
ředitelka Miličova domu přislíbila, že 
bude i nadále klást důraz na odkaz a my-
šlenky Přemysla Pittra. 

Paní PhDr. Lenka Lajsková z Národ-
ního pedagogického muzea a knihovny 
J. A. Komenského seznámila návštěvní-
ky s historickými fakty o stavbě budovy 
a o založení Miličova domu jako domu 
pro děti. Celá přednáška byla především 
zaměřena na odkaz Přemysla Pittra 
a Olgy Fierzové a historickou tradici Mi-
ličova domu. 

Dále v programu následovala mi-
nimalistická scénická črta o Přemy-
slu Pittrovi „Já a dům můj". Osm žen 
a jedna harfa vypráví o muži, který vozil 
náklaďákem děti z Terezína na zámek. 
Tuto črtu připravil DDM Praha 3 Ulita 
pod režijně-dramaturgickým vedením 
Zuzany Malé-Horákové. 

Představení bylo velmi emotivní pro 
všechny diváky a především pro ty, kteří 
se s panem Přemyslem Pittrem osobné 
znali. 

Oficiální program zakončila bývalá 
ředitelka Miličova domu Marta Vrabco-
vá. Ta se i touto cestou rozloučila s dlou-
holetýmy spolupracovníky. Při loučení 

nezapomněla na spolupráci se zámkem 
štiřín a jeho ředitelem panem Hrubým. 

Paní Martě Vrabcové přišli poděko-
vat zástupci détí Miličova domu a zá-
stupci Národního pedagogického mu-
zea. Za milíčovské děti přednesla velmi 
krásnou a srdečnou řeč paní Sedláčková. 

Po ukončení oficiálního programu se 
hosté mohli podívat po budově, kde pro 
ně byla připravena bohatá a různorodá 
výstava: 

• Prezenční výstava „Příběhy bezvý-
hradné lidskosti. Přemysl Pittr, výjimeč-
ná postava v dějinách 20. století" 

• Stavba Miličova domu, spolupra-
covníci Přemysla Pittra, udělená vyzna-
menání 

• Pracovna Přemysla Pittra 
• Současnost Miličova domu 
Před odchodem se ještě povídalo 

u kávy a zákusků. Především historky 
pamětníků z doby Přemysla Pittra byly 
velice zajmavým nahlédnutím do sku-
tečného života obyčejných lidí. 

Pro mnoho z nás byl tento den něčím 
zvláštní a nezapomenutelný. 

Pavla Musilová 

Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce slavila 

Dne 24. 10.2013 se konalo slavnostní 
setkání při příležitosti 60. výročí založe-
ní školy. Oslavy zahájil tiskový mluvčí 
nemocnice, který přivítal hosty, přátele 
a pedagogy školy a moderoval také celý 
odpolední program. Na oslavě promlu-

vili: radní pro oblast školství a volného 
času Magistrátu hl. m. Prahy, ředitelka 
Nemocnice Na Bulovce, primář dětské 
chirurgie, zástupce katedry speciální 
pedagogiky Pedagogické fakulty UK, 
ředitelka ZŠ a MŠ při zdravotnickém 
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zařízení v Nitře, ředitelka a učitel školy 
při Nemocnici Na Bulovce. V předsálí 
přednáškové místnosti byla instalová-
na výstava výrobků a výtvarných prací 
détí, žáků i studentů. Účastníci oslav 
měli možnost shlédnout film o práci 
školy, vidět ukázky práce s tablety (iPody 
a iPady). Učitelé představili iOS aplikace 
využívané ve výuce. Vyvrcholením pro-
gramu byla prohlídka areálu nemocnice 
včetně oddělení, kde probíhá výuka. 

Dnem 29. října 1953 byla zřízena mi-
nisterstvem školství (č. výn. 96219/53-
AI/5) škola při obvodní nemocnici 
v Praze 8 Na Bulovce. Vyučuje se zde 
nepřetržité dodnes a škola se řadí k nej-
starším nemocničním zařízením tohoto 
typu v České republice. Prvním ředite-
lem se stal Jiří Melkus. Ve školní kronice 
se dočteme: „Zřízení školy bylo velmi pří-
znivě přijato vedoucími lékaři, přednosty 
obou dětských oddělení, prof. Dr. B. Ep-
steinem a prof. Dr. J. Procházkou, kteří 
již dlouho usilovali o řízení této školy." 

Během šedesátileté existence se mě-
nil oficiální název školy, např. Škola při 
obvodní nemocnici v Praze 8, Bulovka 
(1953-1955), Základní devítiletá škola 
a mateřská škola při nemocnici v Pra-
ze 8-Libeň, Bulovka (1955-1971), Spe-
ciální základní škola a Mateřská ško-
la při Fakultní nemocnici Na Bulovce 
(1993-2006) až k poslednímu názvu 
Základní škola a Mateřská škola při Ne-
mocnici Na Bulovce, Praha 8 (od roku 
2012 dosud). Od roku 2010 školu řídí 
Mgr. Bc. Radislava Jiřičková. 

V současné době „nemocniční" 
škola v sobě integruje mateřskou školu, 

základní školu, školní družinu a školní 
klub. Výuka probíhá trochu jinak než 
na běžné mateřské a základní škole. 
Do této školy mohou déti přijít v py-
žamu, většinou při výuce leží v po-
steli a pedagogičtí pracovníci přijdou 
za nimi. Práce s dětmi probíhá přímo 
na jednotlivých dětských odděleních: 
pediatrii, ortopedii, chirurgii, ORL 
a infekci. Pedagogové úzce spolupracu-
jí s lékaři a zdravotnickým personálem. 
Míru zátěže každého jednotlivého dítě-
te určuje jeho aktuální zdravotní stav. 
Pedagogická práce respektuje léčebný 
režim žáků a zohledňuje jejich speciální 
potřeby. Při krátkodobé hospitalizaci je 
kladen důraz na výuku českého jazyka, 
matematiky a ciziho jazyka (angličti-
na, němčina, francouzština, ruština). 
Při dlouhodobé hospitalizaci jsou žáci 
vyučováni všem předmětům kromě vý-
chov. Třídní učitelé spolupracují s kme-
novými školami žáků. V učivu postupují 
podle školních vzdělávacích plánů té 
které kmenové školy, z níž žák do ne-
mocniční školy přišel. Snaží se dětem 
usnadnit návrat z nemocnice do školy 
bez mezer v učivu. Škola při Nemocni-
ci Na Bulovce také umožňuje rodičům 
účastnit se výuky společně s dítětem. 
V tomto případě lze využít i spolupráce 
pedagoga a rodiče. Déti mají k dispozici 
výtvarný a rukodělný materiál, didak-
tické a deskové hry, počítač s interne-
tem, CD přehrávač, iPod a iPad. Na po-
kojích jsou instalovány televize s DVD 
přehrávači. Žáci mohou využívat i bez-
drátového připojení na internet. Na od-
dělení je možné nahlédnout do katalogu 
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her. V tomto katalogu jsou přehledným 
způsobem uspořádány veškeré hry, kte-
ré má oddělení k dispozici. Orientaci při 
výběru konkrétní hry usnadní její struč-
ná charakteristika doplněná o předpo-
kládanou délku trvání hry a doporučený 
věk a počet hráčů. 

V době mimo výuku mají všechny 
děti možnost se zapojit do aktivit připra-
vovaných vychovatelkami školní druži-
ny a školního klubu. Pomáhají vytvářet 
dětem příjemné prostředí, aby bezpro-
blémové zvládaly pobyt v nemocnici 
a snáze překlenuly zátěžovou situaci. 
Výrobky a výtvarné práce dětí mohou 
bud zdobit jednotlivá oddělení, nebo si 
je mohou odnést s sebou domů. Škola 
vydává časopis FLASTR, do kterého jsou 
zařazovány také literární pokusy hospi-
talizovaných dětí. 

Ve škole se věnují i středoškolským 
studentů, kteří jsou zařazeni do výuky 
v rámci projektu „Držíme krok". Zapo-
jují se do edukačního procesu prostřed-
nictvím e-learningu, využívají možnost 
konverzace s lektorem anglického jazyka 
a besed s vysokoškolskými studenty. 

Hospitalizované děti se mohou 
v době letních prázdnin účastnit zábav-
ného vzdělávacího programu „Prázd-

ninová škola". Grant hl. m. Prahy s ná-
zvem „Dětský úsměv" umožňuje dětem 
v odpoledních hodinách prožít další pří-
jemné chvíle. Jsou pro né připravovány 
např. divadelní představení, návštěvy 
kouzelníka, jsou zváni různí sportovci 
i významné osobnosti. 

Všichni pracovníci školy se snaží 
podle svých možností a schopností při-
spívat svou prací k dobrému jménu ZŠ 
a MŠ při Nemocnici Na Bulovce. Přeji 
všem pracovníků, aby se j im v budou-
cích letech práce dařila a všem dětským 
pacientům, aby měli na školu při svém 
pobytu v nemocnici jen ty nejlepší vzpo-
mínky. 

Hlavní smysl existence „nemocnič-
ní" školy vidím v zajištění psychické 
pohody pacientů, což nemalou měrou 
přispívá k jejich rychlejšímu uzdravo-
vání. Škola musí byt integrální součástí 
léčebného procesu. 

Jsem přesvědčena, že školy při zdra-
votnických zařízeních mají své nezastu-
pitelné místo ve vzdělávacím systému 
České republiky. Více informací o škole 
je možné čerpat na internetových strán-
kách: www.skolabulovka.cz. 

Jaroslava Zemkova 

Den otevřených dveří 

Mezinárodní den nevidomých, kte-
rý je věnován památce zakladatele prv-
ní školy pro nevidomé Valentina Hauy 
(1745-1822), si ve středu 13. listopadu 

2013 připomněli v Základní- škole pro 
zrakově postižené na náměstí Míru 
v Praze. Tato škola je fakultní školou Pe-
dagogické fakulty UK. 
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