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I. Základní údaje o škole 

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/2022 předkládá: 

Název právnické osoby 

Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce 
Sídlo:    Bulovka 1606/5, 180  81 Praha 8 - Libeň 
IČ:    63830795 
Zřizovatel:   Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
Právní forma:  příspěvková organizace 
ID:    ns5y3au 

Ředitelka a statutární zástupce ředitelky 

Mgr. Bc. Radislava Jiřičková, statutární orgán právnické osoby 
Adresa pro dálkový přístup: info@skolabulovka.cz   
Kontakty: 608 516 737, 266 082 328 
 
Mgr. Martina Nýdrlová, statutární zástupce ředitelky 
Adresa pro dálkový přístup: nydrlová@skolabulovka.cz  
Kontakty: 775 399 512, 266 082 328 
 

Webové stránky právnické osoby 

www.skolabulovka.cz 

Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita 

Základní škola  144    Mateřská škola   110 
Školní družina  není v provozu   Školní klub   112 

Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském 
rejstříku 

Kód oboru 79-01-C/01, popis oboru Základní škola 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (zpracovaný podle RVP ZV) 
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (zpracovaný podle RVP PV) 
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu 

Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2019/2020 

nové obory / programy -  0 b) zrušené obory / programy - 0 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 

Dětská lůžková oddělení na klinikách Fakultní nemocnice Bulovka, Praha 8, Budínova 2 (různí 
vlastníci: Hlavní město Praha a Ministerstvo zdravotnictví) 

Sídlo organizace a administrativní budova: Bulovka 1606/5, Praha 8 – Libeň (vlastník Hlavní město 
Praha) 

Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 

Pedagogové pracují v šesti budovách areálu Fakultní nemocnice Bulovka. Ve shodě s názvy 
jednotlivých klinik nemocnice a jejich dětských lůžkových oddělení využíváme pro označení pracovišť: 

oddělení ortopedie, pediatrie, chirurgie, infekce, kožní a ORL. 

 

Ležící hospitalizovaní žáci a děti jsou vzděláváni na lůžku, v ostatních případech probíhá výuka 
v denních místnostech či prostorách. Samostatná učebna je pouze na ortopedii. Herny jsou 
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k dispozici na ortopedii a pediatrii. Pomůcky pro výuku i volný čas jsou uloženy ve skříních na 
jednotlivých odděleních, nebo si je pedagogové nosí s sebou. Z hygienických důvodů je materiální 
vybavení přenosné mezi jednotlivými odděleními jen ve výjimečných případech. 

Trvalou součástí vybavení na odděleních jsou počítače, notebooky a tablety iPady s výukovými 
programy, rádia, smart televizory, elektronické učebnice, časopisy, knihy, encyklopedie, psací 
potřeby, výtvarné pomůcky, didaktické hry, stavebnice a hlavolamy.  3D tisk využíváme pro tvorbu 
vlastních a kompenzačních pomůcek. V letošním školním roce jsme zařadili výuku virtuální realitou, 
přenosné přírodovědné laboratoře, robotické stavebnice, roboty a bezpilotní interiérová letadla 
(drony). Uzavřená školní internetová síť umožňuje přístup k jednomu úložišti ze všech budov a online 
kamerový přenos z ptačí budky a krmítka. 
 
Veškeré pomůcky slouží k výuce a předškolnímu i zájmovému vzdělávání. Pro ležící pacienty 
využíváme pojízdné polohovací stolky, stolky pro práci na lůžku a další kompenzační pomůcky 
(podnožky, držáky, polohovací křesla apod.). 

Ve sborovně i na všech odděleních mají učitelé a žáci přístup k internetu, který je díky Operačnímu 
programu Praha – pól růstu řešen vlastní školní bezdrátovou sítí. 

Školská rada 

Volební období školské rady od 1.4. 2021 do 31.3. 2024: 

předsedkyně     zastupuje   jmenován 

Mgr. Ivana Vaňková    pedagogy  1.4. 2021  
          

 

členové 

Bc. Ida Ronovská    pedagogy  1.4. 2021  

Mgr. Jan Kvaček    zákonné zástupce žáků 1.4. 2021 

Mgr. Soňa Mendlová    zákonné zástupce žáků 1.4. 2021 

MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. zřizovatele  1.11. 2021 

Ing. Jan Wagner    zřizovatele  1.10.2021  

 

Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl v souladu s revizí Rámcového vzdělávacího 
programu od 1.9. 2021 upraven tak, aby odpovídal modernizaci obsahu vzdělávání odpovídající 
dynymice a potřebám 21. století. Nejvíce změn zaznamenal vzdělávací obor Informatika. Na úroveň 
klíčových kompetencí byl zařazen rozvoj digitální gramotnosti žáků. V prostředí naší školy se jednalo 
o formální úpravu dokumentu, neboť již od roku 2011 do výukových metod a vzdělávacího obsahu 
všech předmětů zařazujeme digitální technologie a jejich maximální a účinné využívání.  

Nejvýraznější průlom v těchto učebních pomůckách nám přinesla realizace projektu v rámci 
Operačního programu Praha – pól růstu s názvem Rozvíjení kreativity v polytechnickém a 
přírodovědném vzdělávání, díky kterému škola pořídila velké množství robotických stavebnic, 
programovatelných robotů, drony, přenosné fyzikální a chemické laboratoře, elektronické učebnice a 
software s rozšířenou realitou včetně virtuálních brýlí, ruční skener pro vlastní 3D tisk apod. 
v hodnotě téměř 1,8 milionů Kč. 

Ostaní školní vzdělávací programy (pro předškolní a zájmové vzdělávání) zůstaly beze změn, neboť 
dostatečně odpovídají současným trendům ve vzdělávání.  
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II. Pracovníci právnické osoby 

Pedagogičtí pracovníci 
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Základní škola 2 2 11 10,55 0 0 16 14,05 

Mateřská škola   4 4 0 0 4 4 

 
b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) 

škola počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového počtu 

ped. pracovníků 

Základní škola 
kvalifikovaných 15 93,75 

nekvalifikovaných 1 6,25 

Mateřská škola kvalifikovaných 4 100 

 nekvalifikovaných 0 0 
 

c) věková struktura pedagogických pracovníků  

počet celkem 
ve fyzických 

osobách 
k 31.12.2021 

v tom podle věkových kategorií 

do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let 

19 0 2 2 4 8 3 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 1 Mindfulness pro děti 1 Dita Olchavová 

 1 
Učíme informatiku na 1. 

stupni 
1 INFRA, s.r.o. 

sdílení zkušeností 5 Sdílení zkušeností 5 

ZŠ Benátky nad Jizerou 
ZŠ Praha 5 – Hlubočepy 

ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8 
ZŠ při Psychiatrické nemocnici 

Bohnice, Praha 8 

kurzy 1 Malý kurz tvůrčího psaní 1 MgA. René Nekuda 

 1 Letní škola robotiky 2 EDU Time 

 1 
Letní jazykový a metodický 

kurz- anglický jazyk 
1 

Krajské centrum vzdělávání a 
jazyková škola, Plzeň 

doplňkové pedagogické studium 1 
Studium v oblasti 

pedagogických věd – 
Učitelství 2. stupně ZŠ 

1 
Program celoživotního vzdělávání 

UJEP 

školský management 1 Inventarizace a konec roku 2 Olmesoft 
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 1 

Zákon o pedagogických 
pracovnících v praxi škol. 

Novela vyhlášky č. 75/2005 
Sb. 

2 RESK education, s.r.o. 

rozšiřování aprobace     

jiné (uvést jaké) 
odborná stáž 

1 Odborná stáž 2 
Základní škola při Psychiatrické 

nemocnici Bohnice 

Exkurze 1 
BETT Show – světová 

výstava inovací ve 
vzdělávání 

2 Visk 

Nepedagogičtí pracovníci školy 

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

2 1,175 

b) vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 1 Inventarizace a konec roku 1 Olmesoft 

 1 Mzdové účetnictví 1 TaxReal s.r.o. 

kurzy 1 Správa veřejných zakázek 1 Tender systems s.r.o. 

jiné (uvést jaké) 0    

 
 

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (MŠ, ZŠ) 

Počty tříd a počty dětí žáků  

škola počet tříd / skupin 
počet dětí / žáků 

průměrný denní počet 

Základní škola  20 30 

Mateřská škola 4 11 

 Individuální forma výuky - počty tříd a skupin pouze odráží členění dětských oddělení na klinikách Fakultní nemocnice Bulovka. 

 
Přípravná třída/stupeň  - organizace není kmenovou školou, nezřizuje přípravnou třídu.  
 
Změny v počtech dětí / žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu 
 
Oproti uvedenému počtu žáků a dětí v zahajovacích výkazech dochází v průběhu roku ke změnám, 
neboť do vzdělávání zařazujeme dětské pacienty hospitalizované v nemocnici a dopředu neznáme 
jejich počet. 

Za celý školní rok 2021/2022 bylo v organizaci evidováno 2115 dětí a žáků (z toho 158 cizinců): 

ZŠ 1. stupeň     578  
ZŠ 2. stupeň + konzultace středoškolákům 916 
MŠ      621 
školní klub využilo 2115 dětí a žáků (často společně s rodiči) 

 
Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu 
zdravotního postižení  
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Všechny děti a žáci jsou do školy při nemocnici zařazováni jako děti a žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami v 1. stupni podpůrných opateřní, druh zdravotního postižení se neeviduje (nejsme 
kmenová škola). 

Průměrný počet dětí/žáků na třídu a učitele 

škola průměrný počet na třídu průměrný počet na učitele 

ZŠ 1,5 2,84 

MŠ 2,75 2,75 

 počty odrážejí převažující formu vzdělávání - individuální výuku 

Děti / žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 

Škola nevykazuje - není kmenovou školou. Pro zajímavost uvádíme statistiku, kde žáci v době 
hospitalizace uvedli své trvalé bydliště, včetně cizinců. 

 
Hlavní město Praha  892  Vysočina    14 
Jihočeský kraj   52  Zlínský kraj     3 
Jihomoravský kraj  11  cizinci bez trvalého pobytu  132  
Karlovarský kraj  35  Středočeský kraj   729 
Královéhradecký kraj  19  Ústecký kraj    129 
Liberecký kraj   44  Plzeňský kraj    20 
Moravskoslezský kraj  12  Pardubický kraj    14 
Olomoucký kraj                              9       

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Škola nevydává vysvědčení. Eviduje pouze údaje o průběhu a obsahu vzdělávání. Na základě písemné 
žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků nebo žádosti zletilých žáků vydáváme podklady pro 
hodnocení žáků. 

 

Údaje o dětech / žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

Do základní školy a mateřské školy se žáci a děti nepřijímají v režimu správního řízení. Na základě 
souhlasu zákonných zástupců a doporučení ošetřujícího lékaře jsou do vzdělávání zařazováni po dobu 
své hospitalizace v nemocnici v průběhu celého školního roku. 
 
Pro srovnání uvádím průměrný denní stav dětí a žáků k 30.9.2022: ZŠ – 31, MŠ – 12. 

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin a podpora žáků a studentů s nárokem na 
poskytování jazykové přípravy 

Počty cizinců, kterým poskytujeme vzdělávání se oproti stavu uvedeném v zahajovacím výkazu mění. 
Následující údaje dokládají celkový stav k 31.8.2022: 

 

státní příslušnost počet žáků a dětí 

Afgánská republika 1 

Arménie 1 

Azerbájdžánská republika 2 

Běloruská republika 5 
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Čadská republika 1 

Bulharská republika 1 

Čínská lidová republika 5 

Guinejská republika 1 

Irácká republika 1 

Maďarsko 1 

Izrael 1 

Moldavská republika 1 

Korejská republika 1 

Polská republika 1 

Republika Kazachstán 2 

Turecká republika 1 

Republika Severní Makedonie 2 

Ruská federace 7 

Slovenská republika 21 

Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska 

3 

Ukrajina 90 

Vietnamská socialistická republika 7 

neuvedeno 2 

celkem 158 

Pedagogická asistence 

Vzdělávání v naší škole probíhá převážně formou individuální výuky u lůžka hospitalizovaného žáka 
nebo dítěte výhradně pedagogy se speciálně pedagogickým vzděláním. Funkci asistenta pedagoga 
škola nezřizuje. 

Vzdělávání nadaných žáků a zajištění podpory žáků a studentů mimořádně nadaných 

Při zabezpečování vzdělávání nadaných žáků je pro nás nezbytná spolupráce se zákonnými zástupci 

a kmenovými školami, abychom i u krátkodobě zařazených žáků do naší školy dokázali rychle 

reagovat na jejich speciální vzdělávací potřeby. Množství didaktických materiálů a učebních pomůcek, 

kterými je škola vybavena, dává pedagogům možnost aktuálně volit náročnější specifické úkoly, 

zadávat náročnější úlohy, respektovat vlastní postupy řešení a podporovat kreativitu při řešení úloh. 

S každým žákem pracujeme individuálně. Nadaní žáci mají možnost prezentovat výsledky své práce 

na školním facebooku, na nástěnkách umístěných na jednotlivých lůžkových odděleních nemocnice 

nebo je elektronicky odeslat rodičům, škole, apod. 

Ověřování výsledků vzdělávání 

Není pro naši školu relevantní. 
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Školní vzdělávací programy 

Jak již bylo výše uvedeno, základní škola využila možnost hned v první vlně od 1.9.2021 upravit a dále 

realizovat školní vzdělávací program? K tomu má velmi dobré vstupy – další vzdělávání 

pedagogických zaměstnanců, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe s kolegy jiných škol i 

dlouhodobé vlastní zkušenosti a dovednosti pedagogů a pomůcky pořizované již v minulých letech. 

Školní vzdělávací programy vycházejí z vize a strategie školy, jsou v souladu s kurikulárními 

dokumenty a stanovené cíle  jsou vnímány učiteli jako srozumitelné. 

Pedagogické postupy a činnosti aplikované podle těchto programů vytváří každému žákovi a jeho 

rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, 

rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status i speciální vzdělávací potřeby.  

Ve spojení se školními vzdělávacími programy kmenových škol našich dětí a žáků zajišťují 

kontinuálnost jejich vzdělávání, dostupnou zájmovou činnost i potřebnou psychickou podporu 

v nemocničním prostředí. 

Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Výuka cizích jazyků probíhá v návaznosti na výběr cizího jazyka žákem v kmenové škole a možnostech 

naší školy. Ve školním roce 2021/2022 jsme zajišťovali výuku anglického a německého jazyka a 

povinně volitelných jazyků (další cizí jazyk) z výběru: anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. 

Žáci mohli využít i nabídky konverzace v anglickém jazyce. Při výuce cizího jazyka motivujeme žáky 

prostřednictvím práce s tablety - iPady. Největší motivací pro žáky je vždy spoluležící žák - cizinec 

na lůžkovém oddělení, kdy pedagog využívá jeho mateřský jazyk a znalost země, ze které pochází, 

k  volbě tématu pro konverzaci, byť v mnoha případech je nutné se opřít o společnou znalost 

světového jazyka (především anglického a německého). 

Hlavním problémem při vzdělávání těchto žáků - cizinců je ve většině případů jejich nedostatečná 

znalost vzdělávacího jazyka (českého jazyka). Při jejich začleňování je nejdůležitějším činitelem učitel 

vyučující cizí jazyk, který při své práci umožní žákovi používat tablety s aplikacemi v cizím jazyce. 

Pedagog plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik 

a  sociálního prostředí. 

Zjišťování počtu žáků s potřebou podpory doučování českého jazyka je pro nás nerelevantní. 

Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání 

organizace nezřizuje 

IV. Aktivity právnické osoby - prezentace školy na veřejnosti 

Výchovné a kariérní poradenství    

Poradenské služby v Základní a mateřské škole při Nemocnici Na Bulovce 

Ve škole funguje od roku 2017 školní psycholog. Ve školním roce 2021/2022 se jeho činnost se 

zaměřovala na péči a podporu pro žáky školy, jejich zákonné zástupce a také pracovníky školy.  

Oblasti práce s žáky školy:  

- psychická nepohoda související se zdravotními obtížemi žáků a samotnou hospitalizací – 

strach z operací, z bolesti, nejistota prognózy, snížení či ztráta sociálních kontaktů 

s vrstevníky, strach z návratu do kmenové školy po dlouhodobé absenci, vyrovnávání se 

zdravotním postižením či zvládání obtíží z něj plynoucích 

- vážnější psychické problémy vedoucí k sebepoškozování, pokusům o sebevraždu apod.  
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Pracovní fungování se zákonnými zástupci: 

- podpora při vážnějších důvodech hospitalizace dítěte, poradenství související s další péčí o 

dítě mimo prostředí školy a nemocnice, poradenství zaměřené na další vzdělávací dráhu 

dítěte nebo na zvládání nepříznivého chování doma či ve škole 

Práce s pedagogickými pracovníky školy: 

- metodická podpora při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami plynoucími buď 

z hospitalizace a zdravotních obtíží nebo z jiných přidružených obtíží těchto dětí 

- podpora a poradenství v případě potřeby u osobních obtíží 

 Podíl péče o žáky jednotlivých oddělení v % z celku 

Žáci pediatrického oddělení 40% 

Žáci ortopedického oddělení 35% 

Žáci chirurgického oddělení 20% 

Žáci ostatních oddělení 5% 

Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování 

Preventivní program školy za školní rok 2021/2022 se podařil naplnit zejména v oblastech, které se 
dotýkají psychosociálních dovedností, sounáležitosti a adaptability, nabídkou rozmanitých aktivit, 
které přispívají k rozvoji osobnosti žáků.  

Během realizace se žáci zúčastňovali plánovaných akcí, jejichž cílem bylo mimo získávání nových 
poznatků a rozvíjení dovedností, hlavně formování a upevňování odpovědného postoje ke zdraví a 
zdravému životnímu stylu. 

 I v tomto školním roce byl kladen důraz na aktivní chránění fyzického a duševního zdraví. V důsledku 
uplatňovaných hygienických opatření došlo k omezení některých činností pro zajištění maximální 
bezpečnosti.  

Rozvoj pozitivního sociálního chování, psychosociálních dovedností, vytváření společensky žádoucí 
hodnotové orientace, zvládání zátěžových situací, motivování k aktivnímu poznávání a prožitkům bylo 
základem k předcházení různorodých problémů a respektování jednotlivých osobností i s jejich 
odlišnostmi. 

K budování a upevňování dobrých vztahů mezi žáky docházelo v rámci každodenních aktivit, kdy 
probíhala i spolupráce s rodiči. Program se uskutečňoval pestrou nabídkou výchovně vzdělávacích 
činností v rámci všech složek školy a tím vedl k smysluplnému využívání volného času.  

Jako aktivity vhodné k naplňování programu jsme mimo jiné využívali: práci s aplikacemi a sledování 
videí (filmů) věnujících se dané problematice, vyhledávání informací a diskuse, výtvarné a 
vědomostní soutěže, předčítání tematické literatury a vlastní četbu, uměleckou tvorbu, individuální 
konzultace.  

Pedagogové mají k dispozici odbornou literaturu ve sborovně školy, doplňovanou novými tituly. 
Využívají vhodné pomůcky a portfolia materiálů na jednotlivých odděleních. Spolupracují se  školní 
psycholožkou a seznamují se s novými podpůrnými materiály.  

 

Průběh: 

Desatero bezpečného internetu, Kraje pro bezpečný internet – online kurz pro děti a studenty, 
absolvování vědomostního kvízu  
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Advent – rodinné vztahy, tradice, vánoční tvoření 

27.1. Holocaust – předcházení xenofobnímu chování   

MD rodin (15.5.) – posilování vztahů uvnitř rodiny, vzájemná podpora rodinných příslušníků 
v obtížných situacích 

Bezpečné prázdniny – využití společně připravených materiálů (doprava, úrazy, návykové látky, 
vandalismus, kyberšikana ) 

K osvětě týkající se zdravého životního stylu v tomto roce přibylo poskytování podpůrných  materiálů 
a odkazů od MŠMT a napomáhajících organizací k práci s žáky přicházejícími z Ukrajiny. Průběh 
realizace je vyhodnocován dvakrát ročně. 

Ekologická výchova a environmentální výchova 

Environmentální výchova  je na naší škole zaměřena především na rozvoj ekologického myšlení žáků 
a prohlubování s ním souvisejících kompetencí. V návaznosti na znalosti získané na kmenových 
školách usilujeme o ukotvení poznatků a jejich další rozšiřování. Aplikujeme moderní směry 
v metodách výuky a s přihlédnutím k charakteru a povaze školy využíváme aktivní metody výuky. 

Ekologická témata implementujeme do výuky a výchovy na všech stupních povinné školní docházky. 
První kontakt žáků s environmentální výukou je již v mateřské škole v tématech celku Dítě a svět, kde 
probíhá především herní formou s využitím dostupných a v podmínkách školy použitelných 
didaktických pomůcek, např. Logico, aplikace na iPadech a stavebnice. Využíváme rovněž řadu 
didaktických her, jako například Brain Box, Pexeso, Pexetrio a edukační hry. 

Práce se žáky základní školy je zaměřována na environmentální otázky ve dvou  vzdělávacích 
oblastech.  Na prvním stupni je to Člověk a jeho svět, kde poukazujeme na smysl ohleduplného 
chování k přírodě, hospodářsky významné nerosty, vznik půd apod. V prvouce seznamujeme žáky 
např. s životními cykly obojživelníků a některých zástupců hmyzu. Na druhém stupni, ve vzdělávací 
oblasti Člověk a příroda problematiku orientujeme především do předmětů přírodopis a chemie, 
ovšem i v dalších předmětech (fyzika, matematika, zeměpis aj.) lze nalézt spojitá témata. Tento trend 
naplňujeme aplikací mezipředmětových vazeb a průřezových témat. 

Akcentujeme pochopení provázanosti existence organismů a prostředí, vzájemné vazby a potřebu 
rovnováhy, jakož i negativní důsledky jejího narušení. Propojujeme poznání s individuálními znalostmi 
ekosystémů a naplňujeme zásadu praktického poznávání a propojení se životem. Žáci využívají 
regionálních a místních znalostí a učí se o jevech komunikovat a hledat podle svých možností řešení. 
Výuku propojujeme s aktuálními situacemi a událostmi v přírodě a ve společnosti (vlivy přírodních 
katastrof, vazby ekonomiky a ekologie, vlivy přírodních událostí na potřeby člověka apod.). Aktuálně 
diskutujeme důsledky války na Ukrajině v oblasti zdražování energií, využívání dostupných zdrojů 
energií ve vazbě působení na přírodu. 

Tímto tématem se zabýváme především ve fyzice, kde poukazujeme například na energetické zdroje, 
jejich výhody a nevýhody z hlediska vlivu na životní prostředí. Využívaným tématem jsou také 
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. 

V chemii se problematice věnujeme především v tématech voda a vzduch a usilujeme o vytváření 
postojů v otázkách narušování přírodní rovnováhy a znečišťování životního prostředí. Žáky 
směřujeme k poznání využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví 
člověka. V návaznosti na chemický průmysl zdůrazňujeme rizika plynoucí z výroby v souvislosti 
s životním prostředím. Poukazujeme na smysl a principy recyklace surovin. 

V oblasti Člověk a zdraví motivujeme děti k potřebě péče o vlastní zdraví. Hlavním tématem je trávicí 
soustava a zásady správné výživy. Intenzivně se věnujeme i otázkám prevence úrazů. 

V tematickém okruhu Vztah člověka k přírodnímu prostředí je rozvíjen široký komplex znalostí, 
vědomostí  a dovedností. Je provazován se škálou vlastních zkušeností s ochranou přírody a životního 
prostředí. Cílem je získání takových vědomostí, které dětem umožní aktivně poznávat přírodu, 
člověka i prostředí, uvědomit si závislost člověka na přírodě. Usilujeme o poznání žáků, že Země a 
život na ní tvoří jeden nedílný celek, kde jsou všechny děje ve vzájemném souladu a rovnováze, 
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kterou mohou necitlivé zásahy člověka snadno narušit. Tato problematika přispívá k rozvoji 
schopnosti naučit se vnímat a řešit problémy související s praktickým životem. 

Ve školním roce 2021/2022 proběhla celá řada akcí, které se zaměřovaly na environmentální 
výchovu.  

Z realizovaných akcí ve školním roce uvádíme především: 

Září 2021 – Evropský den bez aut – proběhla, jako každoročně, řada diskusí o ochraně životního 
prostředí, ekologické stopě, využívání alternativních zdrojů energie, elektromobilitě apod. 

Říjen 2021 – Světový den výživy – připomínka nedostatku potravy v rozvojových zemích, a naopak 
nadbytek potravy a plýtvání ve vyspělých částech světa, kde důsledkem je obezita a civilizační 
choroby.  

Duben 2022 – Den země – žáci se zúčastnili řady diskusí s učiteli, další témata byly otázky rozkladu 
různých materiálů. 

Průběžně probíhalo opět sledování ptáků na krmítku a hnízdních budkách pomocí kamer.  

Celoročně využíváme oblíbených edukačních her, např. Cartline, Fauna, Tipni si, Brainbox, Qui ZOO, 
Chráníme přírodu, Maxi sekvence a další. V edici Albi knih využíváme tituly Zvířátka v zoo, Zvířátka na 
statku, Hravá přírodověda nebo Svět zvířat. Oblíbená je i Albi hra Na farmě. 

Environmentální výchova byla dále realizována v základní škole, školní družině a školním klubu 
realizována v řadě projektů, například: 

• poznávání jedlých druhů hub – Táta hub 

• bezpečné prázdniny – prevence úrazů 

• fotosyntéza – Kvíz o světle - vztah rostlin k prostředí, způsoby výživy 

• výtvarné činnosti – strom z dlaní, otisky listů, koláže 

• edukační hry životní prostředí 

• recyklace – šetření energiemi 

• kooperativní hry – pomáháme zvířátkům 

• změny v přírodě – roční období 

• práce s recyklovaným materiálem – využití různých obalů 

V tomto školním roce pokračovalo významné téma z pohledu biologického i zdravotního – Covid 19. 
Průběžně jsme sledovali jeho vývoj v čase, seznamovali jsme žáky s jednotlivými variantami, jeho 
virulencí. Všeobecně jsme diskutovali o virech, způsobech jejich šíření a ochraně jednotlivce.  

 

Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova vede žáky k respektu a toleranci odlišných kulturních vzorců a projevů, 
připravuje je na život v kulturně rozmanité společnosti a učí je bezproblémovému soužití s příslušníky 
jiných národů. V nemocnici se často setkávají děti a žáci různých národností, etnik a cizinci. V 
souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině vzrůstá počet dětských pacientů z Ukrajiny a 
multikulturní výchova ve vzdělávacím procesu nabývá na významu a stává se důležitou součástí 
vzdělávání.  

Realizace multikulturní výchovy probíhá na třech základních úrovních:  

- Prochází jako průřezové téma řadou vzdělávacích oblastí v souladu ŠVP ZŠ, MŠ i ŠK. Je 
zařazena především do předmětů: Český jazyk, Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a 
svět práce, Dějepis, Zeměpis, Výchova k občanství, Anglický jazyk....  

- Probíhá v rámci volnočasových aktivit.  Mimo jiné i seznámení s autentickými příběhy a 
individuálními osudy malých pacientů i jejich kulturní odlišností. Pedagogové spoluvytvářejí 
zdravý postoj vůči migrantům, cizincům.  
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- Nedílnou součástí je i spolupráce s rodiči.  

Výchova k udržitelnému rozvoji 

Je postavený na třech pilířích, které se vzájemně doplňují a obohacují: sociálním, ekonomickém a 
environmentálním. Přes svůj sociální a ekonomický aspekt je nejvíce spojován s ekologickým pojetím. 
Mezi jeho hlavní cíle patří zachování životního prostředí budoucím generacím, a to v co nejméně 
pozměněné podobě.   
V rámci výuky i mimo ni se zaměřujeme na problematiku životního prostředí. Diskutujeme o vlivech 
činnosti člověka na životní prostředí.  Zejména hospodaření s odpady, vodou i energiemi. 
Zaměřujeme se i na praktické dovednosti, které dětem přibližují poznatky z různých oblastí. 
Pomáháme jim hledat vhodnou cestu k sebeuplatnění, osobnímu i pracovnímu. Učíme je přijímat 
zodpovědnost za svá rozhodnutí ovlivňující život jich samotných nebo jejich nejbližších.  

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

Vzhledem k typu školy při nemocnici tyto akce nepořádáme. 

 

Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Loutky v nemocnici – navštěvují pravidelně všechna oddělení každou středu s divadelním 
představením.  

Spolupráce s organizací Zdravotní klaun - každé pondělí navštěvují dětská oddělení, aby zpříjemnili 
pobyt a zlepšili náladu dětským pacientům. 

Projektové dny školního klubu Retro 

Na všech odděleních dne 25. 11. 2021 proběhl projektový den Retro. Děti si mohly prohlédnout nejen 
staré učebnice, knihy, hračky a psací potřeby, ale i například telefon, rádio nebo fotoaparát z dob 
minulých. Díky zajímavému výkladu se děti dozvěděly mnoho informací, jaké to bylo ve škole, než se 
narodily a své znalosti si mohly ověřit v kvízu. Na projekt navazovala výzdoba vestibulu ortopedické 
kliniky. 

Projektový den Včely 

Dne 27. 10. 2021 proběhl na všech odděleních projektový den na téma „Včely“. Obsahem 
byla přednáška včelaře, ukázka včelařských pomůcek a produktů včel. 

Projekt třídíme odpad 

Projekt proběhl v jarních měsících v rámci environmentální výchovy na oddělení pediatrie. Výsledkem 
byla informativní nástěnka k tématu. 

Projekt Robotika ve školním klubu dětské chirurgie  

V měsíci červnu se mohli žáci seznámit a vyzkoušet roboty a robotické stavebnice, které byly 
zakoupeny v rámci projektu Rozvíjení kreativity v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání reg. č. 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002251. Do projektu se zapojili žáci všech věkových kategorií. 

V souvislosti s projektem proběhla prezentace robotů, robotických stavebnic a deskových her na 
Základní škole Stoliňská, která se setkala s velkým ohlasem. Na základě této akce se ZŠ Stoliňská stala 
naší spřátelenou školou. V budoucnu budeme podobné akce vzájemného sdílení opakovat. 

Projekt Lidské tělo 

Školní klub dětské chirurgie se v průběhu školního roku zapojil do projektu Lidské tělo. Jedním z cílů 
byla osvěta v oblasti dětských úrazů, jehož nárůst na našem oddělení zaznamenáváme. Žáci se 
s lidským tělem seznamovali prostřednictvím výtvarných a pracovních činností, odborných publikací, 
encyklopedií a kvízů. 

Herní odpoledne DDM Spirála s deskovými hrami zaměřenými na matematické kompetence ve 
školním klubu dětské ortopedie 
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Výtvarná soutěž Nemocniční zajíček 

Školní klub všech oddělení se zapojil do výtvarné soutěže Nemocniční zajíček organizovanou ZŠ a MŠ 
při Nemocnici Hradec Králové. 

 Všechna oddělení se v průběhu školního roku podílela na činnostech, které byly spojeny se svátky 
tradicemi a zvyky. Náplní práce s žáky byly především výtvarné a pracovní činnosti, které byly 
spojeny s jednotlivými ročními obdobími. Děti se podílely na výzdobě oddělení, ambulancí, nástěnek 
a vestibulu ortopedické kliniky.  

V souvislosti s jednotlivými svátky roku se také vyráběly vánoční přáníčka a dárky. Dále proběhly také 
pracovní a výtvarné činnosti spojené se svátky Velikonoc a Dne matek. 

Mikuláš, Vánoce a nový rok  

V prosinci 2021 Mikulášská nadílka s Mikulášem, Čertem a Andělem neproběhla kvůli epidemickým 
opatřením. Děti si tento den připomněly s pedagogy.  

Vyráběli jsme a rozesílali dětská přáníčka a drobné dárky k Vánocům a novému roku pro rodinné 
příslušníky, zdravotníky a spřátelené organizace, se kterými spolupracujeme. 

Den dětí  

Dne 1. 6. 2022 se na všech dětských odděleních slavil Mezinárodní den dětí, kdy jsme připravili pro 
všechny děti řadu soutěží, kvízů a her. Všichni účastníci dostali drobnou odměnu. 

Sport  

Sportovat v nemocnici je téměř nemožné. Proto jsme rádi, když se podaří žáky zapojit do společného 
sledování důležitých sportovních utkání, což bylo např. v tomto školním roce sledování sportovních 
přenosů ze Zimních olympijských her. Znalosti v oblasti sportu rozvíjíme prostřednictvím kvízů a 
vědomostních her. 

 

V. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání 

Z důvodu změn ve financování regionálního školství, které nezahrnují financování školních družin při 

zdravotnických zařízeních jsme byli nuceni v tomto školním roce školní družinu postavit mimo provoz 

a otevřít pouze školní klub. Poptávka všech zájemců je však plně uspokojena díky postoji zřizovatele, 

který rozhodl finanční rozdíl ve mzdových prostředcích pokrýt ze svých zdrojů. 

Zájmovým vzděláváním prošlo v tomto školním roce 1 420 dětí a žáků, nezřídka se zájmových aktivit 

účastnili i rodiče, popř. příbuzní. 

Vzhledem k typu školy při zdravotnickém zařízení se o děti a žáky staráme celoročně, tedy i v době 

školních prázdnin. Zapojujeme je do volnočasových aktivit a poskytujeme konzultace k prohloubení 

učiva dle zájmu a individuálních potřeb dětí a žáků. 

 

VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Inspekční činnost ČŠI neproběhla. 

Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Žádné jiné kontroly v tomto období neproběhly. 
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VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2021 

Organizace ukončila své hospodaření v roce 2021 v hlavní činnosti s vyrovnaným hospodářským 

výsledkem. Doplňková činnost z důvodu Covid-19 nebyla provozována. Stanovený limit prostředků na 

platy byl vyčerpán, stanovený počet zaměstnanců byl dodržen. V rámci finančního vypořádání byl 

proveden příděl do FKSP v souladu s vyhl.č.114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace 

dodržela upravený odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2021. 

Stav fondů po finančním vypořádání k 31.12.2021: 

Fond odměn                0,00 Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb 228 784,90 Kč 

Rezervní fond    40 804,25 Kč 

Fond investic                 433 759,28 Kč 
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Významné finanční prostředky škola čerpá z operačních programů: 

 

1. Operační program Vývoj, výzkum, vzdělávání 

 
reg.č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018615 

název: Kvalita vzdělávání 2022 (dále jen Šablony III) – skutečné zahájení realizace 1.1.2021 

celkové způsobilé výdaje: 421 037,00 Kč 

podpořeno: školní psycholog v  ZŠ a MŠ, sdílení zkušeností s pedagogy jiných škol, projektové dny 
v základním i předškolním vzdělávání 

realizace projektu byla ukončena 31.12.2021 

 

2. Operační program Praha - pól růstu 

 

reg.č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000427 

název: Modernizace zařízení a vybavení MŠ a ZŠ při Nemocnici na Bulovce 

celkové způsobilé výdaje: 3 364 537,66 Kč 

ukončení realizace 31.8. 2019, doba udržitelnosti projektu do roku 2024 

podpořeno: modernizace nábytku v učebnách a výukových koutcích a bezdrátového připojení 
k internetu, učební pomůcky na polytechnickou a environmentální výchovu, čtenářskou a 
matematickou gramotnost a výuku cizích jazyků 

 

reg.č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002251 

název: Rozvíjení kreativity v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání 

celkové způsobilé výdaje: 1 875 613,00 Kč 

realizace zahájena 1.5. 2022, jedná se o navazující projekt z OP PPR „modernizace 2“ s dobou 
udržitelnosti do roku 2027 

 

 

 

VIII. Další informace 

Velice nás těší zpětné vazby rodičů a partnerů na naši práci, vybírám alespoň tři: 
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Dobrý den,  

jsem maminka téměř čtyřletého kluka, který se polámal na kole a už tři týdny visí (a ještě určitě 
týden viset bude) nohama nahoru jako netopýr. Píšu, abych vyjádřila poděkování a pochvalu za 
obrovskou pomoc, kterou poskytují paní učitelky dětem na oddělení. 

 

Od začátku byl syn velmi statečný, ale když poprvé přišla paní učitelka Františka Vyskočilová, 
úplně se rozsvítil. Přesně věděla, čím si takové dítě získá. Paní učitelka si s ním krásně hraje, 
opravdu poslouchá a vnímá, co jí říká, chytá se toho a fantazíruje s ním. Žasla jsem, jak i ležící 
dítě zapojí do tvoření, jaké výtvarné techniky používá. Syna neužije na pastelky, ale takové 
prožitkové tvoření ho baví. Také s ním hraje různé hry, a jeho to s ní baví mnohem víc než se 
mnou. Ještě před týdnem vykřikoval, že domů ani nepůjde. Jsme tu už opravdu dlouho, takže už 
změnil názor, ale díky paní učitelce čas ubíhá veseleji.  

 

Vím, že paní učitelka končí, ale přesně takový citlivý, vnímavý a hravý přístup je neocenitelný, 
pro děti i rodiče. Člověk má na zlém, co se mu stane, hledat dobré, a za setkání s ní jsme se synem 
opravdu rádi. 

 

S přátelským pozdravem 

Edita Y 
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IX. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na 
území České republiky – a z toho vyplývajících změn v organizaci vzdělávání 
z důvodu uzavření škol 

V tomto školním roce platila výjimka z uzavření základních škol pro školy při zdravotnických 
zařízeních. Vzdělávací služby jsme poskytovali bez přerušení. 
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Přílohy: 

1. Učební plán (kapitola 4. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) 

2. Dokument školské rady o schválení výroční zprávy (kopie) 

3. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

4. Fotodokumentace 
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