Škola a družina při Dětském oddělení
Školní výuka během hospitalizace
Provoz mateřské školy, základní školy a školní družiny v nemocnici zajišťuje Mateřská škola,
Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Díky tomu je zabezpečena
kontinuita výchovy a vzdělávání žáků po dobu jejich hospitalizace.
Pedagogové ve spolupráci se zdravotnickým personálem se snaží, aby se děti cítily co
nejlépe, výchova i výuka respektuje zdravotní stav a léčebný režim dětí.
Personální zabezpečení:
1 učitelka mateřské školy
2 učitelé základní školy
1 vychovatelka školního klubu
Kontakt:
Kabinet ZŠ: 387 872 971
Kontakt s pedagogy je možný také prostřednictvím sester na jednotlivých stanicích:
Stanice pooperační a poúrazové péče: 387 876 331
Stanice velkých dětí: 387 876 321
Školní třída: 387876388
Základní škola
Výuka dětí probíhá v dopoledních hodinách buď ve vlastní třídě, nebo na pokojích. Učební
plány žáků jsou individuální a závislé na délce hospitalizace. V prvním týdnu se vyučuje český
jazyk a matematika, v případě potřeby se vyučují další předměty. Při delším pobytu se
vyučují prvouka, přírodověda a vlastivěda, respektive zeměpis, dějepis, přírodopis, chemie
a fyzika.
Pokud je hospitalizace delší než 10 vyučovacích dnů, zasílají učitelé kmenové škole osobní
zprávu žáka. Tato zpráva obsahuje informace o probraném učivu, rozsahu výuky, žákově
přístupu, případně hodnocení.
Mateřská škola
Mateřská škola se nachází na dětském oddělení v prvním patře budovy na stanici pooperační
a poúrazové péče. Zde je dětem i jejich doprovodu k dispozici herna vybavená hračkami a
společenskými hrami.
Děti s omezenou možností pohybu a děti hospitalizované na stanici malých dětí a na stanici
hematoonkologie navštěvuje učitelka individuálně na pokojích, vždy po dohodě se
zdravotnickým personálem.

Hlavním posláním mateřské školy v nemocnici je navodit dětem dobrou náladu, pomoci lépe
zvládnout případné odloučení od rodičů a zbavit je obav z pro ně neznámého nemocničního
prostředí.
Učitelka mateřské školy dětem pobyt v nemocnici zpestřuje tvořivými činnostmi, hraním
společenských her, četbou u lůžka i rozhovorem. Hravou formou dětem zprostředkovává
poznatky o světě, ročních obdobích, tradicích a svátcích v průběhu roku. Do her a činností se
mohou zapojit i hospitalizované děti školního věku a hospitalizované děti s doprovodem
rodičů.
Školní klub
V odpoledních hodinách se na stanici velkých dětí ve druhém patře pavilonu D věnuje
volnočasovým aktivitám dětí vychovatelka školního klubu. Děti mohou hrát různé stolní
a společenské hry, malovat, vyšívat, plést z různých materiálů a vyzkoušet si zajímavé ruční
práce. Výrobky dětí slouží jako dekorace dětském oddělení nebo se používají jako dárky
k různým příležitostem. Děti také mají možnost si své výrobky odnášet s sebou domů.
Další akce školy
Během celého školního roku pedagogové připravují pro děti soutěže, kvízy, pořádají zábavné
hry ke Dni dětí. Zajišťují besedy s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem.

