacími potřebami. Byl aktualizovaná na základě novelizovaných vyhlášek a zákonů,
zejména pak školského zákona č. 531/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích předpisů k zákonu. Byl zpracován podle naší dosavadní praxe a vychází ze
specifik mateřské školy při zdravotnickém zařízení. ŠVP PV je v souladu a respektuje
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje
2020 – 2024. Jedná se hlavně o oblast kvality vzdělávání, rovných příležitostí ke vzdělávání,
efektivity vzdělávání a oblast sbližování vzdělávání a trhu práce. Byl schválen na provozní
poradě dne 20. září 2021.

1.1.

Identifikační údaje školy

název školy: Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno,
příspěvková organizace
právní forma: příspěvková organizace
sídlo školy: Černopolní 212/9, Brno 613 00
odloučené pracoviště MŠ: Černopolní 22a, Brno 613 00; Berkova 34/38, Brno 612 00
typ školy: státní škola
kapacita školy: 140
provozní doba: 7 – 17 pondělí až čtvrtek; 7 – 14 pátek
počet pedagogických pracovníků: 11
provozní zaměstnanci: 1
uklízečka: 1
zřizovatel školy: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 601 82
IČ: 643 27 809
bankovní spojení: KB 63736621/0100
kontakty: +420 532 234 744; +420 532 234 744; +420 532 234 640
email: info@mszscernopolni.cz
webové stránky: www.mszscernopolni.cz
ředitelka školy: PaedDr. Jana Stěničková
zástupkyně ředitelky školy, úsek MŠ: Bc. Veronika Enekeš
zástupkyně ředitelky školy, úsek ZŠ: Mgr. Eva Šmikmátorová
číslo jednací: 205/21
datum platnosti: 1. září 2021 – 31. srpna 2024
zpracovatel programu: PaedDr. Jana Stěničková, Bc. Veronika Enekeš a kolektiv
příslušného úseku školy
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1.2.

Obecná charakteristika úseku mateřské školy MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o.

Podstatu výchovně vzdělávacího procesu na úseku mateřské školy v MŠ a ZŠ při FN
Brno, p.o. plně vystihují slova učitele národů, J. A. Komenského: „Všechno samo sebou
plyň, nic násilím nevymáhej.“ Z čehož vyplývá, že učitelka se věnuje se zvýšenou mírou
rozvoji individuality nemocného dítěte na základě citovosti a mravnosti a ani v minulosti
tomu nebylo jinak.
Mateřská škola při Fakultní nemocnici vznikla 1. listopadu 1956 na podnět přednosty
infekčního oddělení, doc. MUDr. Vladimíra Klusky. Nemocnice se tímto stala nejen
místem léčby, ale také prostředím výchovy. Medicína a školství došly k poznání, že léčebný
proces probíhá rychleji a příznivěji, je-li dítě v dobré psychické kondici a jeho myšlení je
odpoutáno od nemoci.
První ředitelkou školy
byla v letech 1956 – 1964
paní Marie Musilová,
promovaný pedagog. Po ní
ve funkci ředitelky školy
pokračovala paní Vlasta
Jelínková 1964 – 1970.
Další ředitelkou se stala
paní Nina Zelená až do
roku 1990. Od tohoto roku
působí ve funkci ředitelky
školy
PaedDr.
Jana
Stěničková.
Od 1. ledna 1995, kdy byl zřizovatelem školy Školský úřad města Brno, má škola právní
subjektivitu. Od roku 2001 je zřizovatelem školy Jihomoravský kraj.
Od 1. srpna 2018 vznikla sloučená organizace Mateřská škola a základní škola při
Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace. Škola je největší zařízením svého typu
v České republice a má širokou regionální působnost. V současné době má v úseku MŠ 11
tříd a 11 učitelek, které vyučují na 23 odděleních nemocnice, včetně oddělení JIP a ARO.
Sloučením škol získala MŠ odloučené pracoviště na ulici Berkova (plastická chirurgie).
Výchovně vzdělávací proces probíhá na základě školního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání a třídních vzdělávacích programů, které vycházejí ze specifik daných
oddělení. Kromě běžných výchovně vzdělávacích postupů od roku 1999 aktivně s dětmi
provádíme herní terapii, prostřednictvím které se dítě lépe orientuje v roli pacienta, lékaře i
zdravotní sestry. Dále je specifikou školy zooterapie – v této oblasti provádíme
felinoterapii, canisterapii, hipoterapii a terapii s dalšími zvířaty. Již několik let se pak více
zaměřujeme na oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a všeobecné
prevence.
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1.3.

Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky
MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o. je umístěna v několika budovách areálu FN Brno, pracoviště
dětské medicíny na ulici Černopolní 212/9 a Černopolní 22a. Po sloučení škol má úsek
mateřské školy nové odloučené pracoviště na ulici Berkova 34/38, které spadá pod Fakultní
nemocnici u sv. Anny. Ředitelství školy, sborovna a sklad se nachází v samostatné budově
uprostřed nemocničního areálu. Tento objekt máme od FN Brno v pronájmu. I přes
rozsáhlou rekonstrukci v 90. letech 20. století a získání nových prostor pro zřízení tříd, je
náš výchovně vzdělávací proces stále omezován nedostatkem místa. Nejproblematičtější
podmínky jsou na oddělení INTERNA 67, NEUROLOGIE 32 a nově také na oddělení ORL
20, kde nám byla odebrána možnost využívat samostatnou místnost a došlo ke sloučení
prostor pro MŠ i ZŠ. Výuka na chodbách některých oddělení také není příliš vhodná. Počet
dětí na učitelku vychází z aktuálních novelizací příslušných vyhlášek. Podle počtu dětí
učitelka vyučuje buď celý den na jednom oddělení, nebo po 10. hodině dopoledne přechází
na další oddělení. Denní průměr na učitelku kolísá mezi 6-14 dětmi dle vyhlášky č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání.
Vybavenost mateřské školy pomůckami je velice dobrá, sledujeme aktuální trendy,
které odpovídají požadavkům dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.
Vybavenost jednotlivých tříd se může lišit dle specifik a požadavků hospitalizovaných dětí.
Po sloučení škol v srpnu 2018 je na oddělení ORL 20 k dispozici interaktivní tabule, některé
paní učitelky při své výchovně vzdělávací práci využívají i notebooky, tablety; čímž dětem
přibližují oblast digitální gramotnosti. Pro hru a výchovně vzdělávací činnost jsou třídy
vybaveny ergonomickým nábytkem, stavebnicemi, zvukovými hračkami, pomůckami pro
děti se specifickými vzdělávacími potřebami, hracími koberci, dřevěnými hračkami a
dalšími nesčetnými pomůckami vhodnými pro naši práci. Ve vybavení tříd je dostatečné
množství hraček a pomůcek pro dívky i pro chlapce. Ve velké oblibě jsou také didaktické
pomůcky – např. Albi tužka, Logico, encyklopedie, motanice a další. Sortiment těchto
pomůcek je pravidelně rozšiřován, aktualizován dle potřeb ŠVP PV, TVP PV a potřeb
jednotlivých učitelek. Průběžně rozšiřujeme také nabídku hraček a pomůcek pro mladší
děti. Všechny paní učitelky se snaží vést děti k průběžnému úklidu hraček po hře.
Škola je vybavena rozsáhlou dětskou a učitelkou knihovnou, která se nachází v zázemí
školy. Od roku 2012 je pro nadstandartní činnosti školy k dispozici třída, která je součástí
zázemí školy. Pravidelně zde probíhají zábavné a výchovně vzdělávací akce, pásma,
koncerty, divadelní představení, přednášky, výtvarné dílny a nejrůznější formy zooterapií.
Hospitalizované děti se také podílejí na úpravě a výzdobě rozsáhlých prostor
nemocničního areálu. Výtvory dětí se tak objevují na jednotlivých odděleních, ale také na
nástěnkách a panelech v budově nemocnice. Tyto prezentační prostory jsou ze strany
učitelek pravidelně obměňovány a aktualizovány.
Pobyt venku s dětmi realizujeme pouze na některých odděleních, a to vždy po předchozí
domluvě s ošetřujícím lékařem, např. oční oddělení, neurologie, onkologie, kožní oddělení.
K tomuto účelu využíváme „Krtkovo hřiště“ a travnatý prostor před budovou školy. Vlastní
venkovní prostory škole nenáleží. Vždy při pobytu venku dbáme na dodržování bezpečnosti
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a jsou o ní informováni nejen děti, ale i zákonní zástupci dětí. O provedení tohoto poučení
je vždy veden záznam v třídní knize.
Návrh na zlepšení stavu v oblasti věcných podmínek vč. časového harmonogramu:






vytvoření hracího koutku na oddělení KDN 32 – do 12/2022
zlepšit ukládání hraček a pomůcek na oddělení ORL 20 – do 12/2022
vybavení většími úložnými prostory na oddělení DOK 4 – do 6/2024
pořízení nového stolu do herny na oddělení KDO 23 – do 6/2022
pořízení nových židliček do herny na oddělení PeK 67 – do 6/2022

Životospráva
Stravování je plně v kompetenci FN Brno. Příležitostné potravinové dárky od sponzorů
dětem rozdáváme po konzultaci s ošetřujícím lékařem (nejrůznější typy diet a léčebná
omezení).
Při výchovně vzdělávací činnosti pedagogové respektují křivku výkonnosti
hospitalizovaného dítěte a jeho potřebu odpočinku a spánku. Je zajištěn flexibilní režim
dne, aby bylo možné organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuálním
situacím. Děti jsou také vždy informovány o pravidlech bezpečného zacházení
s pomůckami, náčiním apod. Dle možností a potřeb dětí je využívána možnost přerušit
prováděnou aktivitu a odpočinout si.
Pobyt venku realizujeme vždy po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem, a to pouze
s dětmi na některých odděleních, např. oční a kožní oddělení, neurologie, onkologie.
K venkovním aktivitám využíváme prostory trávníků před budovou školy a „Krtkovo
hřiště“. Vždy dbáme na dodržování bezpečnosti při pobytu venku a jsou o ní informováni
nejen děti, ale také jejich zákonní zástupci. O tomto poučení je veden záznam v třídní knize.
Sami učitelé se chovají podle zásad zdravého životního stylu, čímž poskytují přirozený
vzor nejen hospitalizovaným dětem, ale také jejich zákonným zástupcům.
Návrh na zlepšení stavu v oblasti životosprávy vč. časového harmonogramu:



častěji zařazovat pobyt venku – využívat nové „Krtkovo hřiště“ – průběžně do
8/2024
nepřerušovat proces jídla odváděním dětí k lékařským úkonům, domluva se
zdravotnickým personálem – průběžně do 8/2024

Psychosociální podmínky
Psychosociální podmínky pro hospitalizované děti jsou dány v RVP PV a pro všechny
učitelky MŠ jsou plně zavazující. Učitelka zodpovídá za to, že se nově příchozí dítě v klidu
adaptuje na nemocniční prostředí a nezvyklé situace. Plně respektujeme potřeby dětí i jejich
doprovodu, reagujeme na ně, komunikujeme, pomáháme tyto potřeby uspokojovat, a to
pohodou a klidným, nestresujícím způsobem. Pohodová atmosféra celého oddělení je
zárukou rychlejšího odléčení dítěte a jeho návratu domů. Děti mají příležitost vidět
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zdvořilostní chování a jednání s ředitelkou školy, dalšími učitelkami, rodiči a
zdravotnickým personálem, stejně jako jejich vzájemnou pomoc.
V rámci možností dětem poskytujeme volnost a svobodu, ale zároveň budujeme a
podporujeme pocit zodpovědnosti za sebe i své jednání. Uplatňované požadavky učitelky
směrem k dětem jsou věkově, vývojově a individuálně přiměřené. V co největší možné míře
se snažíme dávat dětem prostor k dokončení hry a činnosti v závislosti na provozu
jednotlivých oddělení, stejně jako s dostatečným předstihem informujeme děti o tom, že
činnost bude potřeba ukončit. Případné změny programu učitelka dětem přiměřeně jejich
věku vysvětlí a zdůvodní.
Podle podmínek a možností jednotlivých oddělení a přítomných dětí se snažíme
zařazovat kooperativní hry a činnosti.
Všechny děti oslovujeme jejich křestním jménem. Učitelka se vyhýbá negativním
slovním projevům, navazuje oční kontakt, přiměřeně chválí, pozitivně hodnotí, aby byly
děti motivovány k dalšímu osobnímu rozvoji. Společně se zdravotníky tak vytváříme
prostředí vzájemné důvěry, toleranci, pomoci, laskavosti a podpory ve všech činnostech,
které děti dělají.
Učitelka namísto pochvaly či trestu používá věcnou zpětnou vazbu o jejich chování a
činnostech. Při poskytování pozitivní motivace dítěti používá věcnou zpětnou vazbu,
posilování, povzbuzování, ocenění. Děti se tak mohou bez obav dopouštět chyb a následně
zkoušet nové činnosti.
Učitelky se snaží na oddělení vytvořit takovou atmosféru, ve které se na ni děti mohou
obracet s žádostí o pomoc, jejich problémy chápe, nezlehčuje je; sama se pak také může
obrátit s žádostí o pomoc na děti, bez obav se může přiznat k chybě, omylu či neznalosti.
Návrh na zlepšení stavu v oblasti psychosociálních podmínek vč. časového
harmonogramu:


zlepšení časového plánování vzdělávací nabídky vzhledem k dostatečné časové
dotaci pro ukončení činnosti – do 6/2023

Organizace
O přijetí dítěte přijetí dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ošetřující lékař. Všechny
třídy mateřské školy mají heterogenní charakter, navštěvují je děti od 2 do 7 let. Na
výslovnou žádost lékaře zaměstná učitelka i dítě mladší dvou let a starší sedmi let, vyžadujeli to psychická rekonvalescence dítěte a dovolí-li to počet dětí ve třídě. Střídavé zvyšování
a snižování počtu zapsaných žáků patří ke specifice nemocničního prostředí, proto může
počet dětí na třídu kolísat. Při dlouhodobějším poklesu počtu dětí pod pět je toto učitelka
povinna ohlásit ředitelce nebo zástupkyni ředitelky. Počty dětí jsou evidovány na
příslušném formuláři.
Snažíme se o vytváření podmínek pro individuální, skupinové i frontální činnosti, ale
v závislosti na konkrétních podmínkách pracujeme i na odděleních, kde je možné s dětmi
realizovat pouze individuální činnosti.
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Učitelky den organizují tak, aby děti měly možnost vybírat si ze spontánních, částečně
řízených i řízených činností. Řízené činnosti jsou organizovány tak, aby si z nich děti mohly
vybírat. Samy děti mají příležitost obracet se na učitelky s návrhy aktivit a činností. Tyto
podněty jsou východiskem pro plánování další pedagogické práce.
Snažíme se dávat dětem prostor k dokončení hry nebo činnosti, vše v závislosti na
provozu jednotlivých oddělení. O potřebě hru nebo činnost ukončit informujeme děti
s dostatečným předstihem.
Standartní záznamy o vývoji jednotlivých dětí není možné v našich podmínkách
evidovat. Z tohoto důvodu vedou učitelky knihu „Záznamů o dětech“ na základě
doporučení ČŠI, ve kterých jsou zaznamenány diagnostické informace o několika dětech (3
– 4 děti za měsíc), se kterými se učitelka při své výchovně vzdělávací práci setkala.
Do výchovně vzdělávacího procesu jsou 1 – 2x týdně zařazovány nadstandartní činnosti,
které probíhají zpravidla ve třídě školy. O účasti na těchto aktivitách rozhoduje ošetřující
lékař. Zúčastněné děti i rodiče jsou poučeni o bezpečnosti na akci školy během pobytu
mimo prostory oddělení. O tomto poučení je proveden záznam do třídní knihy.
Režim dne na jednotlivých odděleních může být narušen nepřítomností příslušné
učitelky z důvodu účasti na DVPP, dovolené či pracovní neschopnosti. Tato situace je
řešena záznamem o suplování v příslušném deníku ve sborovně mateřské školy, který
provádí zástupkyně ředitelky, ředitelka školy nebo pověřená učitelka. Dlouhodobě
nepřítomná učitelka (předpokládají se více než 3 pracovní dny) je povinna doručit co
nejdříve do sborovny školy klíče od pomůcek na své třídě, aby se zabránilo přenosu infekce
z oddělení zastupující učitelky. Zvedne-li se zastupující učitelce stav dětí, začne suplovat
jiná učitelka, nebo ředitelka školy zajistí suplování na dobu určitou z řad učitelské
veřejnosti.
Návrh na zlepšení stavu v oblasti organizace vč. časového harmonogramu:



účast většího počtu dětí na aktivitách organizovaných mimo jednotlivá oddělení
a kliniky, úzká spolupráce se zdravotnickým personálem – do 8/2024
v „Záznamech o dětech“ vést podrobnější záznamy o jednotlivých dětech, které
poskytnou plnohodnotnější obraz o stavu malého pacienta – do 6/2022

Provoz mateřské školy
Příchod učitelek do zaměstnání je 15 minut před začátkem pracovní doby. Ten je
stanoven na 7:30 až 8:00 hodin dle jednotlivých oddělení. Konec pracovní doby je mezi
13:30 až 14:30 hodin. Přestávka na oběd probíhá v době od 12:00 – 12:30 hodin a učitelka
ji tráví buď na svém oddělení, v kantýně nebo ve sborovně školy. Během přestávky učitelky
nesmí navštěvovat jiná oddělení. Po přestávce se učitelky vrací na svá oddělení a od 12:30
– 13:30 hodin se věnují dětem individuálně – čtení pohádek, logopedické chvilky, práce
s časopisem, klidové činnosti. Pracovní dobu tráví učitelky na příslušném oddělení dle
rozpisu pracovní doby nebo na oddělení, kde suplují. Suplování za nepřítomnou učitelku
určuje ředitelka školy, zástupkyně ředitelky nebo její pověřený zástupce. Zákonem
stanovená pracovní doba učitelek mateřské školy je v týdenním plánu rozvržena tak, že
jeden den v týdnu končí přímá práce u dětí v 17:00 hodin. Dobu, kdy děti odpočívají (12:30
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– 14:30 hodin), učitelky využívají během odpolední směny k doplnění údajů o dětech,
k připravení odpoledních organizačně náročnějších činností, úpravu nástěnek a dalších
prezentačních ploch školy, k nákupu potřebných pomůcek či výběru vhodné literatury
k samostudiu. Od 14:30 hodin až do konce své pracovní doby je učitelka povinna věnovat
se dětem. Každý den je nutné provést potřebnou dezinfekci pomůcek. Po ukončení pracovní
doby se učitelka na odděleních již nezdržuje, pokud nevykonává přímou práci s dětmi nebo
příp. úklid pomůcek, nástěnky.
Pracovní doba je evidována pomocí čipové karty a zaznamenána v docházkové knize.
Obsazení jednotlivých tříd určuje ředitelka školy na začátku školního roku, přičemž přihlíží
zvláště k organizačním potřebám školy, FN i odborné kvalifikaci učitelek. Případné změny
oddělení se řeší na zahajovací pedagogické poradě.
Nepřímá pedagogická činnost je u každé učitelky rozepsána tak, aby s přímou
pedagogickou činností dávala dohromady 8 hodin práce, je evidována a týdně činí 9 hodin.
Během dopolední výchovně vzdělávací práce má učitelka 15 minutovou přestávku na
přecházení na jiné oddělení a na přípravu pomůcek pro toto oddělení. Tento přechod
učitelka zařazuje co nejvýhodněji v souladu s provozem oddělení (velká vizita, léčebné
procedury dětí), dle možností mezi 9:30 – 10:30 hodin.
Mimořádné přerušení nebo zkrácení pracovní doby z vážných důvodů lze po domluvě
s ředitelkou školy nahradit v době od 14:30 až 18:00 hodin.

Řízení mateřské školy
Zřizovatelem MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o. je Jihomoravský kraj. Ve funkci ředitelky školy
je PaedDr. Jana Stěničková, zástupkyně ředitelky pro úsek mateřské školy je Bc. Veronika
Enekeš. Ředitelka školy je zároveň statutárním orgánem školy. Povinnosti, pravomoci a
úkoly všech zaměstnanců školy jsou jasně vymezeny ve „Školním řádu“, „Provozním
řádu“, „Organizačním řádu“ a „Pracovním plánu“. Při vedení zaměstnanců školy ředitelka
vytváří atmosféru vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje pracovníky školy do plánování
dalších aktivit vhodných pro rozvoj školy, podporuje a motivuje všechny členy týmu
k rozvoji školního programu. Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje práci všech
zaměstnanců, podporuje jejich spolupráci.
Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, založené na předchozí
analýze a využívá zpětnou vazbu. Většina informací a pokynů je oboustranně předávána na
provozních poradách s řádným zápisem. Podle potřeby předává operativně ředitelka nebo
zástupkyně ředitelky informace ústně při každodenním kontaktu s pracovníky školy.
Dlouhodobé pokyny jsou předávány písemně. Provozní porady se uskutečňují podle potřeb
školy, zpravidla 1x 14 dní nebo 1x 3 týdny, jejich náplní jsou aktuální zprávy z odboru
školství KÚ JmK, novinky z pedagogického tisku, kulturní zajímavosti, výchovné a
vyučovací problémy, hodnocení speciálních forem práce a pomůcek. Pedagogické porady
se konají dle plánu pedagogických porad pro příslušný školní rok (5x ročně), jejich obsah
je pravidelně aktualizován a z jejich reálného obsahu je vytvořen plnohodnotný zápis.
Z výsledku provozních i pedagogických porad jsou vyvozovány závěry pro naši další práci.
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Vnější informační systém široké veřejnosti představuje předávání informací
prostřednictvím funkčních webových stránek školy www.mszscernopolni.cz, informačních
tabulí u vstupu do budovy školy, v objektu školy a v areálu FN Brno.
Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, které
vycházejí z jejích specifik. Z výsledků této činnosti jsou vyvozovány koncepční závěry pro
další smysluplnou práci a plány školy. Ředitelka školy spolupracuje se zřizovatelem a
dalšími orgány státní správy a samosprávy, se sponzory a partnery školy. Nezbytnou
součástí naší práce je velice úzká spolupráce s učitelkami ZŠ a vychovatelkami ŠD/ŠK,
často dochází k částečnému nebo i úplnému prolínání činností obou úseků škol.
Nelze ani opomenout těsnou spolupráci se zdravotnickým personálem. Méně závažné
problémy týkající se provozu na oddělení si vyřizují učitelky samy. Závažnější organizační
změny a osobní problémy jsou vždy řešeny prostřednictvím ředitelky školy. Styk s vedením
FN Brno zajišťuje ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy, hospodářka nebo pověřená
učitelka.
Učitelky poskytují, po vzájemné domluvě a zájmu, zákonným zástupcům přiměřené
informace ohledně případné nezralosti dítěte k docházce do ZŠ, nabízí jim odbornou
pomoc, příp. informují o odborných pracovištích, které jim mohou poskytnout oporu.
Návrh na zlepšení stavu v oblasti řízení školy vč. časového harmonogramu:



aktivněji se zapojovat do plánování a organizace nadstandartních činností školy
– do 6/2023
zařadit do hospitační činnosti vzájemné hospitace na úseku MŠ, zvláště
v případě začínajících učitelek – do 6/2022

Personální a pedagogické zajištění
V současné době působí na úseku mateřské školy 11 učitelek, z toho dvě učitelky pracují
na zkrácený úvazek 0,75. Všichni pedagogičtí zaměstnanci jsou plně kvalifikovaní pro práci
na našem typu školy.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z potřeb školy, jejích jednotlivých
učitelů a je podrobně rozepsáno v „Pracovním plánu“ a „Plánu DVPP pro příslušný školní
rok a dlouhodobého plánu DVPP“. Ředitelka školy aktivně profesionalizaci pracovního
týmu podporuje a vytváří podmínky pro další růst profesních kompetencí všech pedagogů
a jejich další systematické vzdělávání. Na podporu sebevzdělávání učitelek je k dispozici
plnohodnotně vybavená učitelská knihovna a odborné časopisy. Poznatky získané DVPP
učitelky aplikují ve své praxi. Pravidelně též probíhá školení BOZP a PO viz „Směrnice pro
provádění a organizaci školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně“
Čerpání dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je evidováno zástupkyní ředitelky.
Překrývání přímé pedagogické práce není reálné v našich podmínkách zajistit, na
každém oddělení pracuje vždy jen 1 učitelka mateřské školy.
Všechny učitelky jednají, chovají se a pracují způsobem, který je v souladu se
společenskými pravidly chování a pedagogickými i metodickými zásadami výchovy a
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vzdělávání dětí předškolního věku. Svou vlastní výchovně vzdělávací práci každá učitelka
plánuje v souladu se ŠVP PV naší školy a vyhodnocuje na základě evaluačních kritérií.
Po celkovém uvolnění režimu dne v MŠ vedou učitelky naší školy Třídní knihy a
seznam docházky dětí. Od jara 2005 jsou počty dětí též evidovány na příslušném formuláři
– školní matrika. Přípravy nevedeme, pouze začínající učitelky je předkládají 1x týdně ke
kontrole ředitelce školy nebo pověřené učitelce. Třídní dokumentace je pravidelně
kontrolována ředitelkou školy nebo jejím pověřeným zástupcem. Učitelky pracují podle
svého vlastního TVP PV, který vychází ze specifik daného oddělení a ŠVP PV a RVP PV.
Na každé třídě je vytvořen také plán herní terapie. 4x ročně odevzdávají všechny učitelky
v písemné podobě evaluaci své práce dle daného období. Každá učitelka si také vede
„Záznamy o dětech“, nahrazující standartní diagnostické záznamy dle doporučení ČŠI.
Každá učitelka má také k dispozici „Pracovní plán“, ve kterém jsou uvedeny hlavní úkoly
školy a materiální zajištění jejího chodu.
Návrh na zlepšení stavu v oblasti personálního a pedagogického zajištění vč. časového
harmonogramu:


rozšířit oblast DVPP jednotlivých učitelek mimo jejich specifickou profilaci –
do 8/2023

Spoluúčast rodičů, partneři školy
V současné době mají rodiče možnost být hospitalizováni společně se svým dítětem,
čehož je hojně využíváno u všech věkových skupin a prakticky na všech odděleních
v souvislosti s kapacitními možnosti jednotlivých z nich. Spolupráce učitelky s rodiči je
velice různorodá. Na některých odděleních se rodiče pravidelně zapojují do výuky a
pomáhají svým dětem, jinde pouze přihlížejí, nebo se nezapojují vůbec. Vše záleží na
individuální domluvě s učitelkou a podmínkách daného oddělení. Podrobně je spolupráce
s rodiči pospána v třídních vzdělávacích programem jednotlivých učitelek školy.
Zcela běžně se rodiče účastní nejrůznějších zábavných aktivit, které jsou pro
hospitalizované děti organizované, např. divadelní představení, oslavy Vánoc, zooterapie,
výtvarné dílny, koncerty apod. Rodiče také pomáhají při výzdobě oddělení. Naší společnou
snahou je vytvořit harmonické prostředí pro všechny, rodič je rovnocenný partner v naší
práci. Rodiče, kteří nejsou hospitalizováni se svým dítětem, mají možnost denně své dítě
navštěvovat dle režimu příslušného oddělení. O podrobném chodu školy je na každém
oddělení k dispozici k nahlédnutí „Školní řád“, který je pravidelně aktualizován.
Ideální pro provoz mateřské školy by bylo, kdyby na každém oddělení byla vyčleněna
místnost pro rodiče, kde by se i oni mohli zcela odreagovat, např. občerstvení, ergoterapie,
posezení s ostatními rodiči.
Mezi rodiči a učitelkami dochází k častému předávání informací, např. výtvarný
materiál, didaktické pomůcky, hry apod. Rodiče se také na učitelky obracejí s dotazy
týkající se vývoje, pokroků či obtíží jejich dětí. Často se k učitelkám dostávají i informace
důvěrné, s nimi nakládáme odpovídajícím způsobem a zachováváme diskrétnost a chráníme
soukromí rodiny. Na základě účasti na akcích školy mimo oddělení se rodiče rádi nechávají
i se svými dětmi fotografovat. Fotografie si následně mohou vyhledat na webových
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stránkách školy www.mszscernopolni.cz, které se staly významným zdrojem informací o
škole a dění v ní.
Práce hospitalizovaných
dětí jsou vystavovány na
nástěnkách daného oddělení,
chodbách a ambulancích
Dětské
nemocnice.
Využíváme také rozměrných
výstavních panelů v hale
nemocnice, kde 2 - 3x ročně
instalujeme větší výstavy
prezentující naši práci. O
existenci
školy
trvale
informuje také panel při vstupu do DN. Zpětná vazba spolupráce s rodiči se odráží i v
„Knize návštěv FN Brno“, kde mají rodiče možnost hodnotit svůj pobyt a aktivity během
hospitalizace svého dítěte. Naše vlastní „Kniha návštěv“ je také zdrojem cenných informací
ze strany rodičů. Reakce rodičů jsou vesměs pozitivní.
Úsek mateřské školy je zapojen do mezinárodní komunity eTwinning, partnerem
mateřské školy je ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení Košice. Další nedílnou součástí
činnosti školy je spolupráce se sponzory a partnery školy, a to jak z oblasti státního, tak i
soukromého sektoru.
Návrh na zlepšení stavu v oblasti spoluúčasti rodičů a partnerů školy vč. časového
harmonogramu:



podpora důvěry v činnost školy ze strany zákonných zástupců – do 8/2024
v případě potřeby aktivně zapojit rodiče do činnosti školy – do 8/2024

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých
vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě
s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné
poskytování podpůrných opatření dle §16 školského zákona.
Na naší škole uplatňujeme podpůrné opatření prvního stupně. Při vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami je naplňujeme tak, aby maximálně vyhovovaly dětem,
jejich potřebám i možnostem. Snahou všech pedagogů je vytvoření optimálních podmínek
k rozvoji osobnosti každého dítěte, učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby
dosáhlo co největší samostatnosti. Při plánování a realizaci vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami máme na zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních
vzdělávacích možnostech a potřebách liší. Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné
zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho
individuální možnosti a schopnosti. Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřeba jen nejen volba vhodných vzdělávacích
metod a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i
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uplatňování vysoce profesionálních postojů učitelů, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání
podílejí. Na naší škole mají všichni pedagogičtí pracovníci kvalifikaci pro práci s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Návrh na zlepšení stavu v oblasti podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami vč. časového harmonogramu:



zajistit aktuální pomůcky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami
pokusit se navázat spolupráci s odborníkem z oblasti logopedie, psychologie,
rehabilitace – do 8/2023

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka
Do mateřské školy jsou děti, pocházející z jiného jazykového a kulturního prostředí
zařazovány v průběhu celého školního roku. Tato skutečnost není pro učitelky MŠ žádnou
novinkou. Podmínky mateřské školy však neumožňují zřizovat skupinu pro bezplatnou
jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu
s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
I přesto je hospitalizovaným dětem poskytována individualizovaná jazyková podpora
v poznávání a osvojování si českého jazyka v rámci jednotlivých tříd mateřské školy.
Stejným způsobem jsou podporovány i děti-„necizinci“ s nedostatečnou znalostí českého
jazyka. Ve všech těchto případech učitelka navazuje úzkou spolupráci i se zákonnými
zástupci dětí.
Návrh na zlepšení stavu v oblasti jazykové přípravy dětí s nedostatečnou znalostí
českého jazyka vč. časového harmonogramu:


cíleně podporovat poznávání a osvojování českého jazyka pomocí vhodně
zvolených didaktických pomůcek – 6/2023

Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných
Naše mateřská škola se ve své výchovně vzdělávací činnosti snaží co nejvíce využívat
potenciál každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i o
pro vzdělávání dětí nadaných. V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného
a skokového vývoje, mnohdy je těžké odlišit nadání dítěte od akcelerovaného vývoje
v určité oblasti. V našich specifických, kdy je dítě hospitalizováno pouze krátkou dobu, se
míra nadání velice těžce určuje. Dítě, které vykazuje známky nadání, je dále podporováno.
Návrh na zlepšení stavu v oblasti podmínek pro vzdělávání dětí nadaných vč. časového
harmonogramu:


rozšíření nabídky vhodných pomůcek pro podporu dětí nadaných – do 8/2024

14

Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let
Tento typ vzdělávání není pro naši mateřskou školu žádnou novinkou. Již v dřívějších
letech jsme po předchozí dohodě se zdravotníky zařazovali do vzdělávacího procesu i děti
mladší tří let. Na tyto děti je pamatováno v TVP PV jednotlivých učitelek, kde je tato
problematika podrobně rozpracována. Podmínkou naší úspěšné pedagogické práce je citlivé
přizpůsobování organizace dne se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a
praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové
aktivity dle momentálního zdravotního stavu hospitalizovaného dítěte.
Při vzdělávání dětí od dvou do tří let velice úzce spolupracujeme s jejich zákonnými
zástupci a aktivně podněcujeme pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře. Naše
škola je vybavena dostatečným množstvím bezpečných a podnětných hraček a pomůcek
vhodných pro dvouleté děti. Tuto nabídku hraček pravidelně rozšiřujeme a aktualizujeme.
Snažíme se o maximální zajištění bezpečnosti těchto dětí a předkládání jim přiměřeného
množství podnětů. Stále se snažíme vytvářet podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho
individuálními potřebami. Dětem je umožněno používání specifických pomůcek pro
zajištění pocitu bezpečí a jistoty.
Návrh na zlepšení stavu v oblasti podmínek pro vzdělávání dětí od dvou do tří let vč.
časového harmonogramu:


vytváření příležitostí pro získávání sociálních zkušeností dítěte mimo širší
rodinu, učitel se stává zástupcem rodiče – do 8/2024

Návrhy na další úpravu podmínek, které jsou potřebné pro zefektivnění vzdělávání
Dětská nemocnice byla postavena před více než 120 lety a to pouze za účelem léčby
dětí. V této době nikdo o výuce hospitalizovaných dětí neuvažoval. Do dnešních dnů se
budova nemocnice stala architektonickou památkou a nelze její prostory nijak výrazně
stavebně měnit, což se odráží i v podmínkách naší práce.
Dětem by určitě prospělo zvětšení prostoru heren, více úložného a estetického prostoru
pro hračky a pomůcky, zpřístupnění balkónů. Do příštích let bychom si přáli alespoň více
vestavěných skříní na hračky a pomůcky, zútulnění prostoru heren barevnou výzdobou,
výmalbou. Ve větší míře také respektovat postavení školy na jednotlivých odděleních –
zbytečně nenarušovat výchovně vzdělávací proces.

Časový harmonogram pro efektivní a systematické zlepšování podmínek vzdělávání
V žádném případě se nejedná o krátkodobé zlepšování podmínek vzdělávání. V našem
případě je důležitá úzká spolupráce s vedením FN Brno a nadacemi jednotlivých klinik.
Někdy se podaří zlepšit prostředí herny během školního roku, jindy je tato realizace delší.
Vzhledem k našim specifickým podmínkám nám nezbývá než věřit, že se vše podaří zlepšit
v časovém horizontu pěti let.
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1.4.

Organizace vzdělávání

Počet tříd včetně bližší charakteristiky výuky
MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o., úsek mateřské školy má 11 tříd. Tyto třídy se skládají
z jednoho, dvou i tří oddělení podle počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb, o předškolním
vzdělávání. Průměrná doba pobytu dítěte v naší škole je 10 – 14 dní, ale nikdy se nedá
dopředu říci, jak dlouho bude léčení dítěte probíhat.
Oddělení, kde jsou děti nejčastěji do jednoho týdne pobytu, jsou: KDCHOT 8,
KDCHOT 14, jednodenní ORL 18, jednodenní chirurgie 6, PeK 46, PeK 48,
KDCHOT JIP 11, ARO, oddělení plastické a estetické chirurgie, Berkova
Oddělení, kde jsou děti hospitalizovány s délkou pobytu 7 – 14 dní jsou: ORL 20, PeK
67, DOK 4, KDCHOT 12 + 16, PeK 69, KDIN 40, KDO JIP 31, KDCHOT JIP 10
Oddělení, na kterých jsou děti hospitalizovány několik měsíců až rok, jsou: KDO 23,
KDO JIP 7, KDN 32, KDIN 52 +54

Konkrétní výuka hospitalizovaných dětí probíhá následujícími způsoby:






Učitelka pracuje s dětmi pouze u postýlek. Tato forma výuky je pro učitelky nesmírně
náročná, protože každému dítěti vše nové vysvětluje individuálně, tudíž u každého lůžka
stále dokola. Tento typ výuky je aplikován na infekčním oddělení, odděleních JIP, ARO,
ortopedie, chirurgie, transplantační JIP aj.
Kombinovaný způsob výuky spočívá v tom, že s některými dětmi na oddělení je
pracováno na postýlce, s jinými dětmi na stejném oddělení se výchovně vzdělávací
proces uskutečňuje ve třídě, herně. Výuka tohoto typu je realizována na oddělení
ortopedie, chirurgie, interna 69, onkologie 23.
Výuka probíhá v samostatné místnosti, ale současně s výukou ZŠ. Společná místností
bývá nejčastěji jídelna oddělení. Tento typ vyžaduje značnou míru tolerance a
ohleduplnosti z obou stran. Tento typ výuky je uplatňován např. na očním oddělení,
interna 67, ORL, neurologie.

Každý výše uvedený typ výuky je něčím specifický, ale vždy záleží na konkrétní
učitelce, jak si v dané situaci poradí. Pokud se v očích dítěte objeví alespoň jiskřička zájmu
a náznak úsměvu, tak bývá většinou vyhráno.

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd
O vřazení dítěte do mateřské školy MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o. rozhoduje zákonný
zástupce dítěte a ošetřující lékař. Naše třídy jsou věkově heterogenní a vždy se snažíme
zohledňovat přání rodičů.

Souběžné působení dvou učitelů v každé třídě
Vzhledem ke specifice práce nelze na našem zařízení realizovat.
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Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
Služby mateřské školy jsou určeny pro všechny hospitalizované děti ve FN Brno.
Přijímací řízení naše škola pro svou specifičnost neorganizuje. Služba je poskytována
bezplatně. O pobytu dítěte je veden záznamový formulář. O možnosti zapojení se do
činnosti školy je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy a
„Školním řádem“, který je vyvěšen na každém oddělení. Za jeho aktuálnost zodpovídá
ředitelka školy.

17

II.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy a základní školy
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, v úseku mateřské školy vychází
z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jeho tvorba je značně
složitá, protože pro náš typ školy neexistuje žádný manuál a ani na žádném odborném
školení jsme nezískali podnětné informace pro jeho tvorbu. Děti jsou v naší škole umístěny
pouze na přechodnou dobu.
Výchovně vzdělávací proces je velice pestrý, a především je v souladu a respektuje
„Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje“.

2.1.

Zaměření školy

Na základě našeho ŠVP PV se škola zaměřuje na svět kolem nás. Běžný život a roční
období se tak stává zdrojem inspirací pro pestrou výchovně vzdělávací činnost
s hospitalizovanými dětmi. Škole je blíže zaměřena na nejrůznější výtvarné a pracovní
činnosti, zooterapie, herní terapii, environmentální činnosti a primární prevenci. Více jsou
tyto aktivity rozpracovány v TVP PV jednotlivých učitelek.

2.2.

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

Setkáváme se s dětmi s různým druhem zdravotního postižení a zdravotního
znevýhodnění. Naším hlavním cílem je, aby se
dítě cítilo dobře a co nejdříve se vrátilo bez
psychických traumat z pobytu v nemocnici do
své rodiny, svého blízkého prostředí. I když se
zkracuje délka pobytu v nemocnici na
průměrných 5–10 dní, je přítomnost učitelky
mateřské školy nezbytně nutná. Právě učitelka
odstraňuje
bariéru
strachu,
úzkosti,
negativismus
a
povzbuzuje
ztracené
sebevědomí. U dlouhodobě hospitalizovaných
dětí zase vznikají pevné citové vazby k učitelce
a často se bez její přítomnosti dítě neobejde ani
u složitějšího lékařského zákroku. Specifika naší
práce jsou podrobně rozpracována v třídních
vzdělávacích programech na jednotlivých
třídách a odděleních, jeho plnění je pro učitelku
závazné, obsah se liší na základě specifik
konkrétních oddělení.
V posledních
letech
kromě
aktivit
obvyklých v běžných mateřských školách se
věnujeme zooterapii, environmentální výchově,
ergoterapii, herní terapii a všeobecné prevenci.
Tyto oblasti chceme dále rozšiřovat a
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obohacovat, např. nové druhy zvířat, program s environmentálním zaměřením aj. Rádi
bychom také vylepšili prostorové podmínky výuky na některých odděleních – vytvoření
hracího koutku (neurologie), zútulnění herny (ORL), vybavení většími úložnými prostory
(oční oddělení). Mezi další dlouhodobé cíle vzdělávacího programu je pokusit se o častější
zařazování pobytu dětí venku nebo v prostorách třídy školy dle zdravotního stavu dětí.
I nadále bychom rádi zapojovali do nabízených činností i rodiče dětí – při pobytu venku,
výzdoba oddělení, dozor, akce školy atd. Stále máme v plánu udržovat vysokou úroveň
v podvědomí široké veřejnosti – výstavy, vernisáže, aukce, prezentace formou webových
stránek školy a školního portálu. Pokračovat v zajištění chodu školy i během období
prázdnin. Zkvalitňovat záznamy o dětech, efektivně provádět evaluaci vlastní výchovně
vzdělávací práce. V rámci komunity eTwinning se zapojovat do projektů s dalšími školami
v rámci EU.

2.3.

Metody a formy práce, které jsou na škole uplatňovány

V naší škole uplatňujeme společné vzdělávání v jedné třídě dětí bez ohledu na jejich
rozdílné schopnosti a učební předpoklady, kde mohou děti vykazovat rozdílné vzdělávací
možnosti a potřeby, včetně speciálních. V rámci výchovně vzdělávacího procesu dle
podmínek oddělení a možností jednotlivých hospitalizovaných dětí pracujeme metodou
prožitkového a činnostního učení, které se ještě snažíme doplňovat i učením kooperativním.
Tyto formy práce podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat
zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání využíváme i přirozené dětské
myšlenky a spontánní nápady pro spontánní aktivity a vlastní plány dítěte. Snažíme se
uplatňovat i situační učení, založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti
srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí – např. herní terapie, zooterapie atd.
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je spontánní sociální učení, založené na
principu přirozené nápodoby. Tyto spontánní aktivity jsou provázané a vyvážené
s aktivitami řízenými a částečně řízenými v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem
předškolního dítěte. Vše je založeno na principu vzdělávací nabídky (didaktického stylu
s nabídkou), na individuální volbě a aktivní účasti. Uplatňujeme integrovaný přístup,
vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah
v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích.

2.4.

Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je plánováno tak, že se děti ve
svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory
vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu
každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnost a schopnosti. Na našem zařízení
realizujeme pouze podpůrné opatření 1. stupně. Vyšší stupně podpory nemůžeme pro
specifičnost našeho zařízení realizovat. Úspěšnost předškolního vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami závisí hlavně na volbě vhodných vzdělávacích metod
a prostředků, a hlavně na uplatňování vysoce profesionálních postojů učitelů naší školy.
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s dalšími
odborníky v nemocnici – ošetřující lékař, zdravotní sestra, psycholog, logoped, sociální
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pracovník, rehabilitační lékař a další. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou
vzdělávány v heterogenní třídě společně s ostatními. V závislosti na specifických
podmínkách našeho zařízení nelze realizovat Plán pedagogické podpory a Individuální
vzdělávací plán.

2.5.

Zajištění průběhu jazykové přípravy dětí s nedostatečnou znalostí
českého jazyka

Podporu dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka, dětí z jiného jazykového a
kulturního prostředí uskutečňují paní učitelky na jednotlivých třídách. Na základě zjištění,
zda dítě potřebuje podporu v oblasti jazykové přípravy, je mu poskytována
individualizovaná péče v této oblasti. K tomu paní učitelky využívají množství kvalitních
pomůcek a materiálů (leporela, obrázkové encyklopedie, Logico, BambinoLük, lego Duplo
apod.); průběžně je také doplňována k této oblasti vhodnou literaturou učitelská knihovna.
Nelze ani opomenout úzkou spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, příp. jeho přímé
zapojení do procesu. Vzhledem ke specifickým podmínkám školy nelze při mateřské škole
zřídit skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

2.6.

Zajištění průběhu vzdělávaní dětí nadaných

I na naší škole se snažíme vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí nadaných. Pro
krátkodobý pobyt dítěte v nemocnici se často ani nepodaří objevit případné nadání dítěte.
Dítě má adaptační problémy, pláče, nechce se zapojit do činnosti školy. Mimořádné nadání
dítěte často objevíme až při déletrvajícím pobytu v nemocnici. Na základě tohoto zjištění
se snažíme stimulovat rozvoj potenciálu těchto dětí včetně různých druhů nadání. Děti
nadané jsou vzdělávány v heterogenní třídě společně s ostatními dětmi. Opět v souvislosti
se specifickými podmínkami našeho zařízení nelze realizovat Plán pedagogické podpory a
Individuální vzdělávací plán.

2.7.

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

Vzdělávání dětí od dvou do tří let realizujeme na naší škole již několik let. Týkalo se to
zejména dětí, které neměly v nemocnici rodiče, proto u nich nastávala stagnace a regrese ve
vývoji. V současné době se těmto dětem věnujeme ve stejné míře jako dětem ostatním, plně
si uvědomujeme specifika související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje
dítěte. Respektujeme velkou touhu poznání, experimentování a objevování. Pro dvouleté
dítě je zařazení do naší mateřské školy často první sociální zkušeností mimo širší rodinu.
Proto projevuje silnější potřebu vazby na dospělou osobu – učitelku. Pomocí ní poznává
nové vzorce chování dospělých i vrstevníků a vymezuje si vlastní prostor. Učitel v naší
škole proto zastává často velmi významnou pozici a stává se zástupcem rodiče. Dvouleté
děti učíme nejčastěji nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou.
Děti od dvou do tří let jsou vzdělávány v heterogenní třídě společně s ostatními dětmi.
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2.8.

Vzdělávací obsah

Obsah vzdělávání směřuje k rozvoji klíčových kompetencí – kompetence k učení,
kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a
personální, kompetence činnostní a občanské. Prostřednictvím těchto kompetencí
sledujeme následující rámcové cíle – rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání; osvojení si
základů hodnot, na nichž je založena naše společnost; získání osobní samostatnosti a
schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.
Vzdělávací obsah je zpracován do 6 integrovaných bloků, z nichž dva zahrnují
specifické činnosti, které se prolínají celým výchovně vzdělávacím procesem naší školy.
Zaměření těchto bloků vychází z přirozených potřeb dítěte a ze skutečnosti dítěti a jeho
životu blízkých. Obsah je dítěti srozumitelný, užitečný a může ho prakticky využívat.
Pomáhá dítěti chápat sebe sama i okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se v něm.
Integrované bloky na sebe obsahově navazují, doplňují se, prolínají se a plynule přecházejí
jeden do druhého. Čtyři integrované bloky pak vychází z charakteristických znaků a
obyčejů daného ročního období, vedou k naplnění daných kompetencí a vyplývají z nich
činnosti a aktivity závazné pro každou učitelku. Nadstandartní integrované bloky jsou
zvláštností naší mateřské školy, které se na běžných mateřských školách tolik neprovádějí.
Podrobné rozpracování těchto integrovaných bloků je předmětem TVP PV jednotlivých tříd
na základě specifik daných oddělení.
Jednotlivé integrované bloky jsou rozpracovány na úrovni ŠVP PV naší školy pouhým
přehledem bloků v rámci daných období, k nim jsou na úrovni školy stanoveny jednotlivé
klíčové kompetence. Tyto kompetence vycházejí z RVP PV a jsou přizpůsobeny
podmínkám a specifikům příslušných tříd a oddělení. Na úrovni jednotlivých tříd jsou
integrované bloky rozpracovány podrobněji a veškeré plánování vychází ze specifických
podmínek dané třídy. Plánování probíhá spíše krátkodobé v souvislosti s častým střídáním
dětí. V souvislosti s aktuálním zdravotním stavem hospitalizovaných dětí se ne vždy podaří
zrealizovat naplánovanou činnost. Stejně tak se stává, že je nutné naplánované činnosti
přehodnotit vzhledem k momentální situaci a improvizovaně připravit náhradní vzdělávací
nabídku.
Jednotlivé TVP PV jsou zpracovány tak, aby svým obsahem odpovídaly věku,
možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy a svou formou způsobu práce učitele.
Učitelé TVP PV průběžně a operativně dotváří, upravují a inovují.

Oranžové období (podzim)
Hlavním smyslem tohoto integrovaného bloku je přiblížit dětem období podzimu se
všemi jeho charakteristickými znaky.


tematická část „Foukej, foukej, větříčku“ – kompetence komunikativní
» ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své
myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede
smysluplný dialog
» dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
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» domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i
funkci
» v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe,
že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
» ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
» průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší
komunikaci s okolím
» dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně
setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
» ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny
elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku



tematická část „Vlaštovičko, leť“ – kompetence k učení
» soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a
užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
» uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
» má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, které dítě
obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění
v prostředí, ve kterém žije
» klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje, chce
porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může
mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
» učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně
si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle
instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
» odhaduje své síly, učí se hodnotit své osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
» učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění



tematická část „Vyletěl si pyšný drak“ – kompetence sociální a personální
» samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
» uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
» projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,
rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a
lhostejnost
» dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a
pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a
uzavírat kompromisy
» napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve
svém okolí
» spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné
povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje jim
» chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně;
nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
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» je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a
jedinečnostem
» chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se
nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům
násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování



tematická část „Sluníčko zachází za hory“ – kompetence činnostní a občanské
» dítě se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
» dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
» odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a
přizpůsobovat se daným okolnostem
» chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí
také odpovídá
» má smysl pro povinnost ve hře, práci u učení; k úkolům a povinnostem přistupuje
odpovědně; váží si práci i úsilí druhých
» zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené k aktuálnímu dění
» chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou
přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají
svoje nepříznivé důsledky
» má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými
hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
» spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a
chápe potřebu je zachovávat
» uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že
všichni lidé mají stejnou hodnotu
» ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na
něm podílí a že je může ovlivnit
» dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na
zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Bílé období (zima)
Hlavním smyslem tohoto integrovaného bloku je přiblížit dětem období zimy se všemi
jeho charakteristickými znaky.





tematická část „Vánoční stromeček zavoněl v pokoji“ – kompetence činnostní a
občanské viz Oranžové období
tematická část „Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr“ – kompetence k učení viz
Oranžové období
tematická část „Tancuj, tancuj, medvěde“ – kompetence komunikativní viz Oranžové
období
tematická část „Volá vločku vločka, ať prý na ni počká“ – kompetence k řešení
problémů
» všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení
dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
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» řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně
(na základě nápodoby a opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
» řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a
omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací;
hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom
dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
» užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i
empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací
a využívá je v dalších situacích
» zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá
elementární matematické souvislosti
» rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli) a řešení, která funkční nejsou;
dokáže mezi nimi volit
» chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé
řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může
situaci ovlivnit
» nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za
snahu

Zelené období (jaro)
Hlavní smyslem integrovaného bloku je přiblížit dětem období jara se všemi jeho
charakteristickými znaky.





tematická část „Přišlo jaro do vsi“ – kompetence k učení viz Oranžové období
tematická část „Prší, prší, jen se leje“ – kompetence k řešení problémů viz Bílé období
tematická část „Hody, hody, doprovody“ – kompetence komunikativní viz Oranžové
období
tematická část „Hrálo si koťátko“ – kompetence činnostní a občanské viz Oranžové
období

Žluté období (léto)
Hlavním smyslem tohoto integrovaného bloku je přiblížit dětem období léta se všemi
jeho charakteristickými znaky.





tematická část „Léto, milé léto, cos nám přineslo“ – kompetence k učení viz Oranžové
období
tematická část „Povím vám něco o lese“ – kompetence k řešení problémů viz Bílé
období
tematická část „Šel zahradník do zahrady“ – kompetence činnostní a občanské viz
Oranžové období
tematická část „Jak to bylo, pohádko“ – kompetence komunikativní viz Oranžové
období
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Fialové období nadstandartní
 tematická část „Znám křišťálovou studánku“ – kompetence činnostní a občanské viz
Oranžové období
 tematická část „Vezmi žlutou tužku“ – kompetence komunikativní viz Oranžové období
 tematická část „Naše kočka strakatá“ – kompetence k učení viz Oranžové období
 tematická část „Alenko, stůj!“ – kompetence sociální a personální viz Oranžové období
 tematická část „Maminka má dneska svátek“ – kompetence činnostní a občanské
Oranžové období

Tematický celek „Naše kočka
strakatá“ zahrnuje veškerou
zooterapii, kterou ve škole s dětmi
provádíme. Pomocí rozhovorů o
jejich zvířecích kamarádech často
navozujeme s dětmi první kontakt.
Naší významnou specifikou je
felinoterapie. Tu na škole
provádíme od roku 2002, jako
jediní ve škole při nemocnici v celé
České
republice.
Během
felinoterapie se děti seznamují
s živou kočkou, učí se s ní
zacházet, ví, čím se zvíře živí a jaké má nemoci. Felinoterapie je podpůrná metoda při léčbě
dítěte a přispívá hlavně k jeho psychické pohodě. Tato aktivita je zatím v celé republice
ojedinělá a mezi veřejností má velice pozitivní odezvu. Felinoterapii provádíme v aktivní a
pasivní formě, protože ne všechny děti se hned chtějí s živou kočkou aktivně seznámit. Ti
bojácnější pouze přihlížejí a poslouchají, co se kolem děje. Aktivita je vítaná dětmi, rodiči
i personálem nemocnice. Kočky
zdárně napomáhají rychlejšímu
odléčení malých pacientů a
zabraňují svojí přítomností vzniku
negativismu.
Na
základě
bezprostředního kontaktu s živou
kočkou posléze vznikají krásné
výkresy, koláže i prostorové
výrobky s kočičí tematikou, které
později
prezentujeme
na
nejrůznějších výstavách. Během
felinoterapie si všechny přítomné děti malují vlastní kočičí obličej buď na polštář, nebo na
látkovou kočičí figurku, kterou si na památku odnášejí domů, a ještě dlouho o svých nových
zážitcích „s chlupáči“ vypráví. Felinoterapie se pro nás také stala prostředníkem k navázání
spolupráce s jinými školskými objekty (běžné mateřské školy, základní školy a další
školská a sociální zařízení). Škola touto netradiční aktivitou vstupuje do podvědomí
veřejnosti – relace v TV, časopisy, rozhlas.
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Na škole provádíme také canisterapii a hipoterapii, vše ve spolupráci se soukromými
chovateli. V oblasti zooterapie nemůžeme zapomenout ani na spolupráci se ZOO BRNO,
která funguje již od roku 1997, a děti při ní mají možnost seznámit se s netradičními druhy
zvířat, které k nám jezdí (papoušek, had, mýval, ježek bělobřichý apod.). Ve sborovně školy
také chováme obří šneky, které děti chodí pozorovat a krmit. Zooterapeutickou oblast máme
podchycenou i vhodnými pomůckami, na každé třídě nechybí encyklopedie o zvířatech,
lega, prostorové pomůcky a kufřík pro malé veterináře. Nabídku těchto pomůcek pravidelně
rozšiřujeme.
Při výchovně vzdělávací činnosti v rámci tematické části „Vezmi žlutou tužku“
používáme nadstandartní a netradiční výtvarné materiály a techniky, které děti často
neznají, a proto je zaujmou. Často se s dětmi pouštíme do náročnějších výtvarných technik
(kresba, malba, práce s textilem, lití vosku, práce s BigShotem, grafika, přírodní barviva
z hlíny, práce s odpadovým materiálem, malování na sklo, práce s přírodními materiály,
hmota Fimo a samotvrdnoucí hmota, akvarelové techniky apod.). Výsledky z výtvarných
činností dále využíváme pro uspořádání výstav (projekt Knihovny Jiřího Mahena „Domácí
tygři“), vernisáží, do krajského projektu „Čarovné barvy země“, výtvarné soutěže („Příroda
kolem nás“, „Nemocniční zajíček), v rámci projektů komunity eTwinning („Zážitky
z nemocnice“, „Moje oblíbená kniha“, „Vánoční poselství“), při tvorbě školního kalendáře,
dárky pro sponzory a partnery školy, dárky pro rodinné příslušníky a děti z jiných škol a
školských zařízení.
V tematické části „Alenko, stůj!“
působíme
na
děti
prostřednictvím
minimálního preventivního programu pro
daný školní rok (viz příloha). Od roku 2000
spolupracujeme s Městskou policií Brno a
Policií ČR. Tato spolupráce se v posledních
letech rozšířila o spolupráci s organizací
BESIP a Hasičským záchranným sborem
Brno – Líšeň. Policisté a hasiči chodí mezi
naše děti několikrát ročně a v rámci
dopoledních programů „Hasík“, „Už vím“,
„Foxík a Koblížek“ seznamují děti
s bezpečným
chováním
v dopravním
provozu, stykem s neznámým člověkem,
chováním při požáru, protidrogovou
prevencí. Tato pásma vhodně doplňují i
divadelní představení, která pro děti
připravují naše paní učitelky.
Posledních několik let se také
intenzivněji věnujeme environmentální
výchově v rámci tematické části „Znám
křišťálovou
studánku“,
k čemuž
využíváme opravdu velké množství
vhodných pomůcek, modelů, literatury.
Pravidelně jsou pro děti pořádány
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ekologické výtvarné dílny, jejichž hlavní podstatou je výtvarné zpracování nejrůznějšího
odpadového materiálu. Podrobný plán této tematické části je uveden v plánu
environmentální výchovy pro daný školní rok (viz příloha).
V rámci tematické části „Maminka má dneska svátek“ upevňujeme vztahy v rodině,
podporujeme její soudržnost, slavíme příležitostné narozeniny a svátky dětí, připravujeme
drobné dárečky pro rodinné příslušníky. Dle možností daného oddělení pečeme pro
dlouhodobě hospitalizované děti drobné cukroví a dorty.

Červené období nadstandartní
 tematická část „To jsou prsty“ – kompetence činnostní a občanské viz Oranžové období
 tematická část „Starý medvěd vzdychá“ – kompetence činnostní a občanské viz
Oranžové období
 tematická část „Kapka pro život“ – kompetence činnostní a občanské viz Oranžové
období
 tematická část „Ten dělá to a ten zas tohle“ – kompetence činnostní a občanské viz
Oranžové období

Červené období odráží pobyt dítěte v nemocnici. Jedná se hlavně o kladný přístup ke
svému tělo a následnou péči o své zdraví. K její realizaci nám slouží hlavně herní terapie.
Na naší škole ji provádíme od roku 1999. Pro úspěšné provádění herní terapie je nezbytně
nutná úzká spolupráce se zdravotníky. Hlavním smyslem herní terapie v našich podmínkách
je odpoutat dítě od případných stresů a nepříjemných pocitů z bolesti, kterou očekává nebo
kterou již prožilo. Herní terapii dělíme na informační (předzákroková) a následná
uvolňovací (pozákroková). Naší základní pomůckou pro tuto činnost je plyšový medvěd
Méďa, který je i součástí loga školy. Každý medvěd má svou postýlku, šatník a lékařský
kufr, vybavený skutečnými i imitovanými zdravotnickými pomůckami. Další pomůckou
jsou speciální alba s fotografiemi specifických zákroků prováděných s medvídkem na
jednotlivých odděleních. Na fotografiích je vyobrazen plyšový méďa v nejrůznějších
situacích, které mohou nemocné děti během hospitalizace potkat. A právě při zhotovení
těchto alb byla spolupráce se zdravotníky nezbytně nutná. K získání hlubších vědomostí o
nemocničním prostředí a fungování lidského těla dětem i rodičům slouží odborná literatura.
Tu máme velice pestrou od leporel pro nejmenší děti až po encyklopedie pro předškoláky.
A průběžně kupujeme stále něco nového. Specifikou naší herní terapie je i vlastní pexeso
školy s Méďou, který je zde
vyobrazen v 32 situacích, které
děti pobaví nebo poučí. Ve
stejném duchu jsou laděny i
medvědí omalovánky. Herní
terapii a prevenci úrazovosti
vhodně doplňuje program
„Doktorka Plyšáková“ a projekt
ve spolupráci s Všeobecnou
zdravotní
pojišťovnou
„VZPoura úrazům“.
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Co se týče vlastního provádění herní terapie, předzákrokovou HT provádíme spíše
ojediněle nebo individuálně na požádání. Daleko více se zaměřuje na HT uvolňovací,
pozákrokovou, která se často provádí i se skupinou dětí. Tato herní terapie je u dětí velmi
oblíbená. Méďa je v péči malých zdravotníků, kteří napodobují jak slovně, tak i prakticky
lékaře i sestry a nenásilnou formou tak ze sebe děti setřesou napětí i bolesti, které v nich
zůstanou po základním vyšetření.
K herní terapii předzákrokové patří i návštěvy dětí z běžných mateřských škol, které si
u nás pohrají s nemocnými dětmi, prohlédnou si oddělení a areál DN. Jejich pestrý půlden
pak pokračuje hrou na lékaře a zdravotní sestřičky a je završen poučnou pohádkou v našem
maňáskovém divadle. Široká veřejnost se tak dozvídá, že je to u nás hezky barevné, veselé
a nikdo se nemusí ničeho bát.
Do červeného období patří také od školního roku 2013/2014 tematická část „Ten dělá
to a ten zas tohle“, pomocí níž děti motivujeme k celoživotnímu vzdělávání a následnému
vhodnému výběru vlastní profese. Zapojujeme také samotné rodiče hospitalizovaných dětí,
často se setkáváme s opravdu netradičními profesemi. K tomu využíváme množství
zajímavých pomůcek a materiálů.
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Evaluační systém školy

III.

Evaluace je proces průběžného vyhodnocování procesu vzdělávání (vzdělávacích
činností, situací, podmínek vzdělávání) a jeho výsledků, který je realizován systematicky a
pravidelně. Výsledky tohoto procesu jsou následně v praxi smysluplně a efektivně
využívány. Prostřednictvím evaluace můžeme lépe porozumět procesům, které ve škole
probíhají, a tyto procesy pak můžeme zpětně ovlivňovat. Informace zjištění v rámci
evaluačního procesu následně slouží k zefektivnění procesu výuky, zkvalitnění ŠVP PV,
zefektivnění práce vedení, pedagogických i nepedagogických pracovníků, zkvalitňování
prostředí a vybavenost školy. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů
vzhledem k projektovým cílům.









pedagogické porady – dle plánu pedagogických porad, 5x ročně
provozní porady – dle potřeb školy, zpravidla 1x 2-3 týdny
hospitační činnost – 1x ročně hloubková hospitační návštěva na oddělení, 2 - 3x
krátkodobá hospitace zaměřená na dokumenty školy, aktivitu učitelky při
nadstandartních aktivitách školy, režimových momentech v souladu s chodem oddělení,
přítomnost učitelky na oddělení a celková pracovní atmosféra; hospitační a kontrolní
činnost ředitelky školy a zástupce ředitelky školy
evaluační záznamy učitelek – 4x ročně v písemné podobě vždy po ukončení příslušného
integrovaného bloku formou evaluačního záznamového formuláře; formulář vyhovuje
našim specifickým podmínkám a byl odsouhlasen na pedagogické poradě
záznamy o dětech – prováděny průběžně dle specifik jednotlivých oddělení a
hospitalizovaných dětí
ředitelka školy hodnotí celoroční chod školy, zpracovává Výroční zprávu o činnosti
školy a vlastní hodnotící zprávu, kterou odevzdává nadřízenému orgánu

3.1.

Evaluace podmínek vzdělávání

Cílem evaluační činnosti v oblasti podmínek vzdělávání je vyhodnocení podmínek pro
průběh vzdělávání ve vztahu k podmínkám RVP PV.
KDY?
JAK? (techniky evaluace,
CO? (předmět evaluace, oblast
hodnocení, konkrétní jev)

postupy, prostředky, formy a
metody, způsoby
vyhodnocování)

materiální podmínky – kvalita
zařízení a vybavení spotřebním
materiálem, jeho využitelnost,
dostatečnost a dostupnost;
estetičnost a úprava prostředí
třídy, oddělení a příslušných
nástěnek v prostorách nemocnice;
bezpečnost

pozorování, kontrolní
činnost, pedagogické a
provozní porady,
vlastní hodnocení školy
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(frekvence
evaluace,
časový plán,
konkrétní
termíny)

průběžně
1x ročně
písemně

KDO?
(odpovědní
pracovníci,
pedagogové)

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky školy

životospráva – flexibilní režim
dne s ohledem na individuální
potřebu aktivity a spánku
psychosociální podmínky –
kvalita prostředí, atmosféra;
adaptace dětí; respektování
přirozených potřeb dětí; funkční
komunikace, pedagogický styl;
podpora sociálního cítění,
vytváření vzájemných pozitivních
vztahů, individuální přístup;
postupné zapojování do činností

pozorování,
pedagogické a provozní
porady, vlastní
hodnocení školy

průběžně
1x ročně
písemně

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

dle plánu
hospitací
hospitace, pedagogické
a provozní porady,
vlastní hodnocení školy

denně

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

1x ročně
písemně
dle plánu
hospitací

organizace – pružný a flexibilní
řád dne, organizace vzdělávacího
procesu; vyváženost spontánních,
částečně řízených a řízených
činností; nadstandartní aktivity;
zajištění bezpečnosti, dodržování
pravidel

hospitace, pedagogické
a provozní porady,
vlastní hodnocení školy

řízení školy – styl řídící práce,
podpora týmové práce, motivace;
rozdělení kompetencí, jasné
vymezení a dodržování povinností
a pravomocí; informační systém;
spolupráce se zřizovatelem;
systém kontrolní činnosti, kritéria
hodnocení zaměstnanců,
komunikace se zaměstnanci

diskuze, rozhovory,
pedagogické a provozní
porady, vlastní
hodnocení školy

denně

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

1x ročně
písemně

personální a pedagogické
zajištění – kvalifikovanost
pedagogického sboru a ostatních
zaměstnanců; vytváření podmínek
pro osobní růst zaměstnanců;
hodnocení pedagogů z hlediska
úrovně pedagogické práce;
sebehodnocení; DVPP;
dodržování etického kodexu
zaměstnance

rozhovory, hospitace,
pedagogické a provozní
porady, sdílení
zkušeností, vlastní
hodnocení školy

spoluúčast rodičů, partneři
školy – komunikace s rodiči,
zapojení rodičů do činnosti školy;
nabídka poradenského servisu;
spolupráce s úsekem ZŠ

rozhovory s rodiči,
diskuze, nástěnky,
fotodokumentace,
pedagogické a provozní
porady, webové stránky

průběžně
1x ročně
písemně

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

průběžně
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dle plánu
hospitací

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

1x ročně
písemně
průběžně
1x ročně
písemně

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

školy, kniha akcí,
vlastní hodnocení školy
osobní rozvoj pedagogů –
poznatky z DVPP a samostudia;
autoevaluace vlastního vzdělávací
růstu; autoevaluace ve vztahu
k dalšímu osobnostnímu růstu;
prokazatelné doložení prostředků
ve vztahu k profesnímu rozvoji

rozhovor, pedagogické
a provozní porady, plán
DVPP

podíl na rozvoji školy – podíl na
plánování rozvoje školy, aktivní
příprava a účast na akcích školy;
vytváření pozitivního obrazu
školy; organizování akcí pro děti

diskuze, pedagogické a
provozní porady,
vlastní hodnocení školy

3.2.

průběžně
1x ročně
písemně
průběžně
1x ročně
písemně

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

Evaluace cílů a záměrů ŠVP PV

KDY?
JAK? (techniky evaluace,
CO? (předmět evaluace, oblast
hodnocení, konkrétní jev)

dlouhodobé cíle – adaptace dítěte
na prostředí nemocnice, zvládnutí
náročné životní situace; inovace
vzdělávací nabídky, zooterapie,
všeobecná prevence,
environmentální výchova;
prostorové podmínky; pobyt
venku; spolupráce s rodinou;
prezentace školy na veřejnosti

dílčí cíle – naplňování dílčích cílů
pomocí vzdělávací nabídky,
směřování ke klíčovým
kompetencím; individualizace

postupy, prostředky, formy a
metody, způsoby
vyhodnocování)

hospitace, analýza
pedagogické
dokumentace (TVP PV,
evaluační záznamy
učitelek), diskuze,
pedagogické a provozní
porady, sebehodnocení
učitelů, vlastní
hodnocení školy

hospitace, analýza
pedagogické
dokumentace (TVP PV,
evaluační záznamy
učitelek),
sebehodnocení učitelek,
vlastní hodnocení školy
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(frekvence
evaluace,
časový plán,
konkrétní
termíny)

KDO?
(odpovědní
pracovníci,
pedagogové)

dle plánu
hospitací
4x ročně
písemně
průběžně

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

1x ročně
písemně
dle plánu
hospitací
4x ročně
písemně
průběžně

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

1x ročně
písemně

3.3.

Evaluace dokumentů školy

KDY?
JAK? (techniky evaluace,
CO? (předmět evaluace, oblast
hodnocení, konkrétní jev)

soulad ŠVP PV s RVP PV –
soulad ŠVP PV s RVP PV, plnění
ŠVP PV, variabilita ŠVP PV;
soulad psaného ŠVP PV a
realizovaného ŠVP PV

postupy, prostředky, formy a
metody, způsoby
vyhodnocování)

(frekvence
evaluace,
časový plán,
konkrétní
termíny)

dle plánu
hospitací
hospitace, diskuze,
rozhovory, analýza
pedagogické
dokumentace, vlastní
hodnocení školy

4x ročně
písemně

KDO?
(odpovědní
pracovníci,
pedagogové)

ředitelka
školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

průběžně

soulad TVP PV – ŠVP PV –
RVP PV – ověřit soulad TVP PV,
ŠVP PV a RVP PV, naplňování
záměrů

diskuze, rozhovor,
analýza dokumentů
školy i třídy,
pedagogické a provozní
porady,
fotodokumentace,
hospitace, vlastní
hodnocení školy

dle plánu
hospitací
průběžně
1x ročně
písemně

TVP PV – vhodnost zvolených
témat, naplňování očekávaných
výstupů a směřování ke klíčovým
kompetencím; způsob zpracování
TVP PV; dle možností zahrnutí
všech pěti vzdělávacích oblastí,
dosahování dílčích cílů

hospitace, analýza
dokumentů třídy,
pedagogické a provozní
porady

dle plánu
hospitací

integrované bloky – zhodnocení
naplnění stanovených záměrů
zrealizované vzdělávací nabídky

evaluační záznamy
učitelek, diskuze,
pedagogické a provozní
porady

4x ročně
písemně

tematické části – zhodnocení
tematických částí dle zajímavosti
vzdělávací nabídky, dle
návaznosti a dle časového
rozvržení

evaluační záznamy
učitelek, diskuze,
pedagogické a provozní
porady
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průběžně

průběžně
4x ročně
písemně
průběžně

ředitelka
školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

ředitelka
školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

záznamy o dětech – dostatečný
počet záznamů, uvedená celá
jména, rok narození, datum
pobytu, vypovídající diagnostický
popis dítěte

příslušné záznamové
knihy

průběžně

zástupkyně
ředitelky
školy

třídní kniha – řádně vyplněná
úvodní strana, označení
integrovaných bloků, zařazování
nadstandartních integrovaných
bloků, plnohodnotný zápis
s konkrétním popisem
prováděných činností směřující
k očekávaným výstupům a
následných klíčových
kompetencí, záznamy o
nadstandartních činnostech školy,
poučení o bezpečnosti

kontrola třídních knih

průběžně

zástupkyně
ředitelky
školy

docházka dětí – řádně vedená
evidence dětí, kompletní jméno
dětí, ročník narození, povinná
předškolní docházka X odklad
školní docházky

docházkové listy

průběžně

zástupkyně
ředitelky
školy

3.4.

Evaluace průběhu vzdělávání dětí

JAK? (techniky
CO? (předmět evaluace, oblast hodností,
konkrétní jev)

evaluace, postupy,
prostředky, formy a
metody, způsoby
vyhodnocování)

naplňování stanovených cílů,
kompetencí dle ŠVP PV –
hospitace, analýza
promyšlenost cílů a jejich soulad
pedagogické
s RVP PV, dostatečné naplňování
dokumentace, diskuze,
cílů ŠVP PV, směřování ke
sebehodnocení
klíčovým kompetencím dle ŠVP
učitelek, evaluační
PV; obsah vzdělávání je
záznamy učitelek,
smysluplný a propojený, vzdělávací
pedagogické a
nabídka je v souladu s dílčími cíli;
provozní porady
dle možností neopomíjet některou
ze vzdělávacích oblastí
interakce mezi učitelkou a
dítětem, komunikace učitelky
s dítětem – děti se cítí bezpečně,
jistě, spokojeně, vyhýbání se

hospitace, pozorování,
evaluační záznamy
učitelek, pedagogické
a provozní porady,
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KDY?
(frekvence
evaluace,
časová plán,
konkrétní
termíny)

KDO?
(odpovědní
pracovníci,
pedagogové)

dle plánu
hospitací
průběžně

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

4x ročně
písemně
dle plánu
hospitací

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

negativním slovním komentářům,
podporování v samostatnosti,
pozitivní hodnocení dětí; ve
vzájemných vztazích panuje
důvěra, tolerance, ohleduplnost,
pomoc a podpora; dítě dostává
prostor pro vyjádření, je mu
nasloucháno a poskytována zpětná
vazba; poskytování času na
přemýšlení a odpověď; oceňování
chuti ptát se; učitelka klade
otevřené otázky, podporuje
vyjadřování vlastních názorů,
vybízí k obhajování vlastních
myšlenek; podporování používání
nových slov, slovních obratů a
spojení; při komunikaci s dítětem
používá spisovnou češtinu, hojně
využívá prostředky neverbální
komunikace (gesta, mimika,
doteky, práce s prostorem),
komunikace je přizpůsobena
individuálním a věkovým
zvláštnostem, snižování polohy těla
a pohled do očí; oslovování dětí
křestními jmény, užívá milý a
přátelský tón hlasu
zapojení učitelky při
nadstandartních aktivitách školy
– aktivní přístup učitelky v době
programu a činností, které sama
neorganizuje, vhodný a žádoucí
zásah učitelky do aktivity v případě
obtíží organizátora

vlastní hodnocení
školy

průběžně
4x ročně
písemně

pozorování, rozhovor

průběžně

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

dle plánu
hospitací
aktivní zapojení dětí – dětem je
dáván prostor k vyjádření vlastních
zkušeností, názorů a představ;
plánování je uskutečňováno i
s ohledem na přání a nápady dětí;
vytváření situací, ve kterých může
dítě zažít úspěch, podpora snahy
dítěte, povzbuzování

hospitace, evaluační
záznamy učitelek,
pedagogické a
provozní porady,
vlastní hodnocení
školy

průběžně
4x ročně
písemně

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

1x ročně
písemně
uplatněné metody a formy –
hodnocení průběhu vzdělávání

hospitace, rozhovor,
pozorování,
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ředitelka školy,
zástupkyně

z hlediska uplatněných metod a
forem práce se záměry v této
oblasti; podněcování a motivace
k samostatnosti a vlastní aktivitě,
rozhodování, prostor k řešení
problémů ze strany dětí;
pedagogický styl učitelek je
podporující, sympatizující, počítá
s aktivní spoluúčastí a samostatným
rozhodování dítěte

pedagogické a
provozní porady,
vlastní hodnocení
školy

dle plánu
hospitací

ředitelky
školy, učitelky

průběžně
1x ročně
písemně
dle plánu
hospitací

efektivita využívání pomůcek –
využívání pomůcek na příslušné
třídě i nadstandartních pomůcek ze
zázemí školy (minimální prevence,
EVVO apod.); výroba vlastních
pomůcek a didaktického materiálu;
hospodaření s pomůckami a
pracovním a výtvarným materiálem

hospitace, výměna
zkušeností, rozhovor,
evaluační záznamy
učitelek, pedagogické
a provozní porady,
vlastní hodnocení
školy

průběžně
4x ročně
písemně

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

1x ročně
písemně
organizace činností – vyvážený
poměr s ohledem na individuální a
věkové zvláštnosti; situační učení,
prožitkové učení, činnostní učení,
dle podmínek zařazování
kooperativních činností, s dětmi
není zbytečně manipulováno;
učitelka se snaží vytvářet prostor
pro individuální, skupinové i
frontální činnosti; jasně vymezený
prostor pro realizaci činností,
zařazování různých druhů her
uplatňování individuálního
přístupu, individualizace –
náročnost řízených činností
s ohledem na složení skupiny (věk,
dosavadní vědomosti, dovednosti,
přiměřenost, nepřetěžování,
podněcování); zadávání úkolů
různé náročnosti; brát v úvahu
individuální tempo učení, dávat
dostatek času k dokončení činnosti;
poskytování srozumitelné zpětné
vazby (pozitivní i negativní)

dle plánu
hospitací
hospitace, pozorování,
evaluační záznamy
učitelek, pedagogické
a provozní porady,
vlastní hodnocení
školy

průběžně
4x ročně
písemně

ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

1x ročně
písemně
dle plánu
hospitací
hospitace, evaluační
záznamy učitelek,
pedagogické a
provozní porady,
vlastní hodnocení
školy

průběžně
4x ročně
písemně
1x ročně
písemně
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ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
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vzdělávací nabídka – pestrost,
variabilita náročnosti, různé
možnosti a místa realizace (u
stolečku, na koberci v postýlce,
organizace), zapojení hraček,
pomůcek a didaktického materiálu;
využití vlastních nápadů dětí do
plánování; vzdělávací nabídka
rozvíjí více vzdělávacích oblastí

dle plánu
hospitací
hospitace, pozorování,
evaluační záznamy
učitelek, pedagogické
a provozní porady,
vlastní hodnocení škol

průběžně
4x ročně
písemně
1x ročně
písemně
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ředitelka školy,
zástupkyně
ředitelky
školy, učitelky

IV.

Závěr

Vzhledem k značné regionální a kapacitní působnosti naší školy toho máme stále
naplánováno opravdu hodně. Někdy se nám naše vize a cíle bohužel nepodaří zrealizovat
tak, jak bychom chtěli. Naše pracovní podmínky se neustále mění – střídání dětí, různé
diagnózy …a tomu se musíme přizpůsobit především.
Vždyť by nám všem mělo jít především o to, aby malý pacient měl na svůj pobyt
v nemocnici alespoň jednu pěknou a zajímavou vzpomínku. Doufáme, že naše škola k tomu
trochu napomůže.

Motto:
„Nedělej nic, do čeho nemáš upřímně chuť. Nikdy se nepleť hemžení s činností.“
Ernest Hemingway
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