
Zprávy 

40 let od založení základní školy p ř i psychiatrické klinice FN v Olomouci 

V jubilejním rocc si většinou připomínáme minulá léta, hodnotíme dosažené 
výsledky a máme sklon vidět s odstupem vše lepší a méně dramatičtěji, než vc 
skutečnosti ten prostý fakt existence, nejistot, povinností a snah v dané etapě 
znamenal. 

Pro bližší pochopení současných cílu, které naše škola plní v úzké návaznosti 
a spolupráci s pracovníky dětského oddělení psychiatrické kliniky, jc potřebné 
alespoň vc zkratce znunit se o těch momentech, které měly významný vliv na 
profil školy. 

Počátek a vznik naší školy je úzce spojen s etapou založení psychiatrické 
kliniky v Olomouci v roce 1949. Tehdejší přednosta prof. MUDr. Josef Hádlík 
sc významnou odbornou, ale i organizátorskou aktivitou zasadil o vznik nejen 
naší školy, ale jako hlavní expert ministerstva zdravotnictví organizoval základy 
pedopsychiatrické péče a tím i možnosti vzniku škol při těchto zařízeních. Ve 
školním rocc 1952/53 zahájila činnost naše škola, tehdy jako druhá po Praze. 

Od prvopočátku jc škola organizována jako dvojtřídní. Jc limitována lůžkovou 
kapacitou pcdopsychiatrickřho oddělení kliniky a možná, žc právě skutečnost 
malého kolektivu dávala a i nadále dává možnost vzniku a rozvoji neformální 
funkční spolupráce pedagogických a zdravotnických pracovníků, jejichž spo-
lečným cílem je komplexnost péče o hospitalizované děti. 

K těm dramatičtějším údobím práce naší školy lze počítat okamžiky, kdy se 
z nadřízených míst objevily tendence a snahy o zrušení školy. Slejně tak v období, 
kdy byl přednostou kliniky prof. MUDr. Karel Tabarka, DrSc., lak i prof. MUDr. 
Boris Mrňa, DrSc., jako nynější přednosta, ve spolupráci s vedoucími lékaři 
dětského oddělení, pomohli vahou odborné argumentace v zápase o udržení 
školy. 

Mimo plnění základních úkolů, které vyplývají ze specifiky a systému práce 
školy, je nutné při hodnocení uplynulých let zdůraznit skutečnost, že se podařilo 
zabezpečit optima lni materiá lni podmínky pro práci školy. Jsou vyústěním syste-
matické snahy pracovníků školy, ale i pochopením partnerů, kteří uznal i oprávně-
né požadavky školy. 

Je obecně známo, že optimální pracovní podnunky vedou ke zlepšení pracovní-
ho výkonu. Zejména žáci mají připraveno prostředí, které j im umožňuje dosá-
hnout zlepšených výsledků. Zkvalitňujeme a rcspcklujeme tak potřeby jedince, který 
se mnohdy setkal s fyzickým, psychickým či sociálním poškozením své osoby. 
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Samozřejmé, že nejen proslředí, ale zejména pracovní postupy a metody včetně 
důsledného individuálního přístupu, vedou mnohdy nejen ke zlepšení školníc h 
výsledků, ale pozitivně ovlivňují celkovou psychiku žáka. 

O konkrétníc h výsledcích této práce jsme několikrát referovali na celostátníc h, 
regionálních i okresních seminářích s pedopsychialrickým zaměřením a publiko-
vali jsme řadu odborných sdělení. Vydali jsme též řadu deseti metodických 
materiálů, jejichž cílem bylo informovat učitele kmenových škol hospitalizova-
ných žáků i rodiče těchto dětí o charakteristice a zdrojích, které vedou k poruše, 
o obecných a specifických projevech poruchy a o zásadác h pro práci s postiženým 
žákem. 

V posledním období jsme iniciovali zhotovení videopořadu "Domov bez 
klíčů", jehož záměrem je dokumentovat podmínky péče o hospitalizované děti. 
Celková koncepce dovoluje využít tento pořad nejen pro okruh odborných 
zájemců, ale titul je využíván i při studiu medicíny, speciální pedagogiky a psy-
chologie. Náš videopořad byl zařazen i do kolekce MŠMT ČR a uváděn na 
výstavě SCOLA 91 ve Francii. 

U příležitosti letošního jubilea naší školy organizujeme společně s pedo-
psychiatrickým oddělením kliniky oblastní seminář, který je určen řídícím pra-
covníkům základních škol našeho okresu i partnerským školám a institucím při 
zdravotnických zařízeních. Mimo odbornou pedopsýchiatrickou tematiku je jeho 
cílem informovat pracovníky základních škol o styčných ploc hách a prostupnosti 
speciálního a základního školství i o možnostech zlepšovat podnunky pro vzá-
jemné poznávání a spolupráci. 

Obecně lze říci, že systematicky usilujeme o vytváření kvalitního a respekto-
vaného pracoviště, které se může nejen ohlédnout zpět, ale i pro příští období 
máme stanoveny úkoly, jejichž cílem je zlepšení podmínek pro ty děti, které 
vyžadují speciální péči. 

Miloslav Novotný 
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