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Na odloučeném pracovišti v rychnovské nemocnici je jedna třída a jako učitelka tady působí 

Mgr. Leona Černohousová (český jazyk, matematika). I v letošním školním roce se konají  

tzv.,,dílničky“, které vede paní učitelka i paní vychovatelka Martina Havranová. V dílničkách 

děti nejen vyrábí, ale tvoří i krátká slohová cvičení, poslouchají ukázky literárních děl, seznamují 

se s osudy jejich autorů. Výuka žáků je převážně individuální a probíhá buď u lůžka nemocného 

dítěte, v pokoji u stolu nebo (pokud to zdravotní stav a lékaři dovolí) v herně, popř. v kabinetě 

paní učitelky. S pacienty se učíme a procvičujeme český jazyk a matematiku, pokud děti 

potřebují, pomáháme jim i s jinými předměty. Vzdělávací program školy se řídí podle ŠVP pro 

základní vzdělávání s názvem ‚Pohodové učení‘. Vyučování je samozřejmě přizpůsobeno 

vzdělávacím programům kmenových škol, používají se při něm také učebnice těchto škol. Při 

výuce pracujeme s řadou pomůcek, využíváme i přenosné počítače s dotykovou obrazovkou       

a s výukovými programy a stolní počítač, který je umístěný v pracovně učitele. Studentům 

pomáháme s přípravou na testy, závěrečné a maturitní zkoušky, povídáme si s nimi                     

o významných spisovatelích i jejich dílech, stahujeme jimi požadovaný materiál z internetu. Při 

výuce se snažíme děti motivovat např. pochvalou, humorem, panenkou pro štěstí, obrázky nebo 

jinými drobnými dárky. Při odpočinku využíváme knihy a časopisy, malujeme, luštíme tajenky, 

hádanky i různé kvízy, řešíme příklady s logickým problémem, hrajeme hry. Aby děti pobyt 

v nemocnici zvládly bez stresu a zbytečného napětí, skládáme s nimi papírové květy (popř. jiné 

drobnosti) a dotváříme panenky, které pro dětské oddělení šijí členky hnutí Kiwanis. V tomto 

roce bylo do naší školy zapsáno 385 žáků a studentů hospitalizovaných na třech odděleních 

Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Průměrný počet žáků je 6 dětí. 

 

 

 
 

 
 



 

  

 

   
 

 

CÍLEM TÉTO ŠKOLY JE:   
 

- pomoc dětem zvládnout učivo probírané ve škole, jeho zopakovaní a procvičení 

- pomoc učitelům z kmenových škol 

- odpoutání pozornosti dítěte od nemoci  

- podpora dítěte v době hospitalizace (děti si mohou popovídat, svěřit se…) 

- podpora rodičů 

- organizace času tráveného na nemocničním lůžku 

- pomoc zdravotníkům seznámit děti s plánovanými výkony a rozpoznat případné 

psychické příčiny nemoci 

- seznámení širší veřejnosti s nemocnicí a jejím provozem (např. spolupráce 

s mateřskými i základními školami) 

 

 



 

KROUŽEK 

  
19. 9.  Sova – antistresová omalovánka 

26. 9. Podzimní plody a listy 

3. 10. Origami, hry, téma trávení volného času 

10. 10. Panenky z papíru – práce s papírem a vlnou 

17. 10. Látkové panenky – práce s látkami a vlnou 

24. 10. Dýně – práce s pastely a klovatinou 

31. 10. Halloween – výroba svítilny (sklenice, papír) 

11. 11. Rybičky – práce s přírodninami 

14. 11. Anděl – výroba sošky 

23. 11. Betlém – povídání o adventu, o tradicích 

28. 11. Zimní noc – práce s papírem 

1. 12. Výroba vánočních přání, psaní gratulace 

5. 12. Čert, Mikuláš, anděl – práce s papírem a vlnou 

12. 12. Vánoční stromek z koleček 

19.- 22. 12. Vánoční týden – pohádky, koledy, zvyky, 

vyrábění 

3. 1. Zimní krajina – malování, práce s krabicemi 

10. 1. Zima – práce s inkoustem a zmizíkem 

17. 1. Sněhulák – práce s tuší a vodovými barvami 

24. 1. Labutě – práce s papírem 

7. 2. Masopust a jeho tradice, masky 

13. 2. Valentýn – přáníček, práce s látkou 

20.2.  Origami 

6. 3. Růže – práce s internetem 

13. 3. Tvář jara – povídání o jaru, malování křídami 

16. 3. Ptáci a jejich hnízda – vyrábění, encyklopedie 

22. 3. K. Poláček – návrh obálky k dílu Bylo nás pět 

28. 3. Puzzle – skládání darů od sponzorů 

3. 4. Ovečky – výroba zápichu 

11. 4. Velikonoční věnec 

12. 4. Kuřátka – práce s temperou, stínování 

18. 4. Den Země 

24. 4. Pavučina – práce s inkoustem a zmizíkem 

2. 5. Děti – omalovánky, práce s pastelkami 

9. 5. Maminky – dárky ke svátku maminek 

15. 5. Motýli – práce s papírem, skládání 

23. 5. Tanečnice – zachycení pohybu 

29. 5. Miminka – povídání o jménech, stříhání 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

,,DÍLNIČKY“ 
  

 

6. 10. Sova - mozaika 

13. 10. Ježek – práce s přírodninami 

3. 11.  Houby – práce s papírem 

19. 1. Kočky – práce s papírem a tuší 

9. 2. Valentýnské vyrábění 

16. 2.   Povídání o pejskovi a kočičce - četba 

9. 3. Kytička k MDŽ – práce s papírem a knoflíky 

23. 3.   Beránek – práce s vlnou 

30. 3. Povídání o Bosně a Hercegovině 

27. 4.   Čarodějnice 

4. 5. Beruška 

10. 5. Sluníčko 

18. 5. Jarní prostírání 

1. 6. Květina z papíru – stříhání, lepení 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCE 
 

5. 12. Mikulášská nadílka, strojení stromečku 

16. 12. Divadlo Medvídek Nebojsa 

20. 12. Návštěva 1.třídy ZŠ Javornická v RK 

28. 4. Čarodějnice 

5. 6.  Divadlo O koblížkovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



FOTOGALERIE 
 

 

 

 

  
 

  
 

  


