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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 klub

Právní forma:
Příspěvková organizace
IČO: 70837554

Zřizovatel školy:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 70889546
DIČ: CZ70889546

Ředitelka školy:
Mgr. Blanka Kovandová 

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: 
10. 9. 2009, č. j. 14664/SM/2009.

Školská rada

Od školního roku 2005/2006 pracuje na škole školská rada ve složení: 

1 člen volený pedagogy školy
1 člen volený zákonnými zástupci žáků
1 člen jmenovaný zřizovatelem 
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Kapacita školy:

Mateřská škola: 30 žáků
Základní škola: 60 žáků
Školní klub: 60 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  zpravidla  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 podle vlastního vzdělávacího programu „Učení – léčení –
hraní“, který je průběžně aktualizován a doplňován.

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.  Hlavním
principem  je  zaměřit  se  na  vytváření  základů  klíčových  kompetencí  dosažitelných
v etapě  předškolního  vzdělávání.  Hlavním  cílem  je  vyvážený  harmonický  vývoj
osobnosti dítěte a zabránění psychickým problémům způsobených hospitalizací. Dále je
to  podpora  a  rozvoj  samostatnosti,  tvořivosti,  sebevědomí  a  schopnosti  spolupráce.
Chceme, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke
zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. 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  pracují  podle  vlastního  vzdělávacího  programu
„Školka v     postýlce “,   doplněného o prvky zdravé školy.

Školní klub zaměstnává hospitalizované žáky řadou výtvarných, herních a rukodělných
činností. Vychovatelky motivují žáky k pozitivnímu myšlení i optimistické pohodě. V době
rekonvalescence jsou dětem umožňovány i vycházky po areálu nemocnice, na dětské
hřiště a k heliportu, pokud to dovolí jejich zdravotní stav. V současnosti jsou již všechny
pokoje  vybaveny  televizory  a  bezdrátovým  internetem,  někde  i  DVD  přehrávačem.
Využíváme i přenosná DVD, další hry včetně přiměřeného sportovního vyžití – míčových
her  (nejčastěji  žáci  dětské neurologické a  kožní  kliniky).  Vychovatelky  pracují  podle
vlastního plánu „Dětský úsměv navzdory onemocnění“.
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Řízení školy:

V čele školy stojí ředitelka, jmenovaná zřizovatelem. Povinnosti ředitele jsou dány zák.
č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon). Pravomoci ředitele vyplývají z § 164 a § 165 zmíněného
zákona. 

Situování školy:

Ředitelství  školy  je  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 a oddělení kožních nemocí
– klinika dětské chirurgie a traumatologie, urologie
Neurologická klinika
Neurochirurgická klinika
Ortopedická klinika
Klinika ORL
Infekční klinika
Oční klinika
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Část II.

Obor vzdělání

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

Část III.

Personální zabezpečení školy

Ředitelka školy
4 učitelé ZŠ s úvazkem 1,0
1 učitelka s úvazkem 0,1
2 učitelky MŠ s úvazkem 1,0
2 vychovatelky ŠK s úvazkem 0,75

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

Od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022
Pracovní
zařazení

Kvalifikace Druh Délka praxe

učitelka MŠ VŠ PF 36
učitelka MŠ VŠ PF 4
ředitelka školy VŠ + Spec. ped. PF 33
učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped PF 24
učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped. PF 32
učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped PF 38
učitelka ZŠ VŠ + Spec. ped PF 27
učitel ZŠ VŠ PF 35
vychovatelka VŠ PF 5
vychovatelka VŠ + Spec. ped PF 24

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
1 1

f) Počet nekvalifikovaných pracovníků:
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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.

Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu

Škola naplňuje cíle ŠVP, pedagogové respektují především ŠVP kmenových škol žáků.  

Část VI.

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 VII.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a
zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími

potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na
poskytování jazykové přípravy

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
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apod. Protože struktura a složení žactva se v průběhu školního roku neustále mění,
nelze  zvolit  formu  kontinuálního  působení.  V loňském  roce  vzhledem  k mimořádné
epidemiologické situaci akce opět probíhaly pouze v omezené míře.

Část VIII.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného
rozvoje nepedagogických pracovníků 

Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků
Metodický kurz Aj 0
Studium pro metodiky prevence 0
Studium pro ředitele školy 2
Studium speciální 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. V minulém školním
roce vše proběhlo převážně on-line formou.

Semináře pořádané DVPP a NIDV a ostatní:

S ohledem na uzavření škol a školských zařízení a vyhlášený nouzový stav na celém
území  České  republiky,  probíhala  školení  distančně  nebo  byla  přesunuta  do
následujícího školního roku. Počet školení pedagogických zaměstnanců klesl.

Oblasti seminářů Počet zúčastněných pracovníků
Český jazyk 13
Matematika 1
Cizí jazyky 0
IT 0
ŠK 5
Pedagogika, psychologie, oblast řízení, 11
Lékařské přednášky 36
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Část IX.
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“, „Máme rádi zvířata“, „Z pohádky do pohádky“.
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.

Akce školy

Omezeně během celého školního roku: Výtvarné dílny s malířem Janem Lušovským 
         Herní terapie „Kačenka stůně“      
         Zdravý úsměv                                                      
         Zdravotní klauni i on-line
         Loutky v nemocnici i on-line
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       1. 9. 2021 Zahájení školního roku   
   11. 10. 2021 Podzim klepe na dveře - projektový den
   14. 10. 2021 Loutky v nemocnici
   29. 10. 2021 Halloween 2021 - projektový den
     4. 11. 2021 Drakiáda
   11. 11. 2021 Svatý Martin - výtvarné dílny
   15. 11. 2021 Ředitel naživo
   16. 11. 2021 Ředitel naživo
   27. 11. 2021 Hradecké pediatrické dny
     3. 12. 2021 Mikuláš v nemocnici
       6. 1. 2022 Tři králové - projektový den
       6. 1. 2022 Beseda s Policií ČR
     13. 1. 2022 Beseda s Policií ČR
     17. 1. 2022 Den boje proti rakovině - projektový den
       2. 2. 2022 Zdravé zoubky - projektový den
       7. 2. 2022 Světový den nemocí - projektový den
     11. 2. 2022 Ředitel naživo
     12. 2. 2022 Ředitel naživo
     23. 2  2022 Kačenka stůně - projektový den
     26. 2. 2022 Jarní tvoření
       2. 3. 2022 Zdravé bříško - projektový den
       3. 3. 2022 Beseda s Policií ČR
       4. 3  2022 Ředitel naživo
     21. 3. 2022 Den boje proti epilepsii - projektový den
     23. 3. 2022 Tulipánový měsíc - projektové dny
       4. 4. 2022 Světový den zdraví - projektový den 
       6. 4. 2022 Zdravé myšlení - projektový den 
     11. 4. 2022 Jaro, Velikonoce - projektový den
     12. 4. 2022 Akce Megavejce - projektový den
     21. 4. 2022 Nemocniční zajíček 2022 - vernisáž ve fakultní nemocnici
     22. 4. 2022 Keramické dílničky
     25. 4. 2022 Čas čarodějnic – projektový den
     28. 4. 2022 Ředitel naživo
     29. 4. 2022 Ředitel naživo
     30. 4. 2022 Ředitel naživo
       4. 5. 2022 Zdravý rozum - projektový den
       5. 5. 2022 Světový den hygieny rukou - projektový den
       6. 5. 2022 Svátek matek – projektový den 
     12. 5. 2022 Den zdravotních sestřiček - projektový den 
     16. 5. 2022 Keramické dílničky
     25. 5. 2022 Mezinárodní den pohřešovaných dětí - Pomněnkový den
       1. 6. 2022 Den dětí s kouzelníkem 
       6. 6. 2022 Den dárců krve - projektový den
       7. 6. 2022 Zdravý pohyb  - projektový den

11



     14. 6. 2022 Keramické dílničky
     20. 6. 2022 Den otců - projektový den
     25. 7. 2022 Výstava na KÚ KHK
     28. 7. 2022 Den s VZP
     21. 8. 2002 Ředitel naživo
     22. 8. 2022 Ředitel naživo
     23. 8. 2022 Ředitel naživo

Velké množství akcí bylo vzhledem k epidemiologické situaci na doporučení 
nemocničního hygienika zrušeno.
                             

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 2021 – Podzimní výstava – malované dýně před Dětskou klinikou FNHK.
Březen 2022 - výstava obrázků, pracovních listů a výtvarných prací žáků z projektových 
dnů v prostorách Dětské kliniky a interny.
Duben 2022  - výstava „Nemocniční zajíček“ v prostorách FNHK na interní klinice 
a v srpnu 2022 v prostorách  KÚ KHK. 
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Část X.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2021–2022 neproběhla ve škole kontrola ČŠI.

Část XI.

Základní údaje o hospodaření školy

Základní údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v samostatných výročních zprávách o
hospodaření školy za každý kalendářní rok.

       
Část XII.

Vyřizování stížností

Žádné stížnosti nebyly.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádné žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
nebyly doručeny.

    

V Hradci Králové dne 15. 9. 2022 Mgr. Blanka Kovandová
                                                                                                              ředitelka školy
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Se  zněním  výroční  zprávy  byli  pedagogičtí  pracovníci  seznámeni  na  mimořádné
pedagogické radě 23. 9. 2022

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 29. 9. 2022

 

V Hradci Králové dne 29. 9. 2022
                                                                                               ..…………………………….  
                                                                                                Mgr. Marta Francová

předsedkyně školské rady
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	Ve školním roce 2021–2022 neproběhla ve škole kontrola ČŠI.
	
	V Hradci Králové dne 15. 9. 2022 Mgr. Blanka Kovandová
	ředitelka školy
	
	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 29. 9. 2022
	
	V Hradci Králové dne 29. 9. 2022
	..…………………………….
	Mgr. Marta Francová
	předsedkyně školské rady
	
	
	

