V Nemocnici Na Bulovce
zahájili školní rok dva prvňáčci
Praha – Usednout po prázdninách znovu do školních lavic se ne všem dětem chce. Jiné by naopak zavítaly rády do
školy za svými kamarády.
Kvůli nemoci ale nemohou.
Takový osud potkal i 28 školáků, kteří letošní první školní
den prožívají na lůžkách Nemocnice Na Bulovce.
Základní škola funguje v této nemocnici po celý rok, červenec a srpen nevyjímaje.
O prázdninách musí dlouhodobě nemocné děti dohánět, co
kvůli své hospitalizaci během
školního roku promeškaly.
Učitelé se jim zde proto věnovali až do konce srpna.
„Říkáme tomu prázdninová
škola. Kromě učiva se věnujeme i zájmovým aktivitám
a hrám,“ uvedla ředitelka ZŠ
a MŠ při Nemocnici Na Bulovce Radislava Jiřičková.
Delšího volna jako na jiných
školách si tak neužili ani místní pedagogové. „Sotva jsme jeden školní rok ukončili, začíná nový,“ dodala Jiřičková.
Výuka v místní škole neprobíhá tradičně. Vše se přizpůsobuje potřebám malých
pacientů. Jako školní třídy zde
žákům slouží přímo kliniky,
kde jsou hospitalizovány, od
dětské ortopedie po dětskou

chirurgii. Výuka tak probíhá
v nemocničních hernách, jídelnách, nebo přímo individuálně na lůžku.
O to, aby děti po návratu do
běžných školních lavic navázaly plynule na probíranou
učební látku, dohlíží stálý tým
pedagogů. Jejich působnost je
ale širší. Dětským pacientům
pomáhají nejenom s probíraným učivem, ale také překonat strach z odloučení od rodiny. Děti se často trápí obavami z neznámého prostředí
a mnohdy i nepříjemných lékařských zákroků.
Škola úzce spolupracuje se
zdravotním
personálem
a všichni pedagogové důsledně dodržují jejich pokyny
ohledně
hospitalizovaného
dítěte. Ne všechny hospitalizované děti se kvůli svému
zdravotnímu stavu mohou
účastnit všech výukových
a zájmových činností.
Pro dnešní den škola eviduje pět předškoláků, šestnáct žáků základních škol
včetně dvou prvňáčků a sedm
středoškoláků. V předminulém školním roce poskytla Základní a mateřská škola při
Nemocnici Na Bulovce péči
celkem 2345 dětem, z toho 1251
žákům základních škol. (vac)

