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V současné dobé zásadních přeměn v celé naší společnosti 
hledá školství všech typy a stupňů optimální způsoby řešení 
nahromaděných i čerstvých problémů. Ty samozřejmě existuji 
i ve školách při zdravotnických zařizenich. Soudíme, že je 
třeba o nich vyvolat diskusi pracovníků i účinná opatření ze 
strany odpovědných orgánů. Podnětné by mohlo být svoláni cel-
ostátního semináře málotřídních škol při nemocnicích. Zdůraz-
ňujeme toto zúženi základny účastníků proto, že celá oblast 
ŠMVZP je přiliš rozsáhlá a různorodá a i např. školy při lé-
čebnách či vicetřídní školy při nemocnicích mají problémy od 
našich odlišné. Naše zkušenosti vycházejí z praxe školy, kte-
rá má celkem 4 vyučujíci včetně ředitelky a zajišťuje výuku 
na řadě odděleni. Výuka je převážné individuálni, a to nejen 
pro skladbu žáků a jejich častou obměnu, ale i z hlediska po-
žadavků léčebného režimu: mnoho déti je upoutáno na lůžko ne-
bo potřebuje přísnou izolaci, na ortopedii trakce, na onkolo-
gii zostřená hygienická opatření apod. Zřídka se podaří dát 
dohromady skupinu žáků téhož ročníku tak, aby se učili sou-
časně - tyto potíže souvisi i s nedostatečnými podmínkami 
prostorovými. 

Lépe než komplexní přiděleni jednoho odděleni jedné učitel-
ce (nevyhovuje to už z hlediska zajištění odbornosti výuky) 
se nám osvědčuje systém, v němž vyučující 5. - 8. roč. 
přecházejí mezi odděleními a samozřejmé přizpůsobuji svůj 
program momentálním situacím, vyplývajícím z léčby a z vývoje 
zdravotního stavu žáků. 

Za naléhavé okruhy k řešení považujeme: 
1. ujasněni a sjednocení zásad počtu žáků na 1 pracovníka 
a den 
2. skladbu vyučovacích předmětů 
3. upřesnění systému výuky jazyků 
4. zlepšeni prostorových podmínek pro výuku 
5. v systému SMVZP utvořeni sekce málotřídních škol při ne-
mocnicích 
6. činnost školních družin v odpoledních hodinách. 

66 



Ad 1) 
Dosud vycházíme z toho, že ve třidé má být 12 žáků, tudiž 

každá vyučujici má během dopoledne 12 žáků odučit. Vyučovací 
dobu od 8 do 12 hodin považujeme za nejvhodnéjší, nebot po 
12 hodině bývá na odděleních oběd. Navrhujeme, aby počet žá-
ků, tj. 12 vyučovacích jednotek byl zachován jako norma, pří-
padné snížen na 10, a aby při vétéím počtu žáků byli i ti 
dalši vyučováni v přespočetných hodinách bez ohledu na vari-
antu výuky - učitelka přece musí věnovat čas navíc. Nezařaze-
ni téchto daláich žáků pokládáme za nevhodné z výchovných 
i paktických důvodů: měli by se učit všichni, jimž to dovolí 
zdravotní stav. Dobu hospitalizace většinou nelze předvídat 
atd. Bylo by ovšem třeba stanovit únosný limit pro překročeni 
normálního počtu žáků - za reálný navrhujeme 16 ž. cekem 12 
+ 4) - vyučovací čas zhruba do 13 se dá ještě do oběda vyu-
žit. Žáky navíc odučené vykazovat jako podklad k proměnlivým 
složkám platu (kód 761 - nepravidelné se opakující hod.) tak, 
že 3 vyučovaci jednotky jsou podkladem pro zaplaceni jedné 
hodiny navíc. Do počtu vyučovaných žáků zahrnout i ty, u kte-
rých lékař doporučí místo výuky pouze denní kontakt s učite-
lem - předčítáni, rozhovor a jiné zaměstnáni. Při náhlém ne-
předvídaném poklesu počtu žáků během dopoledne (operace, vy-
šetření, odchody) vyučující prodlouží čas u těch žáků, kteří 
jsou většího zatíženi schopni (nutná konzultace s ošetřujícím 
personálem) a zejména tam, je-li potřeba učivo Vice procvi-
čit. Tady ovšem uplatnit současné zřetel k snadné unavitel-
nosti slabších žáků. To vše vyžaduje pružnou reakci na vznik-
lou situaci, rovněž zvýšenou zodpovědnost vyučujících. 

Ad 2) 
Kromě varianty A - po 1 vyučovací jednotce denné (M, Čj, R) 

- uplatňujeme i typ B - dvojitou výuku s dalšími předměty 
kromě výchov - u žáků 1. ročníků, a dovoli-li to celkový po-
čet žáků, pak i u vyšších ročníků, zejména u dlouhodobých pa-
cientů a žáků opakovaně hospitalizovaných. Zařazení do této 
výuky je vždy konzultováno s lékařem. Ideální by byla taková 
situace, že by učitel měl právo a možnost poskytnout 2 vyučo-
vací jednotky i dalším žákům, kteři právě potřebuji učivo 
procvičit. 

Ad 3) 
Se skladbou předmětů souvisí výuka jazyků. Domníváme se, že 

zvláště pro málotřídní školy je to otázka složitá a že 
k ujasnění nestačí jediná véta instrukcí MSNT: "... postupuje 
se obdobné jako na běžných ZS." školy při nemocnici se tu 
zvlášt neuvádějí a mezi výjimkami nejsou. Na rozdil od kmeno-
vých škol se nedá u nás předvídat, který z volitelných jazyků 
bude pro nás aktuálni a při nízkém počtu pracovníků nelze 
příslušnou odbornost zajistit (i když se jazykových kursů 
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nezříkáme). Považujeme proto za vhodné zvážit tyto možnosti: 
1. Vyjmout výuku světového jazyka z učebního plánu ôkol při 

nemocnici a zvýôit počet hodin M a Čj 
2. Ponechat s tim, že u krátkodobých pacientů (pokud se dá 

.krátkodobost předpokládat) se rozdéli časová dotace jazyka 
mezi ostatní hlavni předměty, u dlouhodobých řešit při neza-
jištěni odbornosti využitím externistů (pokud se najdou z řad 
důchodců či vyučujících blízké ZŠ). Tato eventualita se ovšem 
bude potýkat s mnoha praktickými problémy. 

3. Samostudium u mladších žáků zřejmé nepřipadá v úvahu, 
snad jen u mimořádné schopných 

4. Je žádouci dohoda mezi ministerstvy školství a zdravot-
nictví o závazném přidělováni vhodných prostorů pro výuku 
a uložení pomůcek ve všech odděleních, kde je škola již 
v provozu či nové zřizována. Odpovídající místnost pro vyučo-
váni chodicích déti by sloužila nejen k zajištění klidné prá-
ce učitelů, ale také k dosaženi patřičného soustředěni žáků, 
k uplatněni individuálního i skupinového vyučováni; respekto-
váni práce učitelů ze strany zdravotnických pracovníků a nao-
pak podřízeni školni práce léčebnému režimu a zdravotnímu 
stavu žáka pokládáme za hlavni zásadu provozu školy při ne-
mocnici. 

5. Soustava ŠMVZP by měla mit sekci škol při zdravotnických 
zařizenich diferencovanou na málotřídní a vícetřídní. Tím by 
málotřidni školy získaly možnost vzájemného předáváni poznat-
ků z organizace vyučování, s kontaktu s kmenovými školami 
i z dalších provozních záležitosti. Navrhujeme proto uskuteč-
nit co nejdříve seminář, který by naznačené, případné i další 
problémy alespoň částečné ujasnil a přijaté návrhy pak posky-
tl MŠMT. 

6. Ve zřizováni odděleni školních družin k využiti volného 
času a k rozvíjeni zejména estetickovýchovných a pracovních 
činnosti v odpoledních hodinách vidíme cennou podporu léčeb-
ného procesu u dětí. 

Náměty, které zde k řešení předkládáme, nevyplynuly pouze 
z praxe posledních let, ale vycházejí i z bohatých a dlouho-
letých zkušenosti předcházející ředitelky naši školy. 
Jisté i na dalších pracovištích našeho typu je celá řada 

podnětů a připomínek, které by bylo třeba řešit ústředně 
s tím, že bude ponechán určitý volný prostor ke konečnému do-
řešeni pro vedeni škol samotných, nebot každá škola má vzhle-
dem k ostatním svá specifika. 

Věříme, že náš příspěvek bude pochopen jako upřímná snaha 
pomoci najit schůdnou cestu k prohloubeni péče o svěřené žá-
ky. 
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