
Zprávy 

2. celostátní setkání škol při dětských odděleních zdravotnických 
zařízení 

Dětská klinika Lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy a Fakultní nemocnice 
Hradec Králové uspořádaly 2.-3. listopa-
du 2012 již XI V. hradecké pediatrické dny. 
V rámci této akce se uskutečnilo i 2. celo-
státní setkání škol při dětských odděle-
ních zdravotnických zařízení. Do Hradce 
Králové se tak sjelo téměř 50 pedagogů ze 
škol při nemocnicích a ozdravovnách ze 
všech koutů naší republiky. 

A cesta se j im vyplatila. Čekaly na ně 
poučné přednášky. Doc. MUDr. Oldřich 
Pozler, CSc., všem přítomným poutavé 
popsal Crohnovu nemoc. MUDr. Mari-
ka Talábová zaujala tématem Epilepsie 
u déti a MUDr. David Neumann, Ph.D., 
nadchl svou prezentací s názvem Dia-
betes u dětí. Srdce posluchačů si získal 
i profesor PhDr. Jiří Mareš, CSc., když 
zdůraznil nutnost, přínos a potřebnost 
škol při zdravotnických zařízeních nejen 
pro jejich funkci vzdělávací, ale i psy-
choterapeutickou. 

Jiří Mareš se zabýval i tématem délky 
hospitalizace malých pacientů a jejími 
důvody. Připomenul změny, ke kterým 
došlo ve zdravotnictví po roce 1989 -
zkrácení doby hospitalizace, kvalitnější 
vybavení pracovišť, možnost hospitali-
zací matek s malými dětmi, změny v síti 
nemocnic, snahy o úspory financí apod. 
Ke změnám došlo i ve školství - změnilo 
se kurikulum, školy při zdravotnických 
zařízeních přešly pod správu krajů, ob-
jevují se tendence tato zařízení optima-
lizovat. 

Nosným tématem přednášky se stalo 
poslání škol při zdravotnických zaříze-
ních. Prof. Mareš se věnoval čtyřem ob-
lastem: 
• výuka během hospitalizace minima-

lizuje důsledky absence v kmenové 
škole; 

• škola spolupracuje s kmenovou ško-
lou a zajistí tím plynulý návrat dítěte 
do běžné školy; 

• škola odvádí pozornost od nemoci 
a od obtíží; 

• škola pomáhá při adaptaci na nové 
prostředí, odloučení od rodiny, zbavu-
je strachu z nemoci. 

Další část byla věnována délce 
hospitalizací a struktuře jednotl ivých 
diagnóz malých pacientů. Přednáše-
jící dospěl k závěru, že údaje o počtu 
hospitalizovaných dětí jsou poněkud 
zkresleny, neboť v údajích nejsou zapo-
čítány děti, které pobývají v léčebných 
či lázeňských zařízeních. Reálná čísla 
ve statistikách budou tedy poněkud 
vyšší. I přesto přes 6 2 % hospitalizo-
vaných dětí pobývá na lůžku 2 - 7 dnů. 
Déle než 7 dní je to 14 % dětí. Školy při 
nemocnicích mají své poslání a opráv-
nění. Neměly by se rušit. Každoročně 
tuto péči potřebují desetitisíce našich 
dětí. 

Odbornou část zakončila docentka 
dr. Vanda Hájková, Ph.D., videoprojekcí 
Dialog zvětšuje náš svět. Tento snímek 
se věnoval problematice mentálně posti-
žených spoluobčanů. 
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Účastníky přijel pozdravit i PaedDr. 
Arnošt Vítek, vedoucí speciálního vzdě-
lávání odboru školství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. 

Zbývající část jednání byla věnována 
diskusi pedagogů, výměně zkušenos-
tí, řešení otázek legislativy, spolupráci 
s kmenovými školami, elektronické do-
kumentaci apod. 

Toto setkání jisté naplnilo očekává-
ní speciálních pedagogů, obohatilo je 
o nové poznatky. Doufáme, že si z Hrad-
ce Králové odváželi samé příjemné zá-
žitky. 

Tak zase za rok, kolegové, na 3., jubi-
lejním setkání! 

Blanka Kovandová 

Správa o konferencii s názvom „Diagnostika čítania s porozumením 
u žiakov a študentov sekundárneho vzdelávania a dospelých - výcho-
diská a skúsenosti" a začiatok iniciatívy Čítanie - presnejšie 

Dňa 9. 11. 2012 prebehol v priesto-
roch prednáškovej miestnosti na PF UKF 
v Nitre odborný vedecký seminár na tému 
diagnostika porúch učenia. Podujatie or-
ganizovali katedra pedagogiky PF UKF 
a katedra pedagogickej a školskej psycho-
lógie PF UKF v spolupráci s Centrom pe-
dagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie Hlohovec a Libra, n.o. Poduja-
tie s medzinárodnou účasťou prebehlo ako 
čiastkový výstup vedecko-výskumných 
úloh, ktoré obe pracoviska riešia: „Tvor-
ba diagnostickej batérie na hodnotenie 
čitateľských schopností a rozvoj čítania 
s porozumením u žiakov sekundárneho 
vzdelávania" - projekt č. 021UKF-4/2012 
(Dr. Žovinec) a úloha KEGA 052 -UKF-
4/2011 „Budovanie inkluzívneho pro-
stredia v podmienkach vysokej školy" 
(prof. Seidler) pod záštitou dekanky PF 
UKF prof. PhD r. Evy Szórádovej, CSc. 
Okrem dvoch domácich prednášateľov 
(Dr. V. Gatial - Analýza vybraných osob-
nostných ukazovateľov žiakov s porucha-

mi učenia končiacich ZŠ, Dr. E. Žovinec -
Nový test čítania s porozumením ČlsTA, 
Čítanie starších, pre žiakov končiacich ZŠ 
a stredné školy) si mohlo vyše rozmanité 
auditórium vypočuť aj zaujímavé pred-
nášky hostí, doc. PhDr. Maríny Mikula-
jovej, Ph.D. („Čítanie a dyslexia v sloven-
čine") a PhDr. Pavly Cimlerovej z katedry 
psychologie ETS, Praha, a Pedagogicko-
-psychologické poradny Středočeského 
kraje („Diagnostika specifických poruch 
učení u adolescentů a dospělých osob -
konstrukce testu a reflexe z praxe"). 

Na konferencii boli prítomní odbor-
níci a praktici z poradenských zariadení 
z celej SR, zástupcovia akademickej pôdy, 
zástupcovia škôl, NÚCEMu a študenti. 
Na prednášky dopoludnia nadväzovala 
bohatá diskusia, s ktorou sa bežne na aka-
demických podujatiach nestretávame 
a ktorá zdôrazňovala aktuálnosť a potre-
bu dialógu v poradenskej a školskej praxi. 
Počas vystúpenia zazneli veľmi dôležité 
názory a empirické fakty. Doc. Mikulajová 
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