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Část I. 
 

Základní charakteristika školy 
 

 
Název a sídlo školy: 
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581, 
500 05 Hradec Králové 
 
Součásti školy: 
Základní škola, mateřská škola, školní družina  
 
Právní forma: 
Příspěvková organizace 
IČO: 70837554 
 
Zřizovatel školy: 
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 70889546 
DIČ: CZ70889546 
 
Ředitelka školy: 
Mgr. Blanka Kovandová  
 
Vedoucí učitelka ZŠ: 
 
Adresa pro dálkový přístup: 
Tel.: 495 832 407, 606 606 483 
E-mail: szsfnhk@volny.cz  
Webové stránky školy: www.fnhk.cz/skola 
 
Datum zařazení do sítě škol:  
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 
zařazena dne 10. 9. 2009 pod č. j. 14664/SM/2009. 
 
Školská rada: 
1 zástupce pedagogů školy 
1 zástupce rodičů 
1 zástupce zřizovatele školy (od 20. 2. 2018 změněn) 
 

 
 

 
 

mailto:szsfnhk@volny.cz
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Školská rada 
 
Od školního roku 2005/2006 pracuje na této škole Školská rada, která se aktivně 
zapojuje do aktuálního dění školy. Volba předsedy Školské rady proběhla 7. 12. 2017. 
 
 
 
 
Kapacita školy: 
Mateřská škola:    30 žáků 
Základní škola:     60 žáků 
Školní družina:     50 žáků 
 
 
 
Poslání školy: 
 
 
Základní škola poskytuje žákům vzdělávání a výchovu způsobem přiměřeným jejich 
zdravotnímu a psychickému stavu, míře postižení, nemoci a oslabení přímo ve 
zdravotnickém zařízení. Žáci jsou zařazováni do výuky se souhlasem ošetřujícího lékaře 
a písemným souhlasem rodičů. Výuka žáků probíhá individuálně u lůžka. Doba výuky se 
přizpůsobuje léčebnému režimu oddělení, učitelé úzce spolupracují se zdravotnickým 
personálem.  Škola plní kromě vzdělávací funkce i funkci psychoterapeutickou, 
psychologickou a sociální. Učitelé pracují podle ŠVP kmenových škol, v ojedinělých 
případech mohou podle našeho vlastního vzdělávacího programu „Učení – léčení – 
hraní“, který je průběžně aktualizován (a doplněn o prvky dopravní výchovy, o prvky 
ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, o obranu vlasti, o přesuny 
matematického učiva o zlomcích a desetinných číslech na 1. stupeň. Prvky finanční 
gramotnosti a prevence korupce jsme zařadili na 2. stupeň. Výuka dalšího cizího jazyka 
- německého jazyka je zahájena od 8. ročníku ZŠ.) 
 
 
Mateřská škola poskytuje všem dětem od dvou let věku až do počátku školní docházky 
přiměřenou výchovně vzdělávací péči. Specifikum výchovně vzdělávacího procesu 
spočívá především v individuální práci a v akceptaci volnějšího tempa. Výchozím bodem 
pro práci s dětmi různé úrovně, které se ve třídě vždy sejdou, byla a je výchova 
k sebeobsluze, hygieně, stolování a rozvoji řeči. Učitelky spolupracují se zdravotními 
sestrami na odděleních a velmi se osvědčila i spolupráce s rodiči hospitalizovaných dětí, 
zvláště při společné hře „na nemocnici“, při níž jsou děti seznamovány s některými 
běžnými lékařskými zákroky přiměřeně věku, nebo si hrou na to, co prožily, odehrají svá 
traumata. Učitelky mateřské školy pracovaly podle vlastního vzdělávacího programu 
„Škola v postýlce aneb chceme být zdraví“, doplněného o prvky zdravé školy. 
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Školní družina zaměstnává nemocné hospitalizované žáky v odpoledních hodinách 
řadou výtvarných, herních a rukodělných činností. Vychovatelky motivují žáky 
k pozitivnímu myšlení i optimistické pohodě. Díky pochopení zdravotníků jim jsou v době 
rekonvalescence umožňovány i vycházky po areálu nemocnice, na dětské hřiště, 
k heliportu a akváriu, pokud to dovolí jejich zdravotní stav a ošetřující lékař. V 
současnosti jsou již všechny pokoje vybaveny televizory a DVD. Dále jsou využívána 
přenosná DVD a další hry jak pro děti na lůžko, tak do heren, i pro přiměřené sportovní 
vyžití - florbal, míčové hry (nejčastěji žáci dětské neurologické a kožní kliniky) atd. 
Vychovatelky pracují podle vlastního ŠVP „Dětský úsměv navzdory onemocnění“. 
 
 
 
 
Řízení školy: 
 
V čele základní školy a mateřské školy stojí ředitelka, kterou jmenuje nebo odvolává 
zřizovatel. Povinnosti ředitele jsou dány zák. č. 561/2004 Školského zákona v platném 
znění. Pravomoci ředitele vyplývají z § 164 a § 165 Školského zákona. 
V červnu 2018 proběhlo konkurzní řízení na pozici ředitele školy. 
 
 
 
Situování školy: 
 
Ředitelství školy je provizorně umístěno ve třetím  patře budovy číslo 29, Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové. Prostory, k nimž má ZŠ a MŠ právo užívání, jsou 
majetkem Fakultní nemocnice. 
 
 
Třídy jsou rozmístěny na dětských odděleních jednotlivých klinik:  
 
 
Dětská klinika 
– oddělení VD1 hematoonkologické 
– oddělení VD2  
– oddělení kožních nemocí 
Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, urologie 
Neurologická klinika 
Neurochirurgická klinika 
Ortopedická klinika 
Klinika ORL 
Infekční klinika 
Oční klinika 
 

 
 

https://www.fnhk.cz/dch
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Přehled o žácích 
 
 

    
2017/2018 

 
Počet tříd 
 
 

 
Celkový počet 

žáků 

 
Průměrný poč. 

žáků/třídu 
 
 

 
Počet 
žáků/učitele 
 
. 

Základní škola           4 1 265 7,7         7,9 

Mateřská škola           2          1 257 14,3        14,3 

Školní družina            2 1 032             12,6 16,8 

 

 
Základní škola 

 

                                                                                               

              ZŠ                      ZŠsp.                       Celkem 

Dlouhodobí žáci                                                                                124 

Dívek             522                       14                                  536 

Chlapců             687                       42                                  729 

Celkem          1 209                       56                               1 265 

 
 

Mateřská škola 
 

Celkem                             1 252 

Dívek 474 

Chlapců 778 

Mentální retardace 21 

Sluchové postižení 10 

Zrakové postižení 0 

Nesprávná výslovnost 157 

Autismus 15 

 
 

Školní družina  
 

 

                                                                                    Celkem 

Celkem                                           1 032 

Dívek 485 

Chlapců 547 
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Část II. 
 

Obor vzdělání 
 

 
Obor vzdělání: 
79-01-C/01 Základní škola, Předškolní vzdělávání 
Denní forma vzdělávání 
 

 

 

 

Část III. 
 

Personální zabezpečení školy 
 
 
 

Ředitelka školy 
3 učitelé ZŠ s úvazkem 1,0 
1 učitel ZŠ s úvazkem 0,5 
1 učitel ZŠ s úvazkem 0,3 
1 učitel s úvazkem 0,1 
2 učitelky MŠ s úvazkem 1,0 
1 vychovatelka s úvazkem 1,0 
1 vychovatelka s úvazkem 0,5 
 
 
 

 
 

Údaje o pracovnících školy 
 

 

 
a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy – celková 

situace, její hodnocení: 
 
 
Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole: 
 
 

Minulý školní rok v % Tento školní rok v % 

100% 100% 

 
 



 8 

7 b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a 
pedagogické způsobilosti: 

 
 
Od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 

Pracovní      
zařazení 

Kvalifikace Druh Délka praxe 

učitelka MŠ VŠ + Spec. ped PF 32 

učitelka MŠ SŠ + Spec. ped SŠpg 33 

ředitelka školy VŠ + Spec. ped. PF 30 

Učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped PF 35 

učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped FF 35 

učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped. PF 28 

učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped PF 34 

učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped PF 20 

učitel ZŠ VŠ + Spec. ped PF 31 

vychovatelka VŠ + Spec. ped PF 7 

vychovatelka SŠ + celoživotní 
vzdělávání PF 

SŠ, PF pedagogické 
minimum 

1 

 
Škola nezaměstnává nepedagogické pracovníky v hlavním zaměstnaneckém poměru. 
 
 
c) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: 
 
 

Minulý školní rok Tento školní rok 

0 0 

 
 
d) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli: 
 
 

 Minulý školní rok Tento školní rok 

Nastoupili 0 0 

 Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství 

Odešli 0 0 0 0 

 
 
 
 
e) Počet pracovníků v důchodovém věku: 
 
 

Minulý školní rok Tento školní rok 

0 1 
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f) Počet nekvalifikovaných pracovníků: 
 
 

Minulý školní rok Tento školní rok 

0 0 

 
 

Část IV. 
 

Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 
následném přijetí do školy 

 
Naší školy se netýká. 

 
Část V. 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 
včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a 

absolutorií. 
 

Naší školy se netýká. 

 
Část VI. 

 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Škola vychází z Primárního preventivního programu, jehož cílovou skupinou jsou žáci 
1. a 2. stupně ZŠ. Hlavním těžištěm preventivního působení jsou, vzhledem k typu naší 
školy, jednorázové akce, např. besedy s Policií ČR, se zdravotníky, s lesními pedagogy, 
sdružením Salinger, ekologickým střediskem Sever, ukázkové akce městské policie 
apod. Protože struktura a složení žactva se v průběhu školního roku neustále mění, 
nelze zvolit formu kontinuálního působení. 
Během celého školního roku probíhají i projekty „Zdravý úsměv“ a „Veselé zoubky“ 
zaměřené na děti z mateřských škol a žáky mladšího školního věku, které upozorňují na 
správné čištění zubů a zdravou stravu. Pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ probíhá projekt o 
zdravém životním stylu – „Zdravá pětka“. Projekt herní terapie „Kačenka stůně“, 
pořádaný pro děti z městských i mimohradeckých ZŠ a MŠ, probíhá na dětském 
oddělení Ortopedické kliniky. Zde se děti seznamují s nemocničním prostředím, 
s lidským tělem a zkouší si provádět některé úkony lékařů a sestřiček na velkých 
pannách. Základní i mateřská škola jsou zapojeny do projektu Zdravá škola. 
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Část VII. 
 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických 
pracovníků probíhající celoročně: 

 
 
 
 
 

Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků 

Magisterské 0 

Metodický kurz Aj 2 

Kurz PI a PII 2 

Studium pro ředitele školy 0 

Studium speciální pedagogiky 0  

Studium předškolní a školní pedagogiky 0 

 
 
Charakter naší práce klade i vyšší nároky na další vzdělávání, neboť většina učitelek 
musí učit všechny předměty. Pravidelně se vzdělávají nejen v oboru svých aprobací, ale 
i v ostatních předmětech, cizích jazycích, speciální pedagogice, psychologii a navíc 
v pediatrii, která je nezbytným doplňkem jejich každodenní práce. 
 
 
 
Semináře pořádané DVPP a NIDV a ostatní: 
 
 

Oblasti seminářů Počet zúčastněných pracovníků 

Český jazyk 2 

Matematika 0 

Cizí jazyky 2 

IT 4 

ŠD 3 

Pedagogika, psychologie, oblast řízení,  15 

Lékařské přednášky 40 
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Část VIII. 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Vystavovány jsou obrazy z celoročních grantových projektů, „Melodie v obrazech“, 
„Zvíře, ve které bych se rád proměnil“, „Příroda nás uzdravuje“, „Co skrývá moje srdce“, 
„Jím jako Konžan“ a „Čtyři roční období“.   
Učitelé se aktivně účastní vzdělávacích akcí pro laickou i odbornou veřejnost (semináře, 
přednášky). „Moje město – My city “ mezinárodní spolupráce Hradec Králové – Brno – 
Paris v eTwinningovém prostředí. 
Projekt eTwinning s názvem „We celebrate“ – porovnávání práce a sdílení tradic dvou 
škol při nemocnici. Na projektu spolupracovala škola při nemocnici v Madridu, 
Španělsko. K propagaci školy na veřejnosti slouží webové stránky školy, DVD „Škola 
v postýlce“, dále nástěnky v areálu nemocnice a na dětských odděleních, výstavní 
plochy v OD Tesco, články v časopise Scan a v novinách Hradecký deník.  
V loňském roce naše škola svolala 7. celostátní seminář škol při zdravotnických 
zařízeních pořádaný při příležitosti 18. Hradeckých pediatrických dnů v Kongresovém 
centru Aldis. Při té příležitosti jsme uspořádali výstavku o životě naší školy a podíleli se 
na řadě odborných přednášek. 
V rámci hradeckých pediatrických dnů každoročně pořádáme již tradiční celostátní 
setkání pedagogů při zdravotnických zařízeních za účasti členů Somatopedické 
společnosti Praha, pedagogů univerzit a významných hradeckých lékařů.  
V listopadu 2017 se nám podařilo uspořádat setkání ředitelů základních škol z Hradce 
Králové a okolí. Jednotliví účastníci si prohlédli zázemí školy, byli informování o režimu 
výuky a organizaci výchovně vzdělávacího procesu tohoto zařízení. 
                                                                                         
 

Akce školy 
 

               
 
Pravidelně během celého školního roku:    Výtvarné dílny s malířem Janem Lušovským  

             Herní terapie „Kačenka stůně“       
             Zdravý úsměv                                                                              
             Zdravotní klauni 

 
   4.  9. 2017  Stěhování ředitelství školy do nových prostor - Hradecká 1124 
 14.  9. 2017  Vernisáž My City Brno¨ 
 16.  9. 2017  Zahradní slavnost Přelouč¨ 
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 21.   9  2017   Loutky v nemocnici 
 26.   9. 2017   European Day of Languages 2017 - projekt POSTCARD FRIENDS 
 11. 10. 2017  Kašpárek rybářem - ekologická beseda 
 26. 10. 2017  Halloweenské prázdninové tvoření 
   1. 11. 2017  Pohádky z klobouku - od BSJ Group 
   6. 11. 2017  Bezpečné chování - beseda s městskou policií 
   7. 11. 2017  Malujeme s Honzou Lušovským za finanční podpory VZP 
 10. 11. 2017  Klub ředitelů, z. s. 
 14. 11. 2017  Drakiáda v postýlce 
 15. 11. 2017  Co skrývá popelnice? 
 16. 11. 2017  Loutky v nemocnici 
 22. 11. 2017  Návykové látky - sdružení Salinger 
 24. 11. 2017  Beseda o Karlu IV. ve spolupráci se ZŠ při nemocnici Brno 
 25. 11. 2017  XVIII. Hradecké pediatrické dny 
 26. 11. 2017  Evropský týden pro snižování množství odpadů 
 30. 11. 2017  Nadílka s Tescem HK 
  5. 12.  2017  Mikuláš s firmou Novartis 
  6. 12.  2017  Mikuláš se SZŠ HK 
  7. 12.  2017  Volby do Školské rady 
12. 12.  2017  Zpíváme koledy 
17. 12.  2017  Andělský týden 
19. 12.  2017  Zpíváme koledy se OA, SOŠ a JŠ s právem SJZ Hradec Králové 
   2.  1.  2018  Beseda s policíí 
 23.  1.  2018  Klaun Mc Donald 
 25.  1.  2018  Loutky v nemocnici 
   1.  2.  2018  Loutky v nemocnici 
   7.  2.  2018  Olympijský týden 
 12.  2.  2018  Světový den nemocných 
 16.  2.  2018  Výtvarná soutěž - Nemocniční zajíček 2018 
 27.  2.  2018  Karnevalový týden – Masopust 
   6.  3.  2018  Malíř Lušovský  
 23.  3.  2018  Vyhlášení výsledků Nemocniční zajíček 2018 
 10.  4.  2018  Jarní pohádka se SZŠ HK 
 18.  4.  2018  Malíř Lušovský  
   2.  5.  2018  Kačenka stůně 
   4.  5.  2018  Mezinárodní den hygieny rukou 
 10,  5,  2018  Loutky v nemocnici 
 13.  5.  2018  Malujeme s Honzou Lušovským za finanční podpory VZP 
 21.  5.  2018  GDPR 
 31.  5.  2018  Den dětí v nemocnici 
   7.  6.  2018  Loutky v nemocnici 
 26.  6.  2018  Ahoj prázdniny - divadlo Novozámský 
    3. 7.  2018  Malíř Lušovský  
  12. 7.  2018  Loutky v nemocnici 
  17. 7.  2018  Předání hraček OC Tesco 
    9. 8.  2018  Loutky v nemocnici 
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Výstavní činnost 
 
 
Pavilony FN + Interní klinika FN, kde se koná průběžná výstava dětských prací po celý 
rok - Čtyři roční období, výkresy na téma Zima, Čerti, Vánoce, Jaro a Velikonoce.  
Září 2017 – Podzimní výstava – malované dýně před DK FNHK 
Březen 2018 - výstava obrázků, pracovních listů a výtvarných prací žáků z oblasti etické 
výchovy a projektových dnů v prostorách DK FNHK 
Duben 2018  - výstava „Nemocniční zajíček“ v prostorách FNHK a v prostorách úřadu 
KÚ KHK 
Červen, červenec, srpen 2018 – „Dopravní výchova“, výstava obrazů v OD Tesco nám. 
28. října  Hradec Králové 
Ukázky herní terapie pro děti z městských i mimohradeckých ZŠ a MŠ na dětském  
oddělení Ortopedické kliniky (v průběhu celého školního roku). 
 

          

 
 
                    

Spolupráce se zdravotníky 
 
Spolupráce se zdravotními sestrami, lékaři, herním terapeutem, psychologem a 
rehabilitačními pracovníky je na všech odděleních na velmi dobré úrovni. Zúčastňovali 
jsme se jejich seminářů nejen jako posluchači, ale i jako přednášející. Zapojili jsme se 
do dalšího vzdělávání sester z celé ČR. 
Práce školy je zdravotníky velmi ceněna, neboť jim pomáhá malé pacienty uzdravovat. 
Učitelky a vychovatelky odvádějí děti od jejich nemoci nejen výukou, ale i v odpoledních 
hodinách je zaměstnávají různými výtvarnými a herními činnostmi. Za příznivého počasí 
s žáky navštěvují dětské hřiště umístěné vedle Dětské kliniky a heliport, pokud to jejich 
zdravotní stav a ošetřující lékaři dovolí. Žáci tak mají i větší psychickou pohodu, když 
vědí, že nezameškají učivo a že se mohou po svém návratu zapojit do školního 
kolektivu bez větších problémů. 
Velmi dobrá spolupráce je s ředitelstvím FN a s vedením Dětské kliniky, kdy se společně 
staráme o dětské hřiště umístěné vedle Dětské kliniky. V průběhu roku došlo 
k odstranění pískoviště a hřiště se rozšířilo o nové herní prvky.  
Úzce spolupracujeme i s odborem výpočetní techniky FN. 
Škola spolupracuje se studijním oddělením FN na projektu OM3 – vzdělávání sester 
(výchovná práce s dětmi do 3let) 
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Spolupráce s kmenovými školami 
 
V rámci ŠVP je nutné úzce spolupracovat s většinou kmenových škol hospitalizovaných 
žáků, proto s nimi udržujeme písemný, telefonický i elektronický kontakt. Přicházejí 
k nám žáci nejen ze škol (mateřských a základních) Královéhradeckého kraje, ale i 
z jiných krajů, občas i ze zahraničí.  
Další spolupráce probíhá i v kulturní a společenské oblasti, kdy žáci některých  
základních a uměleckých škol pořádají pro své nemocné spolužáky představení (např. 
ZUŠ Na Střezině, či OA, SOŠ a JŠ s právem SJZ, VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec 
Králové, OÚ 17. listopadu, Hradec Králové a apod.). 
              

Spolupráce s rodiči 
 
Informace o ZŠ a MŠ poskytují učitelky při příjmu dítěte ústní formou. Rodiče mají též 
k dispozici informační letáček s veškerými informacemi týkajícími se školní práce 
hospitalizovaného dítěte. 
O pracovních výsledcích dítěte v naší ZŠ jsou rodiče informováni při návštěvách svého 
dítěte nebo při jeho propuštění. Rodiče mají také možnost sledovat kdykoliv výuku svých 
dětí a odpoledne se zúčastnit výchovné práce nebo kulturního programu 
s vychovatelkou.  
Ohlasy rodičů jsou kladné. Oceňují, že je jejich dětem věnována péče téměř po celý den 
a že chroničtí pacienti, kteří se do nemocnice vracejí i během roku, se sem těší na svou 
paní vychovatelku nebo paní učitelku. 
 

Část IX. 
 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  
Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2017 – 2018 neproběhla v naší škole kontrola ČŠI. 
(Kontrola ČŠI proběhla ve školním  roce 2015-2016) 
Závěry:   
Nebylo zjištěno porušení žádného ustanovení právního předpisu. Pozitivní a výrazný 
posun nastal v materiálně-technickém vybavení. Problémy s nedostatečným zázemím 
pro pedagogy bylo vyřešeno. 

 
Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

Základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v samostatné výroční zprávě o 
hospodaření školy za kalendářní rok 2018. 
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Část XI. 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů   
 
Škola byla zapojena do grantu EU Peníze školám. V průběhu roku 2017 jsme využívali 
materiály při výuce. Zahájili jsme projekt OPVVV – Personální podpora, který je 
dvouletý. 
Krajské dotační programy – „Projekt zaměřený na rozvoj talentů – Nemocniční zajíček“, 
„Projekt zaměřený na rozvoj talentů – Hrátky se zvířátky“, „Projekt zaměřený na 
prevenci rizikového chování – Bezpečně na silnici“,   
Výstava fotodokumentace, pracovních listů a výtvarných prací žáků z oblasti etické 
výchovy v prostorách Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. 
Dva dotační programy Magistrátu města Hradce Králové, které probíhaly formou 
projektových dnů během celého školního roku.(Komunikace, podzimní dílny, etická 
výchova, jarní tvoření) 
V lednu 2018 jsme se zapojili do mezinárodního projektu v eTwiningu s názvem „We live 
in Europe“. Příprava na dvouletý projekt v programu Erasmus +KA2 (podání žádosti 
„Heritage around us“ zpracovaná na DZS duben 2018), spolupráce škol Polska, 
Španělska, Bulharska a České republiky. 
 

               

 

Část XII. 
 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
vzdělávání 

 
V minulém školním roce jsme se nezapojili.  

 

 

 

Část XIII. 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 
 

Krajské dotační programy – Projekt zaměřený na etickou výchovu ve školách, 
vzdělávání a prevenci rizikového chování.  
Dva dotační programy Magistrátu města Hradce Králové, které probíhaly formou 
projektových dnů během celého školního roku. 
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Část XIV. 
 

Spolupráce s odborovou organizací 
 

 
Od 1. listopadu 2016 odborová organizace při ZŠ a MŠ při FN jedná a spolupracuje 
s vedením školy a schválila kolektivní smlouvu. 
 

 
Spolupráce se středními školami  

 

 

Výborně se osvědčila spolupráce se studentkami OA, SOŠ a JŠ s právem SJZ z Hradce 
Králové, zvláště při organizování akcí pro nemocné děti při příležitosti Vánoc, Velikonoc 
a Mezinárodního dne dětí nebo při zajištění výzdoby na jednotlivých dětských 
odděleních. Aktivně pro děti pořádají i divadelní představení, pásma a soutěže. 
Studentky OA, SOŠ a JŠ s právem SJZ vykonávají na naší škole i pravidelnou praxi 
během celého školního roku. 
Úspěšně pokračuje také spolupráce se VOŠ zdravotnickou a SZŠ Hradec Králové. 
Studentky zdravotní školy pravidelně dvakrát ročně připravují pro nemocné děti 
divadelní představení a pomáhají s organizací Dne dětí. 
Naše škola spolupracuje také s Odborným učilištěm 17. listopadu v Hradci Králové.  
 

 

 

Spolupráce s  Univerzitou Hradec Králové, Univerzitou České 
Budějovice, ČVUT Praha a Fakultní nemocnicí HK 

 

 

 

Naše škola zajišťuje praxi pro studenty speciální pedagogiky Pedagogické fakulty 
Univerzity Hradec Králové. Stala se Fakultní školou Pedagogické fakulty UHK od 1. 1. 
2016 a zároveň i fakultním pracovištěm. Spolupracujeme i s Jihočeskou Univerzitou 
České Budějovice a ČVUT Praha. 

 
 

Spolupráce se sponzory 
I ve školním roce 2017/18 pokračovala úspěšná spolupráce s dosavadními sponzory. 
Vyhledávání nových sponzorů probíhalo nepřetržitě během celého roku.  Důležitými 
sponzorskými akcemi bylo zajištění věcných darů pro školní akce, jako jsou mikulášská 
besídka, MDD, nákup sportovního vybavení pro hřiště apod.  
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Část XV. 
 

Ostatní 
Tiskové materiály používané školou  

 
Propagační leták školy: 
Škola v postýlce (vytvořen pedagogy školy ve spolupráci s počítačovým grafikem)  
Brožury: 
Vítáme tě v Tvé nemocnici 
Články v tisku (Scan, Mladá fronta DNES, Hradecký deník) 
Nástěnky na dětských odděleních a v areálu nemocnice 
Školní kronika  
Videa a DVD: 
Škola, která pomáhá léčit                       
Není škola jako škola 
Hrou ke zdraví 
Škola v postýlce 
   

Jiné aktivity 
 
Na dětských odděleních učitelky mateřské školy a vychovatelky ZŠ připravily novou 
výzdobu a snaží se i nadále o vytváření příjemného a estetického prostředí na dětských 
pokojích, chodbách a v čekárnách. 

Záměry školy 

 
Nadále dotváříme a aktualizujeme ŠVP ZŠ, ŠD a MŠ dle měnící se školské legislativy. 
Materiálně dále vybavujeme jednotlivá oddělení pomůckami pro výuku a zdokonalujeme 
internetovou síť ve spolupráci s výpočetním střediskem Fakultní nemocnice. Zakoupili 
jsme osm výkonnějších počítačů na jednotlivá dětská oddělení a do sborovny školy a 
školky. Podařila se zajistit bezdrátová internetová síť na dětském infekčním oddělení ve 
spolupráci s IT techniky FNHK. Záměrem je rozšíření bezdrátové sítě na oddělení 
dětské ORL. Velký důraz klademe na vytvoření optimálních podmínek pro vzdělávání 
žáků v nelehké životní situaci. Střídáním atraktivních a moderních metod a forem práce 
ve výuce se snažíme, co nejvíce našim žákům ulehčit proces vzdělávání. Cílem školy je 
i bezproblémové začlenění žáků do vyučovacího procesu v kmenových školách. 
Zvýšené požadavky klademe i na odpolední smysluplné využití volného času našich 
pacientů vzhledem k jejich aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu. Po dohodě se 
zdravotnickým personálem organizujeme pravidelně velké množství zajímavých 
programů. 
Vzhledem k celkovému rozvoji fakultní nemocnice dochází průběžně k prostorovým a 
organizačním změnám na jednotlivých dětských odděleních. Naše škola na tyto změny 
musí pružně reagovat, a proto jim budeme i nadále přizpůsobovat svou práci. I nadále 
se snažíme o rozšíření prostor školy.  
Získali jsme a udržovali jsme si důvěru jak rodičů a žáků, tak i zdravotníků. Pro své žáky 
se snažíme stále vylepšovat nemocniční prostředí a zpříjemnit jim pobyt v nemocnici, 
pracemi žáků zdobíme chodby i oddělení, práce žáků vystavujeme na veřejnosti. 
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V Hradci Králové dne 8. 10. 2018                                                 Mgr. Blanka Kovandová 
                                                                                                              ředitelka školy 
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Školská rada ZŠ a MŠ při FNHK schválila výroční zprávu o činnosti školy dle § 168, 
odst. 1 a 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. (v platném znění) dne 10. 10. 2018. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 10. 10. 2018 
                                                                                                 …………………………….   
                                                                                                 předsedkyně školské rady 
 
 
 
 
 
 
 
S výroční zprávou byli pedagogičtí pracovníci seznámeni na mimořádné pedagogické 
radě 8. 10. 2018. 
 
 
 
V Hradci Králové dne 8. 10. 2018                                                 Mgr. Blanka Kovandová 
                                                                                                              ředitelka školy 
 
 
 
 
 


