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A N O T A C E : 
Za použití jedné z metod pedagogického výzkumu (dotazníku) bylo zjišťováno, do 

jaké míry je možná spolupráce mezi mateřskou školou při nemocnici a rodiči 
hospitalizovaných dětí, zda rodiče potřebují spolupracovat s učitelkou mateřské školy 
při nemocnici a jak ovlivňuje kvalitu spolupráce osobnost učitelky mateřské školy při 
nemocnici. Potvrdilo se, že spolupráce mateřské školy při nemocnici a rodičů je možná, 
pokud obě strany přistupují ke spolupráci vstřícně. Dále se potvrdilo, že rodiče potřebují 
spolupracovat s učitelkou mateřské školy při nemocnici. Získávají tak lepší představu o 
zvláštnostech předškolního věku, poznatky zdravotnické, psychologické a pedagogické. 
Také se potvrdilo, že kvalitu spolupráce osobnost učitelky ovlivňuje. Je zapotřebí 
empatie, respekt z jej í strany a profesionální pedagogický přístup k rodičům. Učitelka je 
hlavním integrujícím činitelem. 

ANNOTATION : 
In using of one method of pedagogical research (questionnary) there was investigated to 
what degree a co-operation between a kindergarten at the hospital and the parents of 
hospitalized children is possible. It means if the parents have a need of the co-operation 
with the kindergarten's teacher and how the personality of the teacher affects a quality 
of the co-operation. It was confirmed the co-operation between the kindergarten and the 
parents is possible when both sides have a head approach. Furthermore it was confirmed 
the parents have a need of the co-operation with the kindergarten's teacher in the 
hospital. Thereby they can get a better view about the pre-school age particularities and 
they can get health, psychological and pedagogical knowledge. Also it was confirmed 
the teacher's personality affects the quality of the co-operation. The empathy, the 
teacher's respect a the professional pedagogical access arc necessary. The teacher is a 
main integral factor. 
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Ú V O D 

Osobnosti dětských pacientů jsou stejně individuální jako osobnosti nás všech 
ostatních lidí. Máme-li pak s různými lidmi dosáhnout téhož cíle, tj. nejlepšího 
duševního stavu, musíme s nimi zacházet individuálně. Nelze tedy dát jeden všeobecně 
platný recept, ale je třeba umět obecná pravidla individuálně přizpůsobit každému dítěti, 
odstupňovat výchovné působení podle jeho věku a vyspělosti a zaměřit je podle 
současných potřeb.(Matějček, 1992) 

V diplomové práci se zabývám možnou spoluprácí mateřské školy při nemocnici a 
rodičů. Zaměřuji se na základní potřeby předškolního dítěte a speciální potřeby dítěte 
hospitalizovaného. Dále sc věnuji dětské kresbě, problematice bolesti a strachu. 
Podrobně popisuji nemocniční prostředí dětských oddělení, přípravu na hospitalizaci 
dítěte. Zajímá mě jaký vliv má pobyt dítěte v nemocnici na jeho vývoj, co se stane, když 
je předškolní dítě dlouhodobě hospitalizováno. 

Jak reagují rodiče, je-li jejich dítě umístěno v nemocnici. Popisuji mateřskou školu 
při nemocnici jako pomocníka v nepříjemné životní situaci a její současnou podobu. 
Zajímám se v této práci rovněž o hru, hračku pro hospitalizované dítě a další možné 
činnosti mateřské školy. Dále se zabývám osobností učitelky MŠ při nemocnici. 

Zaujala mě Nadace Archa Chantai a její filozofie, humanizace dětských 
zdravotnických zařízení. 

Na psychiku hospitalizovaných dětí i jejich rodičů působí „terapie humorem", kterou 
praktikuje na dětských odděleních Zdravotní klaun. O této organizaci se dočteme 
v závěru teoretické části. 

Téma diplomové práce mě oslovilo proto, že jsem pracovala pět let jako učitelka 
mateřské školy při nemocnici v Rakovníku, která byla v roce 2003 zrušena. Cílem mého 
pedagogického působení na dětském oddělení bylo pomoci dětem překonat kritickou 
dobu, kterou během hospitalizace prožívají. Rovněž jsem se snažila zpříjemnit 
nemocniční prostředí vkusnou výzdobou. Poslání tohoto školského zařízení je stále 
stejné. A to, vyvolat v dítěti pocit bezpečí, jistoty a psychické pohody, pomoci 
překlenout nepříjemné okamžiky, které v něm hospitalizace a leckdy odloučení od 
rodičů přináší. Přitom samozřejmě respektovat osobnost každého dítěte 



I. T E O R E T I C K Á Č Á S T 

1. Pojem spolupráce 

Spolupráce s jiným člověkem (lidmi) aktivuje mozkovou činnost a zlepšuje 

zpracování informací.(Havlínová. 1995). Spolupráce znamená, otevřít se širšímu 

společenství. Disonance a rozpory by se měly změnit ve vztahy úcty, důvěry, vzájemné 

pomoci a otevřenosti. Spolupráce je přirozená sociální potřeba. Spolupráce mateřské 

školy s rodiči podmiňuje optimální klima v této instituci. 

1.1. Rámcový program pro předškolní vzdělávání o spolupráci s rodiči 

R VP PV vydaný v r. 2004 nahradil R V PV z r. 2001 a stal se s platností od 1.3.2005 

pro předškolní vzdělávání dokumentem závazným. Mateřské školy jsou tak vázány 

povinností vytvořit (dotvořit) své školní vzdělávací programy a pracovat podle nich od 

1.9.2007. 

„ Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje 

hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního 

věku."(RVP PV, 2004) Vzdělávací obsah je pro děti ve věku od 3 do 6 (7) let a je 

uspořádán do několika oblastí: 

Dítě a jeho tělo 

Dítě a jeho psychika 

Dítě a ten druhý 

Dítě a společnost 

Dítě a svět 

„Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou 

výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem 

mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. 

Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dítěte 

v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Melo by 



usilovat, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, 

odborně podepřeném a lidsky i 

společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě 

radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do 

života 

i vzdělávání.'( RVP PV. 2004) 

Podle lékařů, psychologů a pedagogů má právě předškolní vzdělávání obrovský 

význam. To, co dítě prožije v prvních letech, se promítne v pozdějším období jeho 

života. 

„Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací 

cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný 

rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání 

okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě 

žit ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností 

uznávané."(RVP PV, 2004) 

Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči může 

předškolní vzdělávání plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Dětem, které to potřebují (dětem s 

nerovnoměrnostmi ve vývoji, dětem se zdravotním postižením, se zdravotním a 

sociálním znevýhodněním), má předškolní vzdělávání, na základě znalosti 

aktuální úrovně rozvoje dítěte i jeho dalších rozvojových možností, poskytovat 

včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací 

šance. 

Rámcový vzdělávací program (2004) o spolupráci s rodiči: 

Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání je plně vyhovující, jestliže: 



Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, 

porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. 

Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim 

porozumět a vyhovět. 

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programu, 

tile svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně 

informováni o všem, co se n mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se 

spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů 

apod. 

Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho 

individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu 

při jeho výchově a vzdělávání. 

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených 

vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují 

s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné 

horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí 

rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a 

vzdělávání předškolních dětí. 

1.9. Spolupráce s rodiči jako pomoc při uspokojování potřeb dítěte 

Učitelka mateřské školy při nemocnici by měla seznámit rodiče s tím, že je toto 

zařízení k dispozici pro jejich hospitalizované dítě a obeznámit je se vzdělávacím 

programem, jakým konkrétním potřebám dětí se přizpůsobuje. Seznámí je s denním 

režimem, s činnostmi.V praxi to vypadá tak, že na většině dětských oddělení rodiče 

obdrží letáček, který je informuje o mateřské škole při nemocnici. 

Rodiče by měli ve vlastním zájmu učitelce poskytnout dostatečné množství 

informací o svém hospitalizovaném dítěti. Měli by učitelku seznámit se 



svým výchovným stylem . což je dobré pro hlubší poznání dítěte. Učitelka nabízí dětem 

vhodné činnosti s ohledem na jejich zdravotní stav, který konzultuje s ošetřujícím 

personálem. 

Rodiče rovněž mohou svými podněty přispět k výchovně vzdělávací práci pedagogů 

v nemocnici. Je prospěšné vzájemné spolupráci, když. rodiče i učitelky hledají způsob 

komunikace. Vstřícné kroky by měla podniknout jak mateřská škola při nemocnici, tak 

rodiče. 

Tím, že rodiče spolupracují s učitelkou, získávají lepší představu o zvláštnostech 

předškolního věku, poznatky zdravotnické, psychologické a pedagogické.(Havlínová, 

1995) 

2. Mateřská škola při nemocnici 

MŠ při nemocnici je školskou institucí a zároveň komunitou předškolních dětí a 

dospělých lidí, proto má nesmírný vliv na celkové zdraví svých svěřenců.(Havlínová, 

1995) 

Oproti vzdělávaní běžné populace dětí vyžaduje vzdělání dětí v mateřské škole 

při nemocnici některé další podmínky, například v oblasti věcného prostředí a hlavně 

v oblasti spolupráce mateřské školy s rodinou. 

Vzdělávání zdravotně oslabených dětí je třeba přizpůsobit jejich potřebám.Důležitou 

podmínkou, aby bylo vzdělávání úspěšné, je volba vhodných vzdělávacích metod, které 

budou odpovídat potřebám hospitalizovaných dětí. Dále je to uplatňování vysoce 

profesionálních postojů pedagogů, ale i ostatního personálu v nemocnici. Rozvoj 

osobnosti dítěte závisí na citlivosti okolí mnohem více, než je tomu u dítěte zdravého. 

Učitelka mateřské školy musí vždy postupovat s vědomím, že se dítě nachází, pro něho, 

v těžké situaci. Má větší problémy s osamostatňováním v neznámém nemocničním 

prostředí. Je nezbytné, aby pedagog dítěti poskytoval pozitivní motivaci, chválil 

sebemenší úspěchy. 



Vzdělávání má být důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a 

možnostem jednotlivých dětí. včetně vzdělávacích potřeb specifických. 

Každému dítěti je třeba poskytnout pomoc a podporu v míře, kterou individuálně 

potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje. Proto je nutné, aby vzdělávací 

působení pedagoga vycházelo z pedagogické analýzy - z pozorování a 

uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti jeho aktuálního 

rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace a pravidelného sledování 

jeho rozvojových i vzdělávacích pokroků. Jen tak je možno zajistit, aby 

pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, aby každé 

dítě bylo stimulováno, citlivě podněcováno k učení a pozitivně motivováno 

k vlastnímu vzdělávacímu úsilí způsobem a v míře jemu vyhovující. Dítě tak 

může dosahovat vzdělávacích a rozvojových pokroků vzhledem k jeho 

možnostem optimálním a samo se může cítit úspěšné, svým okolím uznávané a 

přijímané.(RVP PV. 2004). 

Spolupráci učitelky a rodičů pozitivně ovlivňuje aktivní přítomnost matky (otce) 

při výchovně vzdělávacím procesu v MŠ při nemocnici. Učitelka se seznámí 

s výchovným stylem rodičů, což jí pomůže zkvalitnit vlastní výchovné působení. 

Kvalitní spoluprácí se zmenší negativní důsledky, které přináší uzavřené sociální 

prostředí. 

2.1. Právní vymezení MŠ při nemocnici 

Sbírka zákonů č.73/ 2005 

Vyhláška ke školskému zákonu ze dne 9. února 2005 

o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami 

a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

§ 4 

Školy při zdravotnických zařízeních 

V mateřské a základní škole při zdravotnickém zařízení 



se mohou vzdělávat žáci se zdravotním oslabením nebo 

žáci dlouhodobě nemocní umístění v tomto zdravotnickém 

zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje 

K zařazení do školy při zdravotnickém zařízení se vyžaduje 

doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce žáka. 

Rozsah a organizace výuky žáka určuje ředitel školy po dohodě 

s ošetřujícím lékařem. 

2.2. Současná situace MŠ při nemocnicích 

V současné době se mateřské školy při nemocnicích průběžně ruší. Důvodem je 

nedostatek finančních prostředků pro pedagogy. 

Kraj na základě § 181 odst. 1 písni, e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zřizuje a zrušuje školy při zdravotnických zařízeních. V mateřské a 

základní škole při zdravotnickém zařízení se mohou vzdělávat žáci se zdravotním 

oslabením nebo žáci dlouhodobě nemocní umístění v tomto zdravotnickém zařízení, 

pokud to jejich zdravotní stav umožňuje . . . 

Současnou situaci MŠ při nemocnicích v y s t i h u j í následující dva e-maily. 

Ukázka e-mailu záměr o zrušení škol při zdravotnických zařízeních v kraji Vysočina: 

„V našem kraji jsou tato zařízení (speciální základní škola, speciální mateřské školy, 

školní družina, příp. zvláštní škola) zřízena při 5 nemocnicích, oční klinice (Třebíč) a 

dvou dětských psychiatrických léčebnách (Velká Bíteš a Havlíčkův Brod). Z hlediska 

organizačního uspořádání jsou tato zařízení součástmi právních subjektů (Nové Město 

na Moravě, Třebíč, Jihlava) nebo samostatnými právními subjekty (Pelhřimov, 

Havlíčkův Brod, Velká Bíteš). Součástí Speciálních škol při nemocnici v Havlíčkově 

Brodu je škola a školské zařízení při dětské psychiatrické léčebně. Ve školách a 

školských zařízeních při 5 nemocnicích zajišťuje vzdělávání a výchovu celkem 18 

pracovníků na pozicích učitel základní školy, učitel mateřské školy nebo vychovatel 



školní družiny, přičemž jejich strukturuje v jednotlivých nemocnicích odlišná a závisí 

také na organizačním uspořádání nemocnice. Celkově lze pozorovat trend ukončit 

činnost učitele základní školy. 

Průměrná doba pobytu dětí a žáků v nemocnicích se zkrátila na 3 až 5 dnů. Kromě 

toho dle praktických zkušeností jsou malé děti v 60% doprovázeny jedním z rodičů. 

Účelnost zajištění vzdělávání a výchovy školou při těchto zdravotnických zařízení se 

tím podstatně snížila. U dětských psychiatrických léčeben a oční klinice trvá pobyt i 

nadále týdny až měsíce, existence škol a školských zařízení je v těchto případech i 

nadále potřebná. 

S ohledem na snížení účelnosti škol a školských zařízení při nemocnicích a 

vzhledem k napjaté situaci ve financování regionálního školství je připravováno zrušení 

těchto škol .Předběžné požadavky na zjištění činností se pohybovaly v rozsahu od 1 do 

3 úvazků na pozice odpovídající učitelce mateřské školy nebo vychovatelce školní 

družiny 

E-mail ředitelky školy při nemocnici, Pardubice, P. Ondráčkové: 

„Když dítě přijde do nemocnice, znamená to pro něho i pro jeho rodinu stres. Stres 

způsobený jednak strachem z lékařského zákroku, strachem z neznámého prostředí. 

Učitelé školy při nemocnici jsou záchytným bodem, známým místem, na které se dítě 

často upíná, aby se přeneslo přes svůj strach. 

Vznikly kraje, přehouply se přes svůj strach z neznáma, rozkoukaly se - a začaly 

logicky rozhodovat o svých zařízeních. Mezi nimi jsou právě i školy při zdravotnických 

zařízeních. 

Pracuji ve škole při nemocnici v Pardubicích od roku 1968. Škola prošla zákonitým 

vývojem. V začátcích byl zájem pedagogů zaměřen na plnění osnov kmenových škol. 

Učitelky mateřské školy mimo své výchovné práce často suplovaly roli matky. Cítila 

jsem, že něco v tomto systému chybí a velmi jsem uvítala (více jak před 10 lety) vstup 

herních specialistů do našich nemocnic. Kolegyně Dušková absolvovala stáž 

v londýnských nemocnicích a její nadšení, s kterým se z Anglie vrátila, se přeneslo na 

celý náš pedagogický i zdravotnický personál. Měla jsem jistotu, že právě 



informovanost dětí, citlivě, přiměřeně jejich věku, hravou formou, chyběla a 

doplňuje dobře fungující systém komplexní péče o nemocné dítě. 

Vytvořili jsme spolu se zdravotníky prvky práce herního specialisty a včlenili je do 

každodenní práce všech učitelů - speciálních pedagogů naší školy. 

Náš model, při absenci renomovaných herních specialistů, se nám jevil jako 

optimální, a proto jsme naše zkušenosti a poznatky předávali podle zájmu ostatním 

školám formou seminářů nebo stáží učitelů na naší škole. Naše aktivity v oblasti IIS 

jsme konzultovali s paní Alicí Řezníčkovou, první herní specialistkou v naší republice 

z Fakultní nemocnice Motol v Praze. Nyní s trochou hořkosti i zklamání zjišťuji, že 

jsme paradoxně přispěli k otázkám, z d a j e škola v nemocnici potřebná, či nikoli. Škola 

v nemocnici (ZŠ. MŠ, ŠD) by měla být nedílnou součástí dětských oddělení, viz Charta 

práv dítěte či nový školský zákon. Chodit do školy je součást běžného života dítěte a 

pro nemocné dítě je to i psychická podpora - můžu už do školy, školky. Nejen, že škola 

specifickým způsobem malé pacienty vzdělává, ale zajišťuje smysluplné využití 

volného času v nemocnici, zajišťuje výzdobou estetické prostředí dětských oddělení, 

hry, hračky, video i audio techniku, PC. V neposlední řadě i hravou formou informuje 

děti o všem, co jej v nemocnici čeká. Samozřejmě se zaměřuje i na prevenci 

patologických jevů. Pokud škola v nemocnici dobře a ve spolupráci se zdravotníky 

funguje, je pro dětská oddělení nepostradatelná. Tento můj názor je podpořen primáři 

dětských oddělení pardubické nemocnice, ředitelkou ošetřovatelské péče i ředitelem 

Krajské nemocnice Pardubice. 

Myslím, že za posledních 15 let udělalo naše zdravotnictví velký vstřícný krok 

směrem k dětskému pacientovi - doprovod rodiče, neomezené návštěvy u nemocných 

dětí, informovanost dětských pacientů. Trápí mě ovšem pomyšlení, že by velký krok 

zpět udělala vedení krajů úvahami o rušení škol při nemocnicích." 

Mateřské školy při nemocnicích jsou zatím zachovány při větších nemocnicích, jak 

jsem mohla sledovat ve svém výzkumu. Popis současné situace na několika dětských 

oddělení následuje v praktické části této diplomové práce. 



2.3. MŠ při nemocnici a Rámcový program pro předškolní vzdělávání 

RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb 

a možností dítěte. Z toho důvodu je RVP PV základním východiskem i pro 

přípravu vzdělávacích programů pro děti se speciálními potřebami, ať už jsou 

tyto děti vzdělávány v běžné mateřské škole či v mateřské škole s upraveným 

vzdělávacím programem. 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí 

společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba 

jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovělo dětem, jejich 

potřebám i možnostem. Snahou pedagogů by - stejně jako ve vzdělávání dětí, 

které speciální vzdělávací potřeby nemají - mělo být vytvoření optimálních 

podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci 

s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.( RVP PV, 

2004) 

Každá MŠ při nemocnici by měla mít možnost vytvořit svůj vlastní vzdělávací 

program. Učitelka MŠ při nemocnici se musí přizpůsobit speciálním potřebám 

hospitalizovaných dětí. I když vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní výchovu, měla by mít maximální prostor pro pružnou, tvořivou, vynalézavou 

a improvizační práci. Výchovně vzdělávací program by měl pedagogům v nemocnici 

umožňovat přihlížet k rozdílnosti potřeb dětí. Měla by mít možnost hledat individuálně 

optimální cestu a přístupy, improvizovat a kombinovat v tom, co kterému dítěti nabídne. 

Vzdělávání dětí v mateřských školách při nemocnicích se uskutečňuje na základě 

školních vzdělávacích programů upravených podle speciálních potřeb dětí.(RVP 

PV, 2004). 

Podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním 

postižením. Vzdělávání je třeba uzpůsobit potřebám, které vyplývají ze zdravotního 

oslabení dítěte, které jsou důsledkem jeho dlouhodobější nemoci. 



Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se zdravotním 

znevýhodněním je nejen volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků, ale i 

uplatňování vysoce profesionálních postojů pedagogů i ostatních pracovníků, kteří se na 

péči o dítě podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte závisí v tomto případě na citlivosti a 

přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není primárně 

omezeno. Je nezbytné, aby pedagog postupoval vždy s vědomím, že takové dítě má jiné 

osobnostní předpoklady a je v obtížnější situaci. Má menší zkušenosti a větší problémy 

s osamostatňováním. Je proto velmi důležité, aby pedagog ponechal dítěti dostatek 

samostatnosti a poskytoval mu tolik potřebnou pozitivní motivaci - nešetřil chválou i za 

sebemenší úspěchy. 

2.4. Možné činnosti mateřské školy při nemocnici 

Prof. MuDr.Josef Švejcar říká, že nemocný potřebuje být zaměstnán, lépe probíhá 

uzdravování tam, kde odpoutáme pozornost dítěte od nemoci vhodným zaměstnamm. 

Hra je pro dítě hlavní činnost, převládající činnost. A to i v nemocnici. 

Podle Havlínové (1995) je hra výraznou seberozvíjející činností pro svoji 

spontánnost a intenzitu. Hra rozvíjí všechny schopnosti předškolního dítěte. Ve lire se 

dítě učí a získává nové zkušenosti. Hra j e pro dítě vážnou činností, i když plnou radosti. 

Každá hra má podstatné znaky a rysy, které určují její strukturu. 

V předškolním období je to hra společná(asociativní) a kooperativní, osvojování roh ve 

skupině. Kolem třetího až čtvrtého roku se výrazně projevuje soupeřivost. V tomto 

období se diferencují role na mužské a ženské. Dítě výiazněji přejímá svou roh, 

rozhodující je i vztah chlapce k otci, dívky k matce jako vzorům takového chovaní. 

Hře připadá významná úloha v socializačním procesu dítčte.(Ríčan,1973) 

Hra jako činnost a prostředek výchovy. 

Hra slouží jako odpočinek, umožňuje vybití přemíry energie, je to určitá forma 

přípravy na život. Je to dobrovolná spontánní činnost. Zahrnuje v sobě vztah ke 

skutečnost. Tím, že ve hře je vše „jako", vzdaluji se od skutečnosti. Na druhé straně 



znamená přihlížení skutečnosti tím, že člověk přejímá určitou roli a tím proniká hlouběji 

do skutečnosti. Mra má svůj řád, probíhá v určitém čase a prostoru. Obsahuje prvky 

napětí a uvolnění. Obohacuje a zkrášluje život. Dává možnost sebeuplatnění, přináší 

radost a uspokojení, což je základní rys hry.(Sulová, 2004) 

Skupinové liry v předškolním období jsou velice významné, neboje to první kontakt 

dítěte se skupinovou zpětnou vazbou, se skupinovou informací o sobě. 

V tomto období jsou oblíbené hry námětové, 

Ve hře i tvořivé činnosti si nemocné dítě uvolňuje nahromaděné nepříjemné zážitky, 

odehraje si nepříjemné zkušenosti, odreaguje se od nahromaděného napětí. Hra se 

v nemocnici stává jakousi formou psychoterapie. 

Jako hračky jsou vhodné panenky, loutky, různá plyšová zvířata, auta, stavebnice, 

kočárky...Společenské hry, puzzle, hlavolamy...Důležité je, aby měly děti k dispozici 

papíry, tužky, pastelky, barvy, modelínu, nůžky atd. Výborné je čtení, vyprávění 

pohádek, dramatizace, veselá říkadla. Učitelka mateřské školy při nemocnici sama zvolí 

činnost, kterou se budou s dětmi zabývat. Měla by do jisté míry respektovat přání dětí, 

zároveň vhodnou formou je usměrňovat. Zaměstnání by mělo být jednoduché a 

přehledne uspořádané. 

Každý úkol, by měla učitelka zhodnotit. A to kladně, aby dítě pocítilo hřejivý pocit 

zadostiučinění. Pro malého pacienta má tento libý pocit vysokou hodnotu při 

uzdravování. 

Podle toho s jakým nadšením a chutí dítě dané zaměstnání vykonává učitelka pozná, 

jak vhodný úkol mu zadala.(Trnka, 1971 ) 

3. DÍTĚ A N E M O C N I C E 

Každý člověk od svého narození působí na své konkrétní okolí a to zase působí na 

něj. Piaget tento proces nazývá asimilací a akomodací, přizpůsobovat si něco k obrazu 

svému a přizpůsobovat se něčemu. Tento proces je nepřetržitý a má na náš vývoj 

zvláštní vliv. Většinou je prostředí, do kterého malý člověk přichází, pečlivě 



připravováno a s vývojem dítěte upravováno tak. aby vyhovovalo jeho potřebám. Dítě 

však není izolováno v tomto pro něho bezpečném prostředí. Existují i j iná místa, kde se 

ocitne a kde se musí přizpůsobovat. 
Co se stane, když dítě vážněji a dlouhodobě onemocní, popřípadě musí být 

hospitalizováno? 

3.1. Zdravé - nemocné dítě 

Původní význam slova zdraví - celek (v řečtině i latině) 

holismus - holistické pojetí zdraví (whole - celek), jako organismus, jako spol 

eěnost. 

Deťinice zdraví 

Současná nejčastěji uváděná definice (WHO): 

Zdraví jc s.av úplné .člesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepíí.omnos. nemoc, 

nebo vady. (Nově se zavádí duchovní rovina.) 

(Healts is s,a,e of cornice physical, menial and social well-being and no, merely .he 

absence of disease and infirmity.) 

Determinanty zdraví 

vnitřní vlivy - neovlivnitclné (genetický základ, vrozené dispozice, vek, pohlaví) 

vnější vlivy - ovlivnitelné (životní styl, životní prostředí, lékařská péče) 

Zdraví je nejvyšší hodnotou člověka, o které se musí naučit pečovat už tehdy, kdy 

ještě není problémem. Musí být vybaven takovými dovednostmi a poznatky, ktere mu 

umožní zdravě žít.(Dvořáková, 1997) 



Zdraví je objektivně zjistitelným a ověřitelným s taven, Mezi pohodou a zdrav,m je 

vztah vzájemné interakce. Pocit zdraví je u jednotlivce výslednicí jeho pohody^tělesnc, 

duševní a společenské. Pohoda je subjektivní pocit zdraví. ( Havlínová, 1995. s 27) 

Nemoc nebo poranění nepostihuje jenom nějaký orgán v lidském těle, ale člověka 

celého. Onemocněl člověk - nikoli jen játra nebo kůže. A tak jako je nemocný člověk 

celý, musí se léčení týkat celé osobnosti nikoli jen poškozeného orgánu. (Matějček 

1992) 

Nemocné dítě má však pocit pohody narušený právě přítomností určité choroby. 

Neprožívá pohodu těla a to se odráží v jeho pocitech, zájmu o okolí. Na druhou stranu, 

pocit duševní nepohody může n e g a t i v n ě ovlivňovat fyzické zdraví. 

Proto dospělý ( rodiče, učitelky mateřské školy, případně učitelky mateřské školy ph 

nemocnici. . .) musí se maximálně snažit uspokojovat a respektovat potřeby dítěte. 

Nemoc připravuje člověku náročnější životní situaci. Důležité u nemocných dětí je 

porozumět jejich životní situaci a z toho vyplývá výchovné vedení tak, aby ono 

potencionální ohrožení se nestalo skutkem, ale- pokud je to možné- aby bylo 

proměněno v pozitivní přínos.(Matějček,1992). 

3.2. Obecná charakteristika ontogeneze od 3 do 6 let dítěte 

Předškolní období je označováno jako věk iniciativy. Jeho hlavní potřebou je aktivita 

a sebeprosazení. Pohybově je dítě j iž dobře vybaveno a jeho motorické dovednosti mu 

umožňují s dostatečnou přesností konat všechny základní pohyby, jak v hrubé motonce, 

tak i v jemné motorice. 

Pravdou je, že žádné životní období nemá na život člověka takový vliv, jak to, co 

prožije do svých šesti (sedmi) let. Je velice důležité, aby toto období bylo pro dítě 

maximálně pozitivní. 

. Dítě si vytváří první obraz o světě, svůj první světový názor. Klade si otázky o 

vzniku a smyslu světa, o svém těle. Je to období neustálých proč? 

Mezi třetí a šestým rokem je dítě otevřené všem novým dobrodružstvím a objevům. 

Je přirozeně zvědavé na vše kolem sebe, dokáže se nadchnout a velmi rychle se uci 

nové věci. Záleží jen na nás, jestli bude jevit zájem o své okolí a jestli se v něm probud, 

objevitelský duch. . . . 



! Piagel nazval toto období fází názorného, inud.ivního myšlení. Myšlen, 

předškolního vývoje charakterizuje egocen.rismus (subjektivní pHs.ur dne,e 

k poznávání), magičnos, a antropomorfizace. Dí,é připodobňuje élovéku než,ve vee, a 

předpokládá, že myslí, jedí n eí,í. Fantazie má v ,om,o věku harmonizující význam, je 

nezbytná pro citovou a rozumovou rovnováhu. 

3.3. Potřeby předškolního dítěte 

„ Potřeba je nárokem jedno.livce vuí i pros,ředí. Pofrebou ,e človék modvován. 

Potřeby nám pomáhají udržet základní životní funkee s.ejně jako ží, plnohodnotný 

život."( Havlínová, 1995,s 32) 

Otázka potřeb je předmětem studia řady auloríi z různých oborů. Existují různé 

modely potřeb: například 

Maslow utřídil lidské potřeby, hodí se na každého člověka v každém věku: 

fyziologické potřeby nasycení, zavodnění, přiměřené teploty, pohybu, okysličení, 

spánku a odpočinku, sexuální aktivity, vyhnutí se bolesti 

potřeba bezpečí, jistoty a stálosti 

potřeba přináležitosti, náklonnosti, lásky, shody a ztotožnění 

potřeba sebedůvěry, prestiže a sebeůcty 

potřeba sebeaktualizace a seberealizace 

Model potřeb malého dítěte podle Langmeiera a Matějčka: 

- potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů 

- potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech 

potřeba prvotních citových a sociálních vztahů, tj. vztahů k osobám prvotních 

vychovatelů 

potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty 

potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy ( Matějček, 1994) 



Psychické potřeby předškolního dítěte ( Bacus, 2004,s 37) 

Potřeba citové náklonnosti: zastřešuje všechny drobné projevy lásky, které 

dítěti denně prokazujeme. Dítě potřebuje především vidět, že ho máme rádi. Dávat mu 

něco ze sebe, svůj čas, věnovat mu svůj zájem. Považovat dítě za lidskou bytost, jejíž 

myšlenky, přání a obavy je nutné brát vážně. Je třeba, aby dospělí byli shovívaví 

k chybám dítěte, jelikož chybami se člověk učí. Nepředělávat neustále dítě k obrazu 

svému, ono je šťastné, pokud mu nasloucháme, jeho problémům a soucítíme s ním. Dítě 

bude schopné projevovat lásku a náklonnost ostatním, když láska rodičů se k němu 

projeví nejen slovem. 

Potřeba porozumění: v momentě, kdy dospělí zapomenou na to, že sami byli 

dětmi, plyne z toho mezi rodiči a dětmi mnoho konfliktů a nedorozumění, které by 

nemusely vzniknout. Rodiče musí počítat s odlišným pohledem dítěte na věc. Je pro 

něho velmi důležité, že ho dospělý bere vážně. Abychom dítěti porozuměli, musíme se 

do něho vžít. 

Potřeba být respektován: znamená, že dítě považujeme za někoho, kdo má svou 

hodnotu. Často rodiče mluví se svým dítětem podrážděně. Je třeba si uvědomit, jak 

s dítětem jednám, promítnout si do jeho role někoho blízkého dospělého a uvědomit si, 

že s ním bych takto arogantně, povýšeně nejednal. Respektujme dítě a ono bude 

respektovat druhé. 

3.3.1. Speciální potřeby hospitalizovaného dítěte 

Při umístění v nemocnici je u dítěte ohrožena základní potřeba jistoty a 

závislosti.(Langmeier,Matějček, 1974) 

Jak pravil pan prof. Zdeněk Matějček: 

„Teprve s jistotou v zádech se dítě může vydávat na dobrodružné výpravy za poznáním 

světa".Teprve když cítí, že má kolem sebe tým „věrných" o které se může opřít, nebojí 

se zdolávat překážky a zvládá další stresové situace a co více, vychází z nich jako vítěz, 



posílen o další zkušenosti, o vědomí že má sílu bít se se životem. 

Dárcem této životní jistoty je rodina, jeho ..věrní" jeho nejbližší. Rodinné zázemí je 

alfou a omegou utváření osobnosti dítěte a prazákladem od kterého se odvíjí jeho 

adaptabilita, jeho vnímání světa, vývoj osobnosti a způsob jak si v životě poradí se 

stresem. 

Podle Maslowa je potřeba bezpečí a jistoty definována jako tendence vyhýbat se 

neznámým, neobvyklým, tj. potenciálně ohrožujícím podnětům a naopak. V zásadě jde 

o uplatnění orientačně pátracího reflexu, zaměřeného na diferenciaci známého a 

neznámého. Může mít i složitější varianty, které jsou obecně stimulovány pocitem 

ztráty jistoty a projevují se tendencí hledat jistotu novou. ( Zde se významně projevuje 

také potřeba jistoty dané uspokojivou orientací.) Tato potřeba může existovat v mnoha 

variantách: jako vrozený mechanismus způsobu reagování nebo se může rozšířit na 

další oblasti, které mohou představovat jistotu například sociálního charakteru (známí a 

neznámí lidé, nové prostředí apod.). 

Podle Matějčka a Langmeiera lze potřebu bezpečí a citové jistoty uspokojit 

prostřednictvím spolehlivého a jistého mezilidského vztahu. Osobní zkušenost mění 

základní postoj člověka ke světu i k sobě samému. V této oblasti jde nejenom o získání 

pocitu aktuální jistoty, ale hlavně o dosažení pocitu pozitivní naděje, tj.o přesvědčeni, 

že existuje možnost změny negativních zážitků. 

Potřebu bezpečí a jistoty hospitalizovanému dítěti pomáhá uspokojovat přítomnost 

matky (otce). Pokud je malý pacient v nemocnici sám, nahrazuje mu, v rámci možností, 

rodiče učitelka mateřské školy. To, že dítě cítí někoho nablízku mu pomáhá 

v uzdravování. Uspokojení potřeby bezpečí je pro dítě v nemocnici zvláště důležité. 

Učitelka mu svým mateřským přístupem pomůže překlenout obavy a strachy 

z neznámého prostředí. Tím spolu zdolají kritickou dobu, kterou dítě prožívá, což se 

pozitivně promítne na psychice dítěte. Spolehlivý vztah dítěte s učitelkou představuje 

zdroj bezpečí a citové jistoty během hospitalizace. 

Problém je ovšem v těch zdravotnických zařízeních, kde byla mateřská škola při 

nemocnici zrušena, což můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Pět let jsem pracovala jako 

učitelka (i vychovatelka) v Mateřské škole při nemocnici v Rakovníku. V roce 2004 



přišlo nařízení ke zrušení tohoto zařízení. Důvodem byly finanční prostředky a 

argument, že těch pár dní malý pacient zvládne sám. Na to. jakým způsobem se mu daří 

uspokojovat potřebu bezpečí v současné době, ani nemyslet. 

3.4. Reě předškolního dítěte 

Řeč je nejdokonalejší nástroj v ústech a rukách člověka. Slovo se stalo 

nejjednodušším a ncjpřístupnčjším nástrojem ovlivňování lidských vztahů. (Morávek, 

1997) 

Vývoj řeči u dítěte je v naší i zahraniční literatuře dostatečně popsán. Různí autoři 

popisují jednotlivá stadia vývoje řeči odlišně. Avšak jednotlivá stadia vývoje řeci 

nemají přesné hranice.( Škodová, 1997) 

Řeč jako nástroj výměny myšlenek zařazuje dítě do společnosti dospělých i 

vrstevníků. 

Tříleté dítě má slovní zásobu 800 až 1000 slov. Fascinuje ho hra se slovy. 

Výslovnost je ještě nedokonalá. Dítě o půl roku starší má poměrně širokou slovní 

zásobu. Může tvořit delší věty. Pokládá často otázky - proč, kdy, kde? Pojmenovává 

správně věci. Řeč dítěte čtyřletého se vyznačuje tím. že lépe chápe pojem času. Správně 

používá minulý, přítomný i budoucí čas. Orientuje se v ročních obdobích, měsících, 

dnech. Lépe se orientuje v prostoru i ve svém okolí. Slovní zásobu tvoří přibližně 1 500 

slov. Dítě je hovorné.Vymýšlí v tomto období tisíce podob imaginárního kamaráda. 

Pětileté dítě mluví plynně a téměř správně gramaticky. Slovní zásoba přibližně 2 000 

slov. Mluví rádo. Pokud s dítětem hodně mluvíme a čteme mu pohádky, dosáhne jeho 

slovní zásoba v šesti letech 2 500 slov. 

Zpočátku vyslovují nepřesně všechny děti, postupně se jejich výslovnost zlepšuje. 

Opožděný vývoj řeči se vyskytuje spíše u chlapců. ( Bacus, 2004) 

V předškolním věku je zpočátku dosti rozšířena i „samomluva s hračkou" a postupně je 

také stále patrnější i „řeč pro sebe", sloužící k vnitřnímu formulování myšlenek 

(egocentrická), vyjadřování pocitů (expresivní) a seberegulaci (regulační). 



3.4.1. Role pohádky v předškolním období 

Pohádka neodmyslitelně patří k dětskému věku. Hraje velikou úlohu v rozvoji řeči, 

fantazie a intelektu. Předškolák dokáže sledovat dlouhý děj, vžívá se do něj, vyžaduje 

vyprávění, i když zná pohádku nazpaměť. Předčítáním mu předáváme radost z četby a 

rozvíjí se jeho slovní zásoba. Důležité je začít s četbou v raném věku dítěte. V knihách 

se setkává s bohatou slovní zásobou. Zanedbatelné nejsou kresby a ilustrace, které dite 

zaujmou jako první. 

Výborné pro dítě je, chodí-li s ním rodiče do knihovny. Předškolák se rád učí to, co 

souvisí s jeho zkušenostmi, než rozumem. 

Pohádky jsou blízké dětské mentalitě., popisy jsou jednoduché. Lidé se v pohádce 

dělí na dobré a zlé, což odpovídá dětskému zjednodušenému obrazu skutečnosti. 

Pohádka má pro předškoláka podobný citový význam jako hra. Vyrovnává se skrze ní 

se svými strachy a konflikty. 

Dětská kresba 

To, co dítě prozradí dětskou kresbou zasluhuje velkou pozornost, stejnou, jako když 

by nám to vyjadřovalo slovy. 

Pokroky u dítěte v tomto období lze zaznamenat i v dětské kresbě. Je u něho patrný 

kresebný gradient. Toto je věk. kdy dítě velmi rádo kreslí a zapojuje svoji fantazii. 

Začíná čmáranici složenou zpravidla z čar spojených v ostrých úhlech, pak čar 

zaoblených a čar kruhových. Jedním z prvních skutečných námětů dětské kresby je 

člověk. Okolo tří let je to hlavonožec.. 1 skrze malbu, kresbu si plní přání. Mělo by mít 

stále po ruce papír, tužku, pastelky. Stejně rádo maluje i barvami, ocení nůžky. Pro dítě 

je kresba hrou, kreslí stejně samozřejmě, jako dospělý člověk mluví. Dítě do svých 

kreseb vkládá sebe, proto mají jeho výtvory velkou hodnotu pro rodiče, ale i pro 

psychologa. Způsob, jakým dítě umístí svou kresbu na papír, naznačuje svou pozici ve 

svém okolí. Podle toho, jak dítě tlačí na tužku, lze usuzovat o jeho temperamentu, 

citlivosti, energičnosti. Nejvíce napoví o dítěti kresba vlastní rodiny. Pozice, výška 

jednotlivých postav vyjadřuje důležitost, jakou dítě jednotlivým postavám přisuzuje. 



Spokojené dítě vytváří veselé kresby, plné detailů a barev. 

Z dětské kresby lze vyčíst ledaco o strachu a celkové nepohodě dítěte. 

3.5. Problematika bolesti a strachu 

Je nutno onstatovat, že dítě vnímá bolest stejně jako dospělý a jeho bolest ma 

stejné patofyziologické mechanismy. Bolest je vnímána již v prenatálním období. 

Představa, že dítě má jinou bolest nebo bolest vůbec n e v n í m á , je mylná. Již v kůži 

fetální existují nociceptory pro bolest a bezprostředně po narození jsou velmi podobné 

receptorům dospělým (Svobodová,2002). 

Faktory ovlivňující vnímání bolesti: 

OSOBNOSTNÍ 

Lidé se zvýšeným neuroticismem a úzkostí mají nižší práh bolesti. Stejně tak 

introverti mají nižší práh bolesti než extroverti, ale nestěžují si tolik. Extroverti maji 

naopak tendenci zveličovat svoje stížnosti na bolest. Pro pochopení prožívání bolesti 

jsou důležité osobnostní rysy pacienta, jako jsou sklon k depresi, hypochondrické a 

hysterické rysy. 

PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI S BOLESTÍ 

Dítě se již ve velmi raném věku naučí reagovat na bolest podle svého typického 

modelu. Tento vzor částečně odpozorují již v rodinném prostředí podle reakcí rodičů 

nebo sourozenců na prožitou bolest. Další zkušenosti nasbírají při osobním kontaktu s 

bolestí, podle toho jaké motivující následky se vzápětí objeví. Dítě velmi rychle vycítí z 

reakce okolí, co se mu "vyplatí" nejlépe, eventuelně jak vyzískat osobní výhody. 



VLIV PROSTŘEDÍ 

Velký vliv na vnímání bolesti má rodinné prostředí, ze kterého dítě přichází, 

především jeho vnitřní stabilita, eventuelně příslušnost k etnickým a náboženským 

skupinám. Zde je třeba vyzdvihnout důležitost kvalitní sociální anamnézy již při prvním 

kontaktu s dítětem. Také opora matky (nebo jiných členů rodiny) při hospitalizaci dítěte 

v nemocnici má dnes snad již nezpochybnitelný význam v boji proti dětské bolesti. 

VĚK A VÝVOJOVÁ ÚROVEŇ DÍTĚTE 

Dítě starší a vývojově vyzrálejší dokáže bezpečněji identifikovat bolest a reagovat na 

ni než kojenec. Přesto nelze podceňovat bolestivé vnímání už ve velmi raném věku 

dítěte. I nespecifické, či netypické reakce jsou signálem pro ošetřující personál o 

probíhajícím diskomfortu nebo i bolesti. 

AKTUÁLNÍ STAV DÍTĚTE 

Sem lze zařadit široký okruh faktorů podílejících se na vnímání bolesti dítětem: 

momentální zdravotní stav a fáze choroby, dosavadní způsob diagnostikování a léčby, 

aktuální psychický stav dítěte, celkové emocionální ladění. Zde se tedy otevírá velké 

pole pro psychologické působení ošetřujícím personálem. 

3.5.1. Psychologické metody tišení bolesti. 

Odvádění pozornosti znamená zaměřit pozornost dítěte na jiný stimul, kdy bolest 

sice trvá, ale pozornost je zaměřena jiným směrem. 

účast rodičů při bolestivých či krajně nepříjemných procedurách je většinou 

prospěšná. 

Samy děti uvádějí jako největší pomoc při zvládání bolesti právě přítomnost rodičů, 

a to až v 99% případů. ( Říčan, Krcjěířová, 1997). Některé děti v předškolním věku 



mohou při lékařském zákroku plakat více v přítomnosti matky, než bez ní. U takových 

případů je lépe. pokud matka přítomna není. 

Děti. které často zažívají bolest, bývají mrzuté a netrpělivé, reagují zlostně nebo 

úzkostně na přiblížení neznámých lidí a projevují se negativisticky proti léčebným 

zákrokům. 

V běžné populaci má jen málo dětí osvojeny nějaké strategie zvládání bolesti. Děti 

spontánně využívají především odpoutání pozornosti nebo pokud to nemoc dovolí 

tělesný pohyb. Hlavní zásadou je snížit bolestivé podněty na co nejnižší mnu, i 

medikací, odvést pozornost a dát malému pacientovi citovou jistotu, jednat s ním 

laskavě a klidně. 

U závažně nemocných dětí se po vyléčení může stát, že začnou využívat bolesti jako 

strategie vyrovnání se se zátěží. Takové děti řadu svých příznaků simulují s cílem 

vyhnout se různým nepříjemnostem. Zneužívání bolest přiznává i v běžné populaci až 

20% dětí. (Říčan, Krejčířová, 1997). 

Dobrá myšlenka hospitalizace matky společně s dítětem má však i svá omezení. Je 

třeba pečlivé přípravy, aby se matka stala pro dítě přínosem a nikoli zátěží. Dítě od ní v 

zátěžových situacích automaticky žádá ochranu a pomoc. Pokud mu jí matka poskytne a 

zdravotníka postaví do role "agresora", upevní v dítěti chybnou strategii, kterou se dítě 

příště pokusí znovu uplatnit. 

Ani strategie matky, která ubezpečuje dítě, že nic nebude bolet, není optimální. Dítě 

se přesvědčí o opaku a svého rodiče bude považovat za "zrádce" spolu se zdravotníky (s 

pochopitelnými následky pro budoucnost). 

Tuto roli na některých pracovištích úspěšně plní profesionální herní specialisté. Jen 

klidná a spolupracující matka je oporou svému dítěti. 

Velkou roli u dětí v nemocnici hraje i strach. Předškolní děti mají strach z něčeho 

nadpřirozeného- strašidel, tmy, stínů apod. Spíše než dospělým se dítě se svým 

strachem svěří druhým dětem. Proto je třeba s dítětem trpělivě komunikovat a 

vysvětlovat. Dobré je, když nakreslí to, z čeho má strach. Proti dětskému strachu 



nejlépe funguje klid, laskavost a povzbudivé chování ošetřujícího personálu. Dítě brzy 

pozná, že není čeho se bát. že nemocnice vlastně není tak zlá. .( Koch, Matějček, I960) 

Vliv na psychiku dítěte má i terapeutické prostředí. To znamená úprava prostředí 

v nemocnici - barvv. hračkv; vhodné chování ošetřujícího a pedagogického personálu -
j • J • 

individuální přístup, empatie apod. 

Metody tišení bolesti: 

Operant ní podmiňování - znamená, že se dítě učí žádoucímu modelu chování, 

reagování na bolest. Dítě je ihned po bolestivém zákroku konejšeno a odměňováno, 

takže se bolestivý zážitek propojí s následnými příjemnými pocity. Tuto metodu lze 

použít také opačně, při odnaučování špatných návyků ( odmítání spolupráce, hlasitý a 

přehnaný nářek ...). Nevýhodou je však potřeba dlouhodobé spolupráce rodičů se 

zdravotnickým personálem. 

Arteterapie - tato metoda slouží nejen k terapii, ale i diagnostice dětské bolesti. 

Využívá spontánních dětských projevů, jako je: kresba, modelování a jiné techniky. 

Obrazové vyjádření má velkou vypovídající hodnotu zvláště u dětí, kde selhavaji 

verbální metody, redukuje napětí, odvádí pozornost, posiluje sebevědomí, apod.. 

Terapie hrou - může být vedena rodičem, sestrou, nebo profesionálně specialistou -

herním terapeutem. Umožňuje dítěti se odreagovat, tlumí negativní emoce a, v našich 

podmínkách nejčastěji, připravuje dítě na bolestivé výkony - názorně na modelu 

předvádí výkon, který bude dítě absolvovat. 

Tyto metody jsou realizovatelné na většině dětských oddělení, nekladou vysoké nároky 

na specializovaný personál, vybavení, ani prostory. Proškolený ošetřovatelský personál 

by mohl být vhodným vykonavatelem těchto základních psychologických metod. 



3.6. Činitelé ovlivňující pocit pohody 

Mezi činitele, jenž značně ovlivňují pocit pohody patří stres a psychická depnvace. 

Pohodě nejvíce škodí stres. Právě v předškolním období dítěti škodí nejvíce, protože 

organismus je nezralý. V tomto období převládají emoce nad intelektem. Podle 

Havlínové je pověrou, že je třeba dítě na stres zvykat, aby ho v dospělosti lépe zvládlo. 

Opak je pravdou, neboť dítě bychom tím pouze emočně vyčerpali a vzali bychom mu 

síly nutné k tělesnému vývoji. Fyziologické projevy stresu jsou: bolesti hlavy, 

nevolnost, bušení srdce, pocení, motorický neklid apod. 

Dítě předškolního věku bude vůči stresu odolné, jestliže mu připravíme takové 

podmínky, aby své dětství a budoucí život prožívalo v pohodě. 

Pokud člověk neuspokojí své potřeby, či některou z nich, dostaví se negativní citový 

prožitek, kterému se říká frustrace. Dlouhodobější frustrace může přejít v psychickou 

deprivaci. Když je hospitalizované dítě upoutáno delší čas na lůžko, nedostane 

příležitost si hrát, může dojít k deprivaci. 

Psychická deprivace bývá definována jako psychický stav, vzniklý následkem 

takových životních situací, kdy subjektu není dána příležitost uspokojovat některé 

základní psychické potřeby v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu. (Langmeier, 

Matějček, 1974). 

S klasickou psychickou deprivaci se v současné době setkáme zřídka, nejčastěji tam, 

kde působí dva či více nepříznivých činitelů. Naproti tomu se objevuje nový problém, 

psychická subdeprivace. V případě subdeprivace se nejedná o tak dramatickou podobu 

deprivačních příznaků. Odchylky jsou lehké, jemné, nenápadné (nápadné se stanou až 

v souhrnu). Pak postihují vztahy lidského jedince k jeho sociálnímu okolí. (Langmeier, 

Matějček, 1974) 

Důležité je, aby rodina byla pro dítě a to nejen v době nemoci, citově pozitivním a 

stálým prostředím. 



3.7. Nemocnice - místo s rizikem nepohody 

Z. Matějček (1994) uvádí, že pobyt dítěte v nemocnici je závažná psychologická 

okolnost. Úspěšný boj s nemocí a rychlý návrat zdraví má pro dítě velký význam. 

Dobrá tělesná kondice je jedním ze základního předpokladu zdravého vývoje 

duševního. 

Je-li dítě hospitalizováno, dochází k delší separaci od rodiny. To může představovat 

nebezpečí pro zdravý duševní vývoj dítěte, protože se dostane do prostředí neznámého a 

cizího . Místo rodiny, se o něj bude starat ošetřující personál, který dítě nezná a který se 

mění. Navíc bude muset podstupovat mnohdy nepříjemná nebo bolestivá vyšetření. Aby 

pobyt v nemocnici nebyl pro dítě traumatizujícím zážitkem, ale novou zkušeností, musí 

být na něj připraven. 

Je velice dobré přijímat matku i s dítětem, umožnit denní návštěvy a prostředí 

humanizovat.Podrobněji se o problematice dítěte předškolního věku v nemocnici 

dočteme v následujících kapitolách. 

3.7.1.Příprava na hospitalizaci 

Malý pacient by měl být připraven psychicky. Především ho musí rodiče i 

zdravotníci informovat tak. aby jim rozuměl a v žádném případě by neměli lhát. Dítě by 

se cítilo podvedené a dospělí by ztratili jeho důvěru, tolik potřebnou pro dobrou 

spolupráci při ošetřování. Dítě je schopné na určitém stupni svého vývoje pochopit, co 

se s ním děje. Každé dítě si svou nemoc uvědomuje, nějak ji prožívá. Proto s mm o ni 

můžeme zcela otevřeně mluvit. 

Především musíme dítěti vysvětlit, co se s ním děje. Čím lépe pochopí, jak jeho tělo 

funguje, jaký má průběh jeho onemocnění, jak bude léčba vypadat, tím lépe bude snášet 

pobyt v nemocnici. Pro úzkostnější rodiče může být problém o těchto věcech hovořit a 

vysvětlovat je. Vůči dítěti je ale toto mlčení dost kruté, jelikož nechápe, co se s nim 

děje. Dítě uklidní jen to, že si s ním dospělý upřímně popovídá. Aby pochopilo podle 

svých možností, že léčení a nemocnice jsou tu proto, aby mu pomohly a uzdravily ho. 



Dítě je konfrontováno se samotou, někdy bolestí. Špatné je, když tuto těžkou situaci 

nezvládnou rodiče. Důležitá zásada je, nelhat dítěti, říkat pravdu. Výborné je přibalit 

malému pacientovi jeho oblíbenou hračku, kterou má rád a je zvyklý s ní usínat. Je pro 

něj malým kouskem domova, který si může vzít s sebou. Tím se bude cítit lépe 

psychicky a uzdravování bude rychlejší.! Langmeier, Matějček, 1974) 

3.7.2. Nástup do nemocnice 

Čím méně bylo příležitostí k přípravě na přijetí do nemocnice doma, tím více záleží 

na prvních dojmech dítěte žňového prostředí. Je třeba s dítětem zacházet klidně a 

vlídně, aby nabylo důvěry k ošetřujícímu personálu. Ten by měl získat od rodičů 

důkladné informace o dítěti. Podle nich lze odhadnout jeho vývojovou úroveň a udělat 

si představu o jeho individuálním charakteru. 

Na druhé straně rodiče dostanou informace o tom, jakým způsobem můžou být se 

svým dítětem v kontaktu. Loučení při odchodu by však rodiče neměli prodlužovat. Po 

odchodu rodičů se teprve dostaví u některých dětí citová krize. U předškolních dětí se 

skrývá pocit, že odloučení od rodičů je trest za nějaké nejasné provinční, jehož se 

dopustily. První výchovné působení v nemocnici by mělo směřovat k tomu, aby se dite 

tohoto pocitu viny zbavilo. 

Téměř všechny děti při příchodu do nemocnice procházejí na začátku stadiem 

protestu nebo primárního zoufalství, některé děti jdou až do útlumu. Většina se jich 

sžije po určité době s novým prostředím. Jde o pozitivní přizpůsobení a nikoliv o pouhé 

potlačení tísnivých pocitů, jelikož malé dítě není schopné přetvářky. Rozrušení u 

malých pacientů, způsobené hospitalizací, lze sledovat na různých vegetativních 

funkcích i na poruchách spánku. Úpravou (humanizováním) nemocničního prostředí 

můžeme nesporně dosáhnout značných zlepšení.( Langmeier, Matějček, 1974) 

Nepříznivé důsledky může mít i nucená nečinnost. Předškolák žije výhradne 

přítomností. Nedovede se zabavit vzpomínkami. Jejich převládající činnost je hra. Proto 



cílem lékařského snažení musí být dosažení nejen co nej lepšího stavu tělesného, ale i 

duševního. 

Ohrožení dítěte nemocničním pobytem vzniká součinností celé řady čmitelu-

náhlým odloučením od matky, ztrátou „domova", nároky adaptace na nové prostredí, 

traumatickými zážitky z nepříjemných lékařských úkonu a v neposlední řadě 

úzkostnými postoji rodičů. 

Důležitá je také otázka návštěv, které udržují pouto matka-dítě. Je to lepší, než ho 

nenavštívit vůbec vzbudit v něm pocit, že ho rodiče opustili. 

Styk dítěte s rodinou je výrazným pomocníkem při uzdravování, přináší dítěti 

pohodu. Návštěva na dítě působí příznivě, zbavuje ho pocitu opuštěnosti. U dětí 

dlouhodobě hospitalizovaných jsou pravidelné návštěvy jediným prostředkem, jak 

udržovat citová pouta mezi rodinou a dítětem. Pokud je dítě v rodině nepřítomno delší 

dobu, rodina se s tímto stavem vyrovná. 

Samozřejmě mají návštěvy i záporné stránky. Život rodiny byl vytržen ze 

zaběhnutých kolejí a rodina prožívá separaci. Rodiče se cítí opuštění, mají starosti, trpí 

nejistotou. 

Někdy se může stát, že za některým dítětem návštěva nepřijde. Takové je třeba 

zaměstnat hrou a činnostmi, které mu poskytnou dostatek citového uspokojení. 

V mnoha nemocnicích u nás i ve světě existují neomezené návštěvy. Rodiče mají 

kdykoliv přístup na dětské oddělení. Tráví s dítětem svůj volný čas, mohou sledovat 

průběh ošetřování. Dříve se předpokládalo, že takováto přítomnost rodičů bude 

narušovat průběh léčení, ale to se nepotvrdilo. Kontakt rodičů a ošetřujícího personálu 

je ku prospěchu oběma stranám. Provozovat návštěvy neomezeně však nelze na všech 

dětských odděleních. Řešením je pružná regulace návštěv, kdy lékař individuálně 

posoudí zdravotní a duševní stav dítěte. 

Důležité je návštěv využít užitečně. 



3.7.3. Nemocniční prostředí 

Vliv nemocničního prostředí má pro dítě své kladné i záporné stránky. Kladnou 

stránkou je, že je dítě v rukou odborníků, kteří jsou v případě nutnosti stále nablízku. 

Není tu ze strany personálu taková nervozita a přecitlivělost, jakou mohou doma 

projevovat rodiče. Dítě může cítit z lékaře spíše klid a jistotu. Vidí jiné děti 

s podobnými problémy. Pokud je dítě v nemoci izolované doma od ostatních dětí, muže 

mu v nemocnici tolik potřebný kontakt s vrstevníky jenom prospět. 

Kromě toho existují záporné stránky pobytu v nemocnici. Dítě se i přes veškerou 

snahu personálu a relativně dobré podmínky pro zlepšení nemoci, neuzdravuje. Naopak 

jeho stav se může zhoršovat. K tomu dochází pokud dítě nemá v nemocničním prostředí 

dostatek smyslových a citových podnětů. Objeví se u něj tzv. nemocniční nemoc-

hospitalizmus. Vývoj takového dítěte se potom pozastaví, jeho myšlení není trénováno a 

cvičeno. Škodu může způsobit separace od matky. K tomu dnes již tolik nedochází, 

rodič většinou zůstává přes den a pokud je to možné, i přes noc.( Matějček, 1994 ) 

„ Hospitalizmus - syndrom vývojových poruch dítěte jako následek nedostatečného 

množství potřebných podnětů při delším umístění dítěte v nemocnici/X Hai ti, 1994) 

I v nemocnici je třeba dbát vývojové stimulace, dbát na to, aby pobyt v nemocnici 

nebyl pro dítě obdobím vývojové stagnace či regrese. Pokud dovoluje nemoc, má se 

malým pacientům dostat takového působení, jako v mateřské škole. Proto jsou velice 

důležité mateřské školy při nemocnicích, jelikož odborní pedagogové jsou nablízku 

nemocným předškolákům. Je třeba přizpůsobit provoz oddělení potřebám dítěte. Hodně 

záleží na chování sester a lékařů. Je potřeba využít nemocničního pobytu dítěte 

k navázání kontaktu s rodinou, protože vztah vzájemné důvěry zvyšuje výsledky léčby. 

Dětští lékaři mají velkou příležitost zaznamenat první příznaky dětského 

strádání.(Koch, Matějček, 1960) 

V současné době se osvědčují spíše menší pokoje. Předškoláci jsou rádi ve 

společnosti ostatních dětí a to platí i v nemocnici. Zajímají se o sebe navzájem a hraji si 

spolu. 

O tom zda a jak si dítě může během dne hrát a jaké činnosti jsou pro něj vhodné, 

rozhoduje lékař. Zvláště u dětí dlouhodobě hospitalizovaných je třeba opatřit dost 



příležitostí, aby se mohly těšit zvolné činnosti. To předpokládá, že je dostatek času, 

prostoru, hraček, pastelek, barev a dalšího materiálu, který by dítě mohlo při takových 

činnostech využít. 

Žádné dítě by nemělo zůstat v nemocnici opuštěno a nezaměstnáno. Protože hra a 

účelné zaměstnání vytvářejí radostnou náladu, která je velice potřebná v procesu 

uzdravování. O tom, jak lze hospitalizované dítě zaměstnávat a jaké školní zařízeni 

funguje v některých nemocnicích bude pojednáno dále. 

3.7.4. Odchod dítěte z nemocnice. Rekonvalescence 

U předškolních dětí můžeme při příchodu z nemocnice narazit na výchovné 

problémy. Po delším odloučení od rodiny může být dítě po návratu mezi své blízké, 

jistou dobu citově chladné, odmítavé, zlostné. Musí se novým podmínkám teprve 

přizpůsobit. Daleko častější reakcí je však intenzívní příklon k matce. Někdy až 

přehnaný, dítě je na matce velmi závislé. 

V každém případě je třeba trpělivosti, která cestu zpět usnadní. 

Podle Matějčka (1994) je rekonvalescence z psychologického hlediska velmi závažný 

úsek nemoci. Nervová soustava je nemocí vyčerpána. Některé děti zůstávají delší dobu 

apatické, bez zájmu a brzy se unaví. U dětí tříletých můžeme pozorovat i zastavení 

vývoje, regrese chování. Častá nemocnost může vážně zdržet a porušit vývojový stupeň 

dítěte. V období přechodu z nemoci do normálního života je třeba dbát ochrany jeho 

vyšší nervové činnosti. 

V období uzdravování se dítě ocitá v jiné společenské situaci než v době nemoci., 

kdy bylo zásobováno zvýšenou pozorností rodičů a ostatních. 

Dítě se proto cítilo důležité a lehce si na takové postavení zvyká. Proto se s novou 

společenskou situací nechce smířit. Utíká neuroticky zpátky do nemoci, do nižších 

vývojových stádií, aby si své postavení opět vydobylo. 



Hra je prostředek, který pomáhá dítěti komunikovat a řešit situace vzniklé 

v souvislosti s hospitalizací. Dítě skrze ní pojmenovává a řeší problémy, překonává 

události, kterým nerozumí. 

4. Rodiče hospitalizovaného dítěte 

„Rodina by měla znamenat pro dítě základní životní jistotu To , tcn nejlepší vklad, 

který mu můžeme dát A je to v naší moci!" (Matějček, Dytrych, 

- r Kioto Neien že dítě obklopuje, ale také se 
Rodina je základním životním prostredím dJtete.r j 0clrá/.í se v jeho 

, v. J n,trÍ7Í se V charakteristikách jeno pi J 
do neho promítá, Odiazi sc \ <-iuu o n n n 
vlastnostech. Dítě je produktem rodiny. (Helus, z u u u 

^ odedávna a p M c v , m * * * 

své d é , Kromě toůo. * je rodina >™ — 

základní jednotkou kaídé lidské společnost,. Reprodukuje člověka „ y 

a , ta .é zprostředkovává v r ů s t á , do kultury a spo , eč„os , RoA a 

propojuje generace, vytváří mezi nim, kontinuitu a pouta solidárny (Matoušek. , 

Funkce rodiny 

Rodina odedávna plní důležité funkce v životě společnosti 

Čápa, Mareše (2001): 

a) za j i šťu je b io logickou i sociální reprodukci člověka 

h» je ekonomickou jednotkou, někdy - zvláště dříve - přímo pracovn, j e d n o t ^ 

C) poskytuje svým č,enům, dětem , dospělým pomoc v kazdoden, z,vote, 

zvláště v zátěžových situacích 

d) kontroluje chování a jednání svých členu 

e) dává svým členům důležité osobní vztahy. 

V různých d o b á C a také v této d o « různé rodiny plní uvedené funkccv odlišné 

míře a formě. Jak uvádí Vágnerová (1991), JC rodina zdrojem 



základní psychických potřeb a v prvních letech života dítěte je její vliv naprosto 

převažující a ne jdůlež i tě j i Teprve později vzrůstá význam jiných společenských 

Nemocné, či hospitalizované dítě potřebuje pozitivní postoj rodiny, silne a 

pevné zázemí. Potřebuje cítit jistotu, že k někomu patří, že jej rodiče neopustí v tězke 

chvíli. Tím, že bude mít rodiče nablízku, se bude cítit v bezpečí a milováno. 

V období hospitalizace jsou rodiče pro dítě mostem mezi domovem a nemocí. 

Důležitá je spolupráce v rodině, v domově. 

Při hospitalizaci je výhoda, pokud kontakt s rodinou není přerušen. Dítě je 

předmětem zvýšené pozornosti a péče dospělých. Mezi dětmi jsou patrné rozdíly, na 

některé děti nemocniční prostředí působí nepříznivě, na jiné má příznivý vliv. Pobyt 

v nemocnici přináší i jisté utužení, řadu zajímavých a hodnotných životních zkušeností. 

Čím je dítě mladší, vzrůstá nebezpečí p s y c h i c k ý c h obtíží. Rovněž čím déle v nemocnici 

pobývá, jak je na toto n e o b v y k l é prostředí připraveno a jak náročným zákrokům se 

podrobuje. Pro mnohé rodiče znamená dát dítě do nemocnice jistou „úlevu", nebot 

zodpovědnost tak přebírá někdo jiný. 

Vztah ke svému dítěti si rodiče velice dobře uvědomují při akutní nemoci dítěte. 

Důležité je vhodné zacházení s malým pacientem. Před přijetím do nemocnice je třeba 

psychologické přípravy. Pedagogicky lze těchto situací využít k vytváření správných 

postojů dítěte k tělesnému zdraví, ale i ke zdravotním pracovníkům. 

Dbáme citových potřeb nemocného dítěte. Stav tělesného oslabení a bezmocnosti 

vyvolává přirozeně úzkostné ladění se zvýšenou potřebou sympatické a laskavé odezvy 

dospělých. Při delším pobytu může dítě strádat nedostatkem emočních podnětů. 

Snažíme se co nejvíce udržet kontakt s rodinou. A to i v případě dlouhodobého 

onemocnění, kdy obzvláště hrozí to, že si dítě odvykne od rodiny a naopak. Kontakt 

s rodinným prostředím je v nejvyšší míře zachován, je-li matka přijata na detské 

oddělení s dítětem. 

Dítě snáší pobyt v nemocnici většinou hůře než dospělý. 

Malý pacient, který nikdy nepotkal lékaře jinde, než u něj v ordinaci n e v í , jak takova 

nemocnice vlastně vypadá. Neví, kdo se o něho bude starat a jak, jaké procedury ho 



čekají, má strach, bojí se bolesti i samoty. Proto je stálá přítomnost matky či otce 

v nemocnici dítětem vždy vítaná.í Matějček. 1992) 

Mnozí však tuto možnost nedostanou, protože často nevědí, jaká jsou přesná 

pravidla a kdy mají na pobyt s dítětem nárok. Zaskočený rodič se v mnoha případech 

ostýchá zeptat. 

Pro předškoláka je matka zdrojem bezpečí a jistoty. Je-li tedy dítě hospitalizováno 

samo, psychicky strádá a pocit opuštění - separace od rodiny-v něm přetrvává i později. 

Separace má různé formy-náhlá, postupná, úplná i částečná, krátkodobá i 

dlouhodobá. Zde hraje roli temperament dítěte a jeho předchozí zkušenosti se separací. 

Ta má tři fáze: fáze protestu, kdy dítě křičí, volá matku; fázi zoufalství, kdy se dítě 

obrací do sebe, příliš nekomunikuje a poslední fáze je odpoutání od matky, dítě se 

pripoutává k věcem kolem sebe.(Langmeier, Matějček, 1974) 

Proto se dnes stále více zdravotnických zařízení snaží umístit matku, když ne na 

stejný pokoj, alespoň na stejné oddělení, pokud to kapacita lůžek dovolí. U dítěte do 

šesti let hradí pobyt matce pojišťovna, u níž je dítě pojištěno. 

I po šestém roce je pobyt s dítětem možný, rodič však musí počítat s tím, že si bude 

stravu a pobyt platit sám. 

Další forma kontaktu jsou návštěvy, nejlépe neomezené. Příznivě působí na psychiku 

dítěte. Na druhé straně toto klade větší nároky na všechny okolo- rozrušení malých 

pacientů a podobně. Není to ulehčení ani pro personál. Vyžaduje to takt ve styku 

s rodiči, osobní vyspělost personálu. Individuální a pružná regulace návštěv podle 

rozhodnutí vedoucího lékaře, který musí přihlédnout ke zdravotnímu i psychickému 

stavu dítěte i k postojům rodičů, to je nejvhodnější opatření, umožňuje využití návštěv 

jako léčebného a výchovného prostředku. 

Existuje další forma kontaktu s rodinou. Dopisy a sms zprávy jsou účinné tam, kde 
l l e ' ze připustit návštěvy osobní.(Bacus, 2004) 

Jakákoliv nemoc ovlivňuje psychosociální vývoj jedince a poznamenává rovněž 

funkčnost jeho rodiny. Čím je dítě mladší, tím je na prostředí, rodině, rodičích nebo 

sourozencích závislejší a nemoc může tuto závislost ještě prohloubit. Na druhé straně se 

setkáváme s případy, kdy dítě vyjadřuje své psychické problémy prostřednictvím celé 



řady somatických stesků, které později bývají diagnostikovány jako různé typy 

psychosomatického onemocnění. 
Nemoc nepostihuje pouze jeden orgán v těle. ale dítě celé. Proto musí dojít k léčení 

celé jeho osobnosti. Významným pomocníkem je proto i psycholog. Zvláště pokud jde 

o nemoc provázenou velkými bolestmi, musí být zacházení s malým pacientem velmi 

jemné a opatrné. Takové děti jsou mrzuté a netrpělivé, reagují zlostně na přítomnost 

neznámých lidí. Děti potřebují pocit jistoty, bezpečí a opory dospělých. Lépe snášejí 

bolest s matkou na blízku. Pokud se tak nemůže stát, musí jej í úlohu citové opory 

převzít učitel, vychovatel či zdravotní sestra. V tomto případě je pro dítě dobré, když je 

zaměstnáno hrou a jinými pro něho příjemnými činnostmi.( Koch, Matějček, I960) 

4.L Rodiče potřebují pomoc 

Výskyt závažného onemocnění dítěte se ve větší či menší míře dotýká celé širší rodiny. 

Většina rodičů, kteří dostanou informaci od lékaře týkající se zdravotního postižení 

vlastního dítěte reagují primárně výrazným psychickým šokem. 1 sekundárně se celá 

skutečnost dotýká jejich osobnosti- hlavně v sebehodnocení, sebeocenění. Objevuje se 

zármutek, stažení se do sebe, omezení životního stylu. 

Mezi primární psychologické reakce rodičů zahrnujeme vedle šoku a zármutku také 

projevy zmatku a rozpaků, popření a odmítnutí. Ve vztahu k nepříznivé diagnóze a 

Prognóze, projevy hněvu a zlosti. 
Sekundární psychologická reakce se projevuje strachem, úzkostí, pocitem viny, 

Prvky naděje. 

Vlivem celkového psychického rozpoložení rodičů nelze očekávat dobrou 

spolupráci. Teprve po odeznění lze vytvářet s rodiči pracovní alianci při léčbě 

nemocného dítěte. Nejdříve je třeba rodiče uklidnit a poté znovu informovat v důkladné 

a otevřené debatě. 

V rámci primárních a sekundárních reakcí rodičů na zdravotní postižení dítěte se 

mohou objevit dávno zasuté rodinné problémy, ale i překryté partnerské konflikty. 

P r*vě možnost uskutečnit zdravý vývoj svého dítěte je jednou ze základních lidských 

P°třeb( Říčan ,Vágnerová 1991). 



Každá choroba méně či více mění životní podmínky nemocného dítěte. Nemocne, 

oslabené dítě je tedy dobře nejen znát. ale je třeba s ním vhodně zacházet a vest 

k určitému cíli. Tím se zabývá pedagogika nemocných. Výchovným cílem je dopomoc. 

dítěti k vývoji osobnosti co nejvyspělejší a tak vyrovnané a harmonické, jak je to za 

daných okolností možné.Pedagogika nemocných je tedy takové záměrné působení na 

dítě a takové uplatnění výchovných zásad, pravidel a metod, aby se schopnost, 

nemocného dítěte mohly co nejúspěšněji rozvíjet. Je to úkol náročný a komplexní. 

Podílí se na něm řada pracovních oborů. Na prvním místě je rodina, dále zdravotní 

personál, svou úlolui zde mají pedagogové. ( Matějček, 1992) 

V centru citového života dítěte je matka. Zpočátku je to vztah jednostranný. To je 

období receptivity, úko lem tohoto období je naučit se přijímat. Rovněž se vytvař, 

základní důvěra. Komu chybí základní důvěra, je o mnohé v životě ochuzen. Není dobre 

Připraven pro role, kdy je třeba plně důvěřovat. V tomto období zůstává nejvýznamnějs, 

rodina. Zajišťuje primární socializaci dítěte. 

MiUka zpočátku reprezentuje pro dítě celé lidské prostředí a co se dítě naučí vc 

™ahu k ní, přenese později do všech ostatních vztahu. Vztah k o,ci je p r o t o t y p e m 

vztahu k mužům. Socializace p r o b í h á p o cely život č l o v ě k a . V z t a h y k druhým dětem 

j » n počátkem tohoto období spíše nahodilé, přelétavé. Přesto by každý předškolák mel 

'»<• možnost kontaktu s v r s t e v n í k y . V jejich s p o l e č n o s t i s e učí způsobu chován,. 

Předškolák je spokojený v dětském kolektivu, může si s druhými dětmi hrá,. Přátelstvt 

v tom,o Věku trvají krátce. Někdy se může s,át. že se nék.eré děd nesblíží. takova 

zkušenost je nebezpečná, může sc táhnou, až do dospělosti. Předškoláci mez, sebou 

komunikují, ale je to rozhovor složený spíše z monologů. Kogni.ivní egocemnsmns 

nebrání citové vzájemnosti mezi « t m i . V tomto období dítě střídá role. Jmou hraje 

*>»» rodičům, jinou k dělem, jinou k paní učitelce v té které roli i jinak mluví, cín, 

gestikuluje. Rovněž se učí roli soupeře. Přemoci druhého i bez našeho phčměm. 

D í ' i rády soutěží, zbožňují jakoukoli slavnostní příležitost, výjimky ze zaběhaného 

stereotypu (prázdniny, různé návštěvy.. .) . Jo citlivé, když mu někdo pošeptá tajemství 

d ° «BOL Dokáže se podělit, počkat, až na něho přijde řada. V tomto věku má na díté 

vliv učitelka mateřské školy. Jsou citlivé na vý.ky i pochvalu. Zná pravtdla 

dušného Chování, ale často na ně zapomíná. Špatné snáší sourozcncckou rivali,,,. 



V tomto období vstupuje dítě do sociálních vztahů s ostatními lidmi, neboť je to 

období nástupu do mateřské školy.V mateřské škole má rádo svoji paní učitelku a 

formuje sc jeho vztah ke kolektivu. V něm se dítě chová odlišně, než doma. Přestože 

mnozí rodiče berou mateřskou školu jako nutnosti kvůli práci), je to především 

výchovná instituce - z hlediska sociálního rozvoje, motorických a řečových dovedností 

dítěte. MŠ usiluje o tělesný, morální a intelektový rozvoj dětí. Pod vlivem 

sociokullurního nebo rodinného prostředí, ze kterého děti pocházejí, nejsou všechny 

schopné adaptovat se na stejný způsob výchovy a vzdělávání a mít z něj prospěch. Pro 

dítě z nedostatečně stimulujícího prostředí, které mívají problémy se svým 

sebevyjádřením a začleněním do kolektivu, dělá MŠ nejvíce, pro tyto děti je 

nepostradatelná. 

V MŠ má dítě možnost provozovat celou řadu aktivit. Část se jich soustředí na péči o 

vlastní tělo, jiné jsou ryze pedagogického charakteru. MŠ dává příležitost hrát si 

s ostatními dětmi a zažít si zkušenost s odloučením od rodičů. Obojí pomáhá rozvíjet 

Pocit nezávislosti. 

4-2. Mateřská škola při nemocnici jako pomocník 

Mateřská škola při nemocnici umožňuje hospitalizovanému dítěti zapomenout na 

b°lest, odloučení, strach . samotu, poskytuje pocit bezpečí a jistoty. 

Dítě si s sebou do nemocnice přináší určitý stupeň vyspělosti, temperament, 

vědomosti, zkušenosti, společenské návyky a na to všechno musí brát učitelka zřetel. Ke 

každému dítěti musí přistupovat individuálně. 

Tím, že nemocné dítě učitelka zaměstná, odpoutá ho od myšlenek na nemoc a 

Příznivě ovlivní vývoj dítěte. Zaměstnání je potřebou každého organismu, dítě v tělesné 

a duševní nečinnosti chátrá. Zaměstnání je nejen dobrý stimulátor přirozených 

vývojových možností, ale může být i terapeutickým prostředkem. Je třeba podporovat 

duševní stav dítěte. 1 nemocné dítě se musí vyvíjet co nejpřirozeněji. Učitelka 
v nemocnici musí dopřát dítěti dostatek podnětů, tím mu dodá radost do života. Pokud 



je dítě nemocné těžce, většinou se upne pouze na jednu hračku, předmět či osobu. Když 

začnou růst požadavky dítěte na zaměstnání, je to známka uzdravování. Zaměstnání 

musí být vybráno vhodně, v podstatě jako pro zdravé dítě. Vždy musí učitelka přihlížet 

na momentální zdravotní stav malého pacienta, věkové rozdíly a ke hře malého pacienta 

hodně podněcoval. 

4.2.1. lin» i\ hračka hospitalizovaného dítěte 

Dítky jsou klenot nejpilnějšího opatrování hodný. 

Hrou si mají děti cvičit mysl k jemnosti, pohyby k obratnosti a tělo ku zdraví. 

Rodiče by měli dbát, aby jejich dítky ve veselosti a potěšení nedostatku netrpěly. 

J.A.Komenský 

Hra je pro zdravý vývoj a šťastné dětství právě tak nezbytná jako slunce pro život. 

Dítě si hraje ať jc zdravé, či nemocné. Během hry se dítě v nemocnici zbavuje napětí a 

nejistoty. 

Hra je pro dítě ekvivalentem skutečné práce. Dítě ve hře hledá představu skutečného 

života. Po opravdovém životě touží i hospitalizované dítě a proto je třeba je podle toho 

zaměstnat. Zaměstnání pro nemocné dítě by mělo být součástí léčby. Musí být voleno 

Přiměřeně věku. nadání, zájmům, ale i jeho zdravotnímu stavu a diagnóze.Pokud je dítě 
uPoutáno na lůžko, je pro něj hra nezbytností, zejména v době rekonvalescence ať již 

doma či v nemocnici. Pokud je dítě upoutáno na lůžko v nemocnici má mít možnost 

hrát si s hračkami, dětmi i rodiči, pokud jsou přítomni. Důležitý je každodenní kontakt 
s rodinou. Dítě by si do nemocnice mělo vzít svoji oblíbenou hračku, která mu 

Připomíná domov a usnadňuje uzdravování. Nemocnému dítěti poskytuje hra obzvláště 

Příjemnou zábavu a přináší radost, což je také podpora k uzdravování. 

Hra je to specifická forma učení a příprava na školu a práci. Hraní je vždy 

^ s l u p i n ě . Jde především o vnitřní smysl, který vzniká až v průběhu hry a není 

P ř edem daný. Co je hrajícím kladně pociťováno? Radost, napětí, nejistota, náhoda, 

možnost kreativně zasahovat a měnit. Hra navozuje emocionální napětí a také vyladění 

d o reálného prožitku. H r a j e provázána pocitem svobody.Tojsou charakteristické rysy 

hry> které z ní činí vyhledávanou aktivitu až do dospělosti a stáří. 



H r a j e úzkou lávkou mezi realitou a fantazií. Po které lze volně přecházet. Právě 

volné propojení reality a fantazie je velmi důležitým znakem hry v předškolním období. 
Je to totiž doba, kdy dítě pomalu začíná chápat, co je reálné a co smyšlené. Je to doba, 

kdy dítě rádo setrvává ve svých smyšlenkách. Hra mu připadá jako laskavější rovina, 

která mu umožňuje prožívat fantazijní svět a nestaví ho stále do konfrontace s realitou. 

4.2.2. Příklady základních pomůcek při zaměstnání dítěte v nemocnici 

Každé dítě má potřebu aktivně něco udělat, projevit se po svém. Ncdopřejeme-li mu 

to, duševně i tělesně zakrní. 

Ne vždy může být učitelka přítomna u dítěte, proto je dobré, poučí-li rodiče, že pro 

zaměstnání v nemocnici je dobré mít vždy tři základní pomůcky. Papír, kdykoliv má 

dítě potřebu kreslit, mělo by mít možnost. Proto je dobré, aby mělo dostatečnou zásobu 

Papíru, vyhovuje i balící. Dále by v blízkosti každého malého pacienta měla být tužka a 

Pro barevné vyjádření kresleného pastelky. 

Tyto tři uvedené potřeby představují základní výzbroj hospitalizovaného dítěte k tzv. 

aktivnímu, produktivnímu zaměstnání. Dítě vyjadřuje své myšlenky, city, zkušenosti a 

v nich své nálady. Kreslit většinou začne dítě samo, ale jen malý počet dětí u této 

Činnosti spontánně vytrvá a pravidelně se k ní vrací, aniž by potřebovalo pomoc 

dospělého- učitelky mateřské školy při nemocnici. Děti potřebují slyšet několik slov 
chvály a uznání pronesených tónem mateřského zájmu. Dítěti se v nemocnici často 

stane, že vyčerpá repertoár námětů ke svým kresbám. Poté kreslí stereotypně stále to 

samé, což je nežádoucí. Nebo zanechá samotného kreslení a to je nežádoucí. V tomto 

okamžiku je dobré, pokud je učitelka nablízku a dá mu námět. Dítě však nelze nutit. 

Učitelkou zvolené náměty by měly být takové, aby dítě činilo šťastným, radostným a 
tlrr> pádem uzdravenějším. 

Kresebné projevy dětí jsou velmi cennou pomůckou pro poznání dětí. Srovnání 

kreseb z několika období léčby může dát zkušenému lékaři či psychologovi cenný 

materiál k posouzení uzdravování dítěte. 



Další vhodné věci a náměty, kterými se nemocné dítě případně zaměstná samo: 

Ku i ha- i když televize a počítače dost omezily jedinečnost knihy. Její přednost je 

v tom, že dítě pracuje aktivně. V nemoci je základním zdrojem zábavy i poučení, 

důvěrným přítelem. Dítě knihu v nemocnici vnímá mnohem citlivěji, odnáší si z ní 

rozdílné dojmy, než doma. Pro předškolní věk jsou vhodná leporela. Jinak těmto dětem 

předčítá většinou učitelka mateřské školy při nemocnici. Výběr záleží na ní, vhodné 

jsou o zvířatech. Rovněž oblíbené jsou pro děti různé hádanky, ve kterých se samy 

projeví. 

Hádanky jsou výborné pro děti upoutané na lůžko. Jak říkal Komenský:" Vtipná věc 

je potýkali se s hádankami..."Jsou dobré pro povznesení nálady, odlehčení atmosféry. 

Některé děti se je chtějí učit zpaměti. 

Dětské časopisy jsou také výborné pro hospitalizované dítě. Je poměrně velký výběr, 

mají slušnou úroveň. Výhodou oproti knihám, jsou levnější. Pro předškolní věk jsou 

časopisy přitažlivé díky obrázkům. Učitelka v nemocnici může starší hospitalizované 

dčti pověřit, aby předčítaly mladším. 

Pexeso je velice oblíbené u předškoláků. Učitelka se snaží, aby dítě zvítězilo, zdravě 

mu podporuje sebevědomí. 

Hračka do nemocnice, jak je pojednáno v předchozích kapitolách, je velice vhodná a 

důležitá. Často je to medvídek, panenka, maňásek... 

Příjemným zaměstnáním pro předškolní nemocné dítě, které zvládne samo je 

vytrhávaní a lepení. Je srovnatelné s kreslením, je to pro dítě přirozené. Některé 

bojácnější a ustrašenější dčti se někdy zdráhají. Učitelka je musí vhodně podpořit a 

vhodně motivovat. Od vytrhávání lze přejít na vystřihování. U dětí je tato činnost 

oblíbená, protože ji většinou rodiče doma nedovolují. Učitelka neustále sleduje a 

zasahuje, když dítě manipuluje s nůžkami nesprávně. 

Modelování- plastelína je u dětí velmi oblíbená. Lze provozovat i s dětmi 

upoutanými na lůžku. 

Dítě se rádo vžívá do rolí jiných lidí, proto je vhodným zaměstnáním dramatizace. A 

to hlavně pro ležící pacienty. Právě oni často ztratí chuť komunikovat s ostatními a 

jejich zdravotní stav se pak hůře zlepšuje. 



Při zaměstnání, hře se rychleji vytváří citové vazby mezi malými pacienty a 

učitelkou. Citová náklonnost se rodí ve vzájemném styku i při výchovném zaměstnání. 

Někdy se stane, že rodiče nespolupracují a zaměstnání dítěte odmítají. Učitelka 

takovým rodičům musí vysvětlit, že jde o blaho dítěte. Pestrost zaměstnání je dobrý 

pomocník v předcházení deprivačním poruchám. 

4.2.3. Historie materských škol při nemocnicích 

O zaměstnání nemocných dětí, o jejich zdravotní stav se zajímal prof. Rudolf 

Jedlička- skvělý chirurg, kterému se osvědčilo, že: „Při uzdravování je důležité veselo, 

radostno a družno."(Trnka, 1957) 

Dále MuDr. Vojtěch Trnka- lékař a pedagog, vybudoval nemocniční školu a 

vypracovával metodiku zaměstnání nemocných dětí a to za různých okolností, různého 

věku a různých nemocech. 

Prof. MuDr. Jaroslav Švejcar spolu s V. Trnkou uvedli do provozu první školu při 

dětské klinice roku 1950, v níž byl Trnka ředitelem.(Trnka. 1957) 

4.2.4. Současná podoba dětských oddělení 

V současné době jsou na dětských odděleních hospitalizovány děli od dvou do 

devatenácti let. Na oddělení jsou pokoje pro tři až čtyři děti, pokoje pro děti 

hospitalizované s matkou, herna, kuchyňka a místnost pro zdravotní sestru a vyšetřovna. 

Většina mateřských škol při nemocnicích jsou samostatnou organizací patřící pod 

Speciální školy. V prostorách nemocnice mají pronajaté prostory. Mateřská škola má 

s vé vedení, které nepodléhá nemocnici. Činnost učitelů je postavena na denní 

Pedagogické, psychologické a terapeutické práci. Vždy jsou v kontaktu se zdravotním 

Personálem a učitelka se vždy přizpůsobuje dennímu režimu na oddělení ( vizita, 

vyšetření, úklid. . .) . Mnohé sestry o práci učitelek ani nevědí a lékaři ji berou na lehkou 

váhu. Je velice důležitá vzájemná dohoda a individuální přístup. Učitelka musí mít 



znalosti o charakteru nemoci dítěte, umět spolupracovat s lékaři a personálem, také 

s rodiči. Navíc je neustále kontrolována jak zdravotním personálem, tak rodiči. 

Nej větší pravomoc a zodpovědnost má lékař. Stará se především o nemoc, ohledně 

které je dítě hospitalizováno a to je pochopitelně jeho hlavním cílem. Sestry se starají o 

to, aby dítě dostalo včas léky, aby byly plněny úkoly zadané lékařem, aby dítě bylo na 

vyšetření včas a na správném místě. K jejich osobě by měla patřit vlídnost i empatie, ale 

není to hlavní náplň jejich práce. Zdravotní sestra se především stará o fyzickou 

schránku dítěte. 

O psychiku dětské osobnosti pečuje dětský psycholog, spolu s rodiči a učitelkou. Ta 

má ale na starost více oddělení, mezi kterými pružně přechází většinou podle daného 

rozvrhu. Tím pádem děti přibližně vědí, kdy přijde čas na hru či jiné zaměstnání. 

Podrobněji pojednávám o práci v jednotlivých nemocnicích v následujících kapitolách. 

Kromě těchto odborných pracovníků hospitalizované děti setkávají s kuchařkami a 

uklízečkami. Přestože nejsou nijak pro pedagogickou práci kvalifikovány, s dětmi do 

kontaktu přicházejí. Často mezi nimi navzájem vznikají úzké vazby, zvláště u 

vnímavějších osob. Dítě si na ně často zvykne. 

Rodiče jsou na oddělení dnes běžným jevem. Dříve bychom se s nimi setkali pouze 

v návštěvních hodinách. Dnes často stráví v nemocnici celou dobu nemoci. Určitá část 

kompetencí se přesunula ze sester právě na rodiče. Hrají si s dětmi, i když velká část 

rodičů využije raději učitelku. Ta je do některých činností zapojuje. Z vlastní zkušenosti 

můžu potvrdit, že se setkáváme i s opačným přístupem rodičů. Místo psychické podpory 

dítěte tráví čas v nemocnici zcela po svém a to většinou nekonečným sledováním 

televize. 

Pro některé rodiče je pobyt s dítětem v nemocnici citově vyčerpávající. Jsou s dětmi 

na relativně malém prostoru, to jim poskytuje nepatrné soukromí. Na rozdíl od 

zaměstnanců nemocnice prožívají se svým dítětem nemoc na plno, jsou citově 

zainteresováni a jejich směna je celodenní. 

Počty dětí se denně mění a učitelka musí přihlížet i k měnícímu se zdravotnímu stavu 

malého pacienta. Proto učitelka mateřské školy při nemocnici pracuje pod daleko 

větším psychickým tlakem, než v běžné mateřské škole. 



4.3. Osobnost učitelky MŠ při nemocnici 

Práce učitelky v mateřské škole při nemocnici se diametrálně liší od práce v běžné 

mateřské škole, protože cíle jsou jiné. Hlavní prioritou učitelky v mateřské škole při 

nemocnici není rozvoj kognitivních procesu dětí, zlepšení koordinace pohybu, jemné 

motoriky ani sledovat vývojové vady řeči. Toto jsou pro ni až druhotné cíle jejího 

zájmu. 

V první řadě jí jde o duševní stabilitu dítěte. Učitelka se snaží vytvořit v nemocnici 

takové podmínky, aby mohly být uspokojeny základní potřeby hospitalizovaného dítěte 

a nemocniční pobyt na něm nezanechal žádné negativní následky pro jeho budoucí 

vývoj. A jak těchto cílu dosáhnout? 

Učitelka by se měla snažit zajistit duševní pohodu, snížit negativní vlivy na 

minimum. Léčba někdy od dítěte vyžaduje disciplínu a řád, který může být pro 

předškolní dítě těžké dodržet. Učitelka by se měla snažit tuto situaci dítěti zjednodušit. 

Odstranit lákadla, která by vedla k porušování daných pravidel, přizpůsobit prostředí 

dítěti tak, aby se mu daná pravidla dodržovala co nejsnadněji.(Trnka, 1971) 

Dále je důležité, aby práce učitelky byla koordinována s činností ostatních lidí, kteří 

mají v nemocnici na dítě vliv. Lékař má hlavní slovo, rozhoduje o tom, zda dítě může jít 

•ia hernu nebo zda má být v izolaci. Všechny další činnosti, které se dítěte nějak týkají, 

by měly být řízené. Učitelky a zdravotní sestry by měly být jednotní a vzájemně se 

respektovat. Pokud tomu tak není, dítě se může cítit víc zmatené a nejisté. Dítě se bude 

také cítit jistěji, budou-li mít činnosti nějakou určitou pravidelnost. Učitelky chodí za 

dětmi vždy ve stejnou dobu. ( Bacus, 2004) 

Neméně důležité je, aby si učitelka vytvořila taková pravidla, která by mohla platit 

Pro všechny děti na oddělení stejně. Nemocné dítě je často v rodinném kruhu ušetřeno 

domácích povinností, může více sledovat televizi. Rodiče mu tak ulehčují život na úkor 

ostatních. To je za daných podmínek pochopitelné, ale o to víc by se učitelka 
v nemocnici měla snažit, aby si dítě vyzkoušelo dodržovat stejná pravidla jako ostatní. 

Tak tomu bývá v běžných mateřských školách. Tím dítěti učitelka v nemocnici dává 

možnost rozvíjet se po stránce sociální, dohnat svoje zdravé vrstevníky. (Matějček, 

1992) 



Další rozdíl v práci učitelky v nemocnici je ten, že přijde do mnohem bližšího 

kontaktu s rodiči hospitalizovaných dětí a jejich vztah je na jiné bázi. než v běžné 

mateřské škole. Rodiče se často zájmových činností a her účastní s dětmi. To klade 

vyšší nároky na učitelku, která je tak pod jejich stálou kontrolou. 

Jaká by měla být učitelka mateřské školy při nemocnici? Povahově vyrovnaná, stálá, 

která nepodléhá častým zvratům nálad a není příliš zatěžována osobními problémy a 

konflikty. Měla by být trpělivá, vlídná s převahou radostné nálady a se smyslem pro 

humor. Její přístup by měl být malým pacientům srozumitelný a přijatelný. Jistě by 

měla umět dítě uklidnit, rozprávět s nimi a dokázat se vžít do jejich světa. Vymýšlet 

takové hry a činnosti, aby dítě mělo radostnou náladu. Umět se s dětmi zasmát i v jejich 

nepříjemném období, povzbuzovat je. To vše klade na osobnost učitelky v nemocnici 

velké nároky. 

Učitelka prožije mezi nemocnými dětmi velkou část života. Mělo by j í těšit ( 

z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že tomu tak je), když i nemocné dítě se na ní 

usmívá. 

4.3.1. Formy možné spolupráce s rodiči 

Není pochyb o tom, že učitelka mateřské školy při nemocnici je významným 

činitelem při uzdravování dětí. Nicméně nelze opomenout další důležitý článek a tím 

jsou rodiče. Rodiče mohou práci zdravotníků podpořit. Leč někdy je tomu i naopak. Je 

Proto důležité, abychom je získali ke spolupráci. 

Čím menší dítě, tím větší je jeho závislost na rodičích. Oni určují jeho první postoj 

k okolnímu světu, jsou mu první velkou autoritou. Proto velmi záleží na tom, jak se oni 

Postaví k osobě lékaře, sestry i učitelky, ale i výkonům prováděným na oddělení, 

rozumní rodiče přirozeně tyto činitele podporují a tím urychlují uzdravování dítěte. Je 

třeba také rodiče přesvědčit, žc je při hospitalizaci dobré, aby dítě nemělo dlouhou 

chvíli, nenudilo se. Aby pochopili jak je potřebné, prožívá-li jejich dítě drobné radosti 

v nemocnici a jak je nutné, aby se stále na něco těšilo. Je dobré, když učitelka řekne 

r°dičům hned zpočátku jasně a důrazně, co od nich chce a oni aby se bez váhání řídili 

Jejími radami a požadavky. 



Rodiče, pakliže jsou přítomní při zaměstnání dítěte, je musí za každou práci 

pochválit, i když vidí nedostatky. Určitě učitelka uvítá, když rodiče dítěti opatří 

pastelky, omalovánky, čtvrtky, lepidlo, nůžky. Je lepší dítě zásobit pomůckami a 

výtvarným materiálem, než dorty. 

Rodiče, kterým na svém dítěti skutečně záleží a mají ho rádi. pomohou učitelce 

v procesu uzdravování. 

5. Zdravotní klaun 

Na psychiku hospitalizovaných dětí i jejich rodičů působí ..terapie humorem", 

kterou praktikuje na dětských odděleních Zdravotní kann. 

Zdravotní klaun je nezisková organizace, která pravidelně přináší do nemocnic 

smích a radost hospitalizovaným dětem. Koncept „léčby humorem" přinesl do České 

republiky Američan Gary Edwards. První nemocnice začal navštěvovat v roce 1998 a 

Po několik let projekt financoval z vlastních úspor. Na základě pozitivních ohlasů ze 

strany především větších fakultních nemocnic inicioval koncem roku 2001 vznik 

občanského sdružení. Dnes pracuje v České republice 20 profesionálních zdravotních 

klaunu., kteří pravidelně navštěvují malé pacienty v 31 nemocnicích v celé republice. 

Většina programu zdravotních klaunů je pro nemocnice zdarma. Náklady jsou hrazeny 

/ finančních darů. jejichž výše umožňuje navštívit více jak 15 000 dětí ve věku od I 

17 let. Skutečný zájem o návštěvy ze strany nemocnic je však zhruba trojnásobný. 

Zdravotní klauni - profesionálové 



Všichni klauni, kteří pracující pod hlavičkou Zdravotního klauna, jsou profesionální 

umělci s dramatickým vzděláním (DAMU). Od těchto lidí se navíc neočekává jen 

profesionalita v oboru, komediální talent, hudební nadání, schopnost improvizace, ale 

také velká schopnost empatie, trpělivosti a samozřejmě vztah k dětem. 

Noví klauni tak procházejí poměrně náročným sítem výběru, poté školícím programem 

a následně tříměsíční zkušební lhůtou. 

V rámci úvodního školícího programu procházejí noví zdravotní klauni speciálním 

tréninkovým soustředěním, kde přímo od lékaře dostanou informace týkající se provozu 

nemocnic - tj. jak se zde pohybovat, kde je třeba dodržet určitá provozní a léčebná 

pravidla, apod. Je jim poskytnut obecný přehled různých onemocnění, jak působí na 

dětskou psychiku. Jsou popsány základní diagnostické a léčebné metody. 

Sdružení Zdravotní klaun získalo v loňském roce podporu Ministerstva zdravotnictví 

ČR. 

V současnosti jsou profesionální zdravotní klauni považováni za účinnou součást 

léčebného procesu na dětských odděleních nemocnic ve světě i ve všech vyspělých 

evropských zemích např. v Rakousku. Německu. Holandsku, Itálii. Dánsku. Belgii, 

České republice. Maďarsku, Slovinsku a na Slovensku. Sdružení Zdravotní klaun je 

členem mezinárodní sítě ROTE NASEN Clowndoctors International. 

Pravidelné návštěvy 

Na návštěvu za dětmi chodí vždy sehraná klaunská dvojice. Na dětských lůžkových 

odděleních zdravotní klauni pracují individuálně s cca 30ti dětmi při každé návštěvě. 

Pro každého vymyslí překvapení, které pomůže pacientovi zapomenout na bolest, 

úzkost, strach neboje pro něj příjemným zpestřením nemocniční nudy. 

Cíleni je myšlenkově oddělit dítě od jeho nemoci a psychické nepohody, zaujmout ho 

hl 'ou, zapojit ho do ní a vykouzlil tak na dětské tváři úsměv. 

Klauniáda trvá cca 3 - 4 hodiny. Na běžných klauniádách neděláme velká představení. 

Bčžná klauniáda vlastně začíná v naší vysočanské kanceláři, kde připravujeme plán 



návště\ nemocnic, domlouváme se s našimi partnery, kteří návštěvy na dětských 

lůžkových odděleních podporují a ověřujeme na která oddělení a do kterých nemocnic 

můžeme přijít. A my - zdravotní klauni - pak přijdeme do nemocnice, převlékneme se 

do ..doktorských" kostýmu, umyjeme se a vydesinťikujeme si ruce a všechny rekvizity. 

Potom se scházíme s vrchní sestrou, která nám řekne jak na tom které děli jsou. Teprve 

potom zaklepeme na dveře dětských pokojů a když jsme pozváni, jdeme dovnitř a 

hrajeme s dětmi jejich vlastní představení. To vyžaduje cil pro situaci, velký prostor pro 

improvizaci a hlavně individuální kontakt. 

P inka domů 

Ve spolupráci s NADACÍ EUROTEL připravují 2x ročně návštěvu ve 32 

nemocnicích. Tyto návštěvy se odehrávají v herně a zdravotní klauni si pro děti 

připravují vystoupení, rozdávají jim dárky a NADACE EUROTEL poskytuje 

pravidelně kupony pro volání dětí z darovaných mobilních telefonů, které mají sestřičky 

u sebe po celý rok. Nakonec se ještě zdravotní klauni podívají za dětmi, které kvůli 

svému zdravotnímu stavu musely zůstat na lůžku. 

Cirkus Paciento 

„Cirkus Paciento" je projekt, který rozšiřuje možnosti pozitivního působení 

zdravotních klaunu na dětských odděleních nemocnic a zároveň posiluje aktivní 

zapojení dětí do vytváření dobré nálady na oddělení. 

Program je určen především, ne však pouze, dětem s dlouhodobějšími 

onemocněními, a je koncipován jako týdenní. Zdravotní klauni navštěvují děti, které 

jsou předem vybrané lékaři a zdravotními sestrami na základě jejich aktuálního 

zdravotního stavu a možností, po dobu čtyř odpolední. 

Na rozdíl od běžných návštěv jsou klauni v tomto případě bez kostýmů a červených 

nosů a předstupují před děti jako civilní osoby. Jejich úkolem totiž protentokrát není 

'"ozesmát malé pacienty během několikaminutové návštěvy, ale udělat z nich svoje 



spolupracovníky na celý týden. Klauni se s dětmi během svých návštěv podělí o část 

svých dovedností / oblastí kouzlení, žonglování, výroby masek a užívání 

nejrozličnějších rekvizit, tedy stručně řečeno o umění rozdávat úsměv. Děti tak získají 

jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí práce klauna a zároveň si osvojit celou řadu 

triku, na jejichž zdokonalování mohou v průběhů týdne, pod dohledem klaunú-

profesionálu pracoval. A nejen to. 

Vyvrcholením této čtyřdenní přípravy je páteční „cirkusové vystoupení" s předem 

připraveným a nazkoušeným programem, na kterém mají děti možnost předvést svůj 

nově nabytý um svým rodičům, ostatním dětem z dalších oddělení, zdravotnickému 

personálu: prostě všem, kdo jsou na představení pozváni. 

Účast dětí v programu i v závěrečném vystoupení je zcela dobrovolná a program 

respektuje různá omezení nemocných dětí. včetně nutnosti napr. provedení vyšetření či 

léčebného zákroku v době jeho přípravy. 

Terapie humorem 

Mimo stěžejní programy pro děti připravuje toto sdružení ve spolupráci s Gary 

Edwardsem vzdělávací program pro lékaře a zdravotní sestry, s cílem seznámit je s 

psychosociálními technikami tzv. Humor therapy, které mohou používat v situacích, 

které jsou pro dětské pacienty stresující nebo bolestivé. Tento program byl úspěšně 

vyzkoušen v roce 2004 za dočasné podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Cílem programu je poskytnout možnost praktického tréninku pro zdravotnický 

personál, který přichází denně do kontaktu s dětskými pacienty (lékaři, zdravotní sestry, 

pedagogičtí pracovníci i dobrovolníci), ve speciálních technikách, které pomáhají 

navázat a prohloubit bezprostřednější kontakt s dětmi a posílit vzájemnou důvěru. 

Princip těchto technik spočívá ve využití hravého potenciálu dítěte k vytváření 

situací, které dětského pacienta uklidní a eliminují či zmírní strach z dané situace nebo 

lékařského zásahu. Znalost těchto technik může významně přispět ke změně atmosféry 

ošetřovny či nemocničního pokoje, usnadnit zdravotnickému personálu provedení 

odborného výkonu a malým pacientům pomoci zvládnout stres, odstranit strach z 



léčebných zákroku (např. odběry krve, převazy) a vytvořením psychické pohody 

příznivě ovlivnit vnímání bolesti. 

Program byl úspěšně v\zkoušen v roce 2004 za dočasné podpory Ministerstva 

zdravotnictví ČR a podle dostupných informací je unikátní i v celosvětovém měřítku. 

Projekt je plně hrazen z příspěv ků dárců a sponzorů občanského sdružení Zdravotní 

klaun, pro nemocnice je zcela zdarma. 

Patronkou sdružení je herečka Bára Hrzánová. A toto jsou její slova: 

.. Když mě sdružení Zdravotní klaun oslovilo,zda bych Se nechtěla stát jeho 

patronkou, uvažovala jsem čistě sobecky. Protekce u Zdravotního klauna není přece 

vůbec k zahození. Předpokládám, že povinností Zdravotního klauna je navštívit svou 

patronku, i když neleží na dětském oddělení. Nejsmutnější pohled je na nemocné děti a 

zvířata. Proto jsem ráda, že i u nás se našli lidé, kteří se rozhodli, alespoň na chvíli, 

zbavit děti v nemocnicích smutku, strachu a bolesti. 

Protože, kdo se směje, ten se léčí!!" 

6. Nadace Archa Chantai 

Když přijela Chantal Poullain Polívková do Československa, hledala nějaký způsob, 

jak být užitečná. ..Když tady žiji, tak nebudu pasivně přihlížet, co se tu děje!? Jednou 

jsem seděla se synem Vladimírem v čekárně u lékaře a on se mě najednou zeptal: 

Maminko, proč je to tu takové smutné? A kde jsou hračky? A já jsem slíbila, že se budu 

snažit udělat něco proto, aby to b y l o jinak. A co slíbím Vladimírovi, vždycky dodržím. 

A tak vznikla Nadace Archa Chantai. 

Samozřejmě, že nemocnice potřebují kvalitní přístroje, léky, domnívám se, že 

v Čechách jsou i výteční lékaři, ale to prostředí v dětských zdravotnických zařízeních na 

duši příliš pozitivně n e p ů s o b í . A léčba duše je vlastně takovou filozofií Nadace Archy 

Chantai. 

Většina lékařů vám potvrdí, že i pozitivní prostředí napomáhá léčbě. V takovém 

V eselém pokoji či čekárně s hračkami dítě často zapomíná na trápení." 



Není krásnější poslání, než pomáhat dětem v těžkých situacích. Chantal Poullain-

Polívková si to uvědomila v době, kdy poprvé vstoupila do našeho zdravotnického 

zařízení. "Byl to pro mne šok" říká. Pro nás, dospělé Čechy, strohé, šedivé a neosobní 

nemocnice možná neznamenají žádné velké trauma. Ale co naše děti? Neměly by mít 

možnost uzdravovat se v příjemném a kamarádském prostředí, obklopené hračkami, 

knihami a obrázky? Samozřejmě, že měly. A proto se Chantai Poullain-Polívková 

zasadila, aby vznikla Nadace Archa Chantai a pomáhala tyto nedostatky odstranit. 

Spolupracuje s výtvarníky, kteří pro děti v nemocnicích vytvářejí "pohádkové světy". 

Byla založena 11. června 1993 z iniciativy paní Chantai Poullain-Polívkové, 

Francouzky, která u nás žije již řadu let. Život paní Chantai - to je plno barev a lásky, a 

protože láska patří hlavně dětem, rozhodla se vytvořit nadaci Archa, která je pro ni 

symbolem pomoci a záchrany. Filozofií Nadace Archa Chantal je humanizace dětských 

zdravotnických zařízení. Veškerá snaha směřuje k vytvoření podmanivého prostředí 

pozitivně působícího na psychiku nemocných dětí. Změnou neutěšeného prostředí v 

útulná, příjemná místa se malý pacient stává součástí kouzelného světa. Touto hrou se 

dítě lépe vyrovná s pobytem v nemocnici, zbaví se stresu a překoná odloučení od 

rodičů. Projekty jsou navrhovány výtvarníky a architekty na základě požadavků a 

konkrétních potřeb jednotlivých nemocničních oddělení ve spolupráci s dětskými 

psychology, lékaři a sestrami. Návrhy jsou originální svým námětem a každá jejich 

realizace je komplexní přestavbou interiéru do nejmenších detailů - vše v dokonalé 

harmonii. 

Přání nadace je zateplit studené, neosobní prostředí barvami, obrázky, hernami, 

všemi dostupnými prostředky navodit u nemocných dětí pocit bezpečí, co nejvíce 

Zmírnit jejich duševní strádání, strach a stesk po domově. "Důvod, proč o tohle všechno 

usiluji je prostý, v nemocnici by se nemělo léčit pouze tělo, ale i obolavělá duše. 

Pohoda a harmonie jsou přece základním předpokladem fyzického zdraví", říká paní 

Chantai. 



Nadace byla založena 11. června 1993 v Prachaticích. Dne 28. června 1995 bylo sídlo 

přemístěno do Brna. Od 1. listopadu 1995 začala činnost pobočky v Praze. 

Cíl nadace : 

Nadace je zřízena za účelem zlepšení prostředí v dětských nemocnicích a léčebnách 

formou oprav a rekonstrukcí těchto objektů. Dosažení co nejrychlcjšího léčebného 

výsledku a také zasloužení se o zlepšení psychického stavu malých pacientů, který má 

vliv na jejich úspěšnou rehabilitaci. Zkvalitnění vztahu dítě - lékař - rodiče. 

K dosažení cílů, nadace zajišťuje : 

opravy a úpravy dětských zdravotnických zařízení s důrazem na jejich výtvarné pojetí, 

výzdobu obrazy a sochami, vybavení dětských zdravotnických zařízení nábytkem, 

knihami, hračkami a spotřební elektronikou a rozvoj vzájemné spolupráce zdravotníků, 

dětí, rodičů a veřejnosti 

Nadace Archa pro Afriku 

Nápad pomáhat dětem v Africe měla prezidentka Nadace Archa Chantai již před pár 

lety. Její pobyt v Demokratické republice Kongo a natáčení dokumentárního filmu 

"Prokletí", který je o životě dětí nařčených z. prokletí ďábla ji v tom jen utvrdil. 

Na závěr příklady některých zrealizovaných výtvarných projektů Nadace 

Archa Chantai: 

Lůžkové oddělení Dětské neurologie Fakultní Thomayerova nemocnice Praha 

2002 „Svět loutek" Cena realizace: 6 000 000 Kč 

Fakultní Thomayerova nemocnice Praha, ambulantní část dětské neurologie 



2001 - Přijela pouť Cena realizace: 2 700 000 Kč 

Fakultní nemocnice Praha-Motol, detské dialyzační středisko 

2000 - Cesta vlakem Cena realizace: I 800 000 Kč 

Fakultní nemocnice Praha-Motol, příjem dětských pacientu 

1999 - Cirkus Cena realizace: 3 200 000 Kč 

Fakultní nemocnice Praha-Motol, Klinika dětské chirurgie 

1998 - Hrajeme si Cena realizace: 790 000 Kč 



II. P R A K T I C K Á Č Á S T 

1. VYMEZENÍ CÍLE, ÚKOLŮ A FORMULACE HYPOTÉZ 

CÍL : 

Zjistit, do jaké míry je možná a žádoucí spolupráce mateřské školy při nemocnici 

s rodiči hospitalizovaných dčti, dála posoudit kvalitu spolupráci v závislosti na 

osobnosti učitelky mateřské školy při nemocnici. 

ÚKOLY: 

- navštívit osobně ( či jinak kontaktovat)detská oddělení vybraných nemocnic 

- získat poznatky o současné situaci v mateřských školách při nemocnicích 

- rozebrat materiály získané výzkumem a studovat odbornou literaturu 

HYPOTÉZY : 

Práce vychází z předpokladu, 

1 -že spolupráce mateřské školy při nemocnici s rodiči je možná. 

2.že rodiče potřebují spolupracovat s učitelkou mateřské školy při nemocnici. 

3.že kvalitu spolupráce ovlivňuje osobnost učitelky mateřské školy při nemocnici. 



2. METODIKA VÝZKUMU 

Pedagogika nemocných je takové působení na dítě, které vede k individuálnímu 

uplatnění výchovných zásad, pravidel a metod, aby se schopnosti nemocného dítěte 

mohly co nejúspěšněji rozvinout a umožnily mu prožívat svůj život uspokojivě a šťastně 

i během hospitalizace. 

Na dětských odděleních šesti nemocnic jsem prováděla pedagogický výzkum a ke 

zpracování informací jsem použila metodu dotazníku. 

Gavora (1999, s.99) uvádí, že dotazník je způsob kladení otázek a získávání 

písemných odpovědí. Je nejfrekventovanější metodou zjišťování údajů. Je určen pro 

hromadné získávání údajů. Můžeme jím získávat velké množství informací při malé 

časové investici. 

Dotazníky byly předloženy rodičům (respondentům) hospitalizovaných dětí. 

Dotazník obsahoval 18 otázek (položek), u dvou položek byly podotázky. Otázky jsou 

byly formulovány jasně, aby byly pro respondenty srozumitelné. Posuzovací škála byla 

1 až 5. Touto metodou pedagogického výzkumu se zjišťovalo, do jaké míry je možná 

kvalitní spolupráce mezi mateřskou školou při nemocnici a rodiči hospitalizovaných 

dětí. 

3. CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO VZORKU 

Při výzkumu vycházím ze vzorku sedmi mateřských škol při nemocnicích: 

MŠ při nemocnici Královské Vinohrady 

MŠ při nemocnici Motol 

MS při nemocnici Bulovka 

MŠ při Thomayerovč nemocnici 

M Š při nemocnici Kladno 

MŠ při nemocnici Žatec 

MŠ při nemocnici Pardubice 



Pardubickou a Thomayerovu nemocnici jsem kontaktovala telefonicky, e-mailem a 

poštou. Ostatních pět nemocnic jsem navštívila osobně. 

Celkem rozdáno: 165 dotazníků 

Celkem vráceno: 127 dotazníků 

Celková návratnost: 77% 

Mateřské školy při nemocnici navštěvují hospitalizované děti od 3 do 6(7) let. 

Podrobný popis jednotlivých školských zařízení je v následujících kapitolách. 

4. CHARTA PRÁV DĚTÍ V NEMOCNICI 

(Materiál v tomto z n ě n í podpořila Centrální etická komise při MZ ČR v roce 1993) 

I Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže 

být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetření nebo při ambulantním docházení. 

2.Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, 

kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem 

v nemocnici zůstali, aby se na péči o své dítě mohli podílet. Rodiče by měli být plně 

informováni o chodu oddělení a podporováni v aktivní účasti na něm. 

3.Děti, stejně jako jejich rodiče, mají právo na informace v takové podobě, jaká 

odpovídá jejich věku a chápání. Musejí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých 

Potřebách s personálem. 

4.Děti a jejich rodiče mají právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně 

zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě musí být chráněno před všemi 



zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony podniknutými 

pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení. 

5.S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno 

jejich soukromí. 

6.Dětem se musí dostávat péče od náležitě školeného personálu, který si je plně vědom 

fyzických a emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny 

7.Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít v nemocnici své věci. 

8 . 0 děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny. 

9.Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich 

vývojovým potřebám a požadavkům a také uznávaným bezpečnostním pravidlům a 

zásadám péče o děti. 

10.Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich 

yěku a zdravotnímu stavu 

5- ANALÝZY V Z O R K U 7 MŠ PŘI NEMOCNICÍCH 

S- l- MŠ při nemocnici Královské Vinohrady 

Mateřská škola při nemocnici je součástí Speciálních škol, Chotouňská 476, Praha 

l()- Zajišťuje péči o děti chronicky nemocné, choroby ohrožující život, vývojové vady, 

ú r*zy- často s trvalými následky nebo ztráty nějaké funkce, citově i psychicky narušené 

^ t i , reparace a kosmetické úpravy. 



Výchovně vzdělávací činnost probíhá na dětských odděleních plastické chirurgie J IP 

(infekční), jednotce intenzivní péče chirurgie, interně a popáleninách, formou 

individuální výuky. Některá oddělení jsou smíšená a učitelka pracuje se všemi dětmi. 

Mateřská škola při nemocnici pečuje o dčti od 2 do 7 let. Jejím úkolem je zabezpečit 

činnost podle jejich schopností a zdravotního stavu zkušenými speciálními pedagogy. 

Veškerá činnost učitelek je postavena na denní pedagogické, psychologické a 

terapeutické práci a to vždy v úzkém kontaktu se zdravotníky. Respektují jejich pokyny, 

každodenní kontakt s nimi je součástí práce každé učitelky. Výchovně vzdělávací 

působení na hospitalizované děti přispívá ke zlepšení jejich tělesného a psychického 

stavu. 

Velice náročná práce je na všech odděleních, zvláště na oddělení popálenin, kde jsou 

děti hospitalizovány dlouhodobě. Jedná se o individuální zaměstnání dítěte u lůžka. 

Prioritním cílem mateřské školy je, aby dítě bylo co nejaktivněji zapojeno do činnosti. 

Velkým přínosem a p o m o c í jsou přenosné počítače, které si škola ze svého rozpočtu 

v plné šíři nemůže dovolit. 

Mateřská škola při nemocnici se orientuje především na výtvarnou a pracovní 

výchovu, kterou vhodně doplňuje hudební výchova. 

5.1.1. Výsledky výzkumu: 

výsledky výzkumu: 

Ho/cl áno: 15 dotazníku 

Vráceno: 9 dotazníků 

Návratnost: 60% 

Průměrný věk matek byl 29 let. otců 34 roku. Ncjmladší matce bylo 26 let, nejstarší 

3C). Ne j mladšímu otci bylo 28 a naopak nejstaršímu 59 let Nemocným dětem bylo 

v Průměru 4,5 roku. doba jejich pobytu na dětském oddělení činila průměrně 7 dní. 

Na otázky v dotazníku odpovídali rodiče hospitalizovaných dětí. K odpovědím na 
Jednotlivé otázky užívali následujícího hodnocení. Svůj názor vyjádřili zakroužkováním 
jedné ze známek : 1 - výborný (ano), 2 = chvalitebný, 3 = dobrý. 4 = dostatečný, 5 -
nedostatečný (ne), ? = nevím 



1. Má svc opodstatnění v nemocnici mateřská škola ? 

Hodnocení : I Počet odpovědí : 9 

• 100% 

2. Je atmosféra v MŠ při nemocnici pozitivní, když ji navštívíte ? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 7 

D 22% 

• 78% 

3- Informace ( nikoliv o zdravotním stavu) o svém dítěti získávám i od učitelky MŠ? 

Hodnocení : I Počet odpovědí : 8 

• 11% 

. „ 
v y 

• 89°/ 

Je učitelka k mým dotazům vstřícná? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 9 



5. Jsem spokojen s formou komunikace při konzultaci s učitelkou? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 9 

n 100% 

6. Jestliže se dohodnu s učitelkou na nějakém konkrétním postupu,ona tuto dohodu 

respektuje? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 9 

• 100% 

7. Dodržuji i já, rodič, výsledky dohody s učitelkou MŠ při nemocnici? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 9 

• 100% 

8. Mám dobrou zkušenost s učitelkou MŠ při nemocnici? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 9 



9. Měla by učitelka MŠ při nemocnici trávit s dětmi více času ? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 5 

2 4 

10. Jste spokojeni s kvalitou výchovně- vzdělávacího procesu v MŠ při nemocnici? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 9 

11. Je volný čas dostatečně využitý pro hru dítěte? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 9 

• 100% 

12 Cítí se Vaše hospitalizované dítě v přítomnosti učitelky příjemně? 

I lodnocení : 1 Počet odpovědí : 9 



13. Nahrazuje v rámci možností učitelka v nemocnici dítěti rodiče? 

1 lodnocení: 1 Počet odpovědí : 6 

• 33% 

14. Má dítě možnost volby her a hraček? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 9 

15. Motivuje učitelka dostatečně malé pacienty ke hře? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 9 

16. Vyjádřete známkou úroveň následujících položek: 
- je nemocniční prostředí na oddělení příjemné? 

Hodnocení : I Počet odpovědí: 7 
2 I 
3 1 

• 11% m i % 



- vybavení pokojů 

Hodnocení: 1 
2 
1 

Počet odpovědí: 5 
2 
9 

• 22% 

• 22% 

• 56% 

- vybavení herny 

I lodnocení: 1 Počet odpovědí: 
8 

• 11% 

• 89% 

-výzdoba chodeb 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 9 

• 100% 

hračky 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 9 



17. MŠ při nemocnici by se měla: 

- více sc přiblížit klasické MŠ 

Hodnocení: I až 5 Počet odpovědí: 0 

podřídit se přáním dítěte 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí: 9 

• 100% 

IS. Co navrhujete, či nabízíte ke zlepšení spolupráce mezi učitelkou MŠ při nemocnici 

a rodiči? 

Počet odpov ědí: 0 

5.1.2.. Shrnutí 

Existenci mateřské školy při nemocnici Královské Vinohrady podpořilo 100% 

dotázaných rodičů. 

Atmosféra je zde pozitivní na 78%. z 22% je hodnocena jako chvalitebná. 

Učitelka poskytuje informace o malém pacientovi z 89% výborně a z 11% chvalitebně, 

Učitelka je 100% vstřícná k dotazům rodičů hospitalizovaných dětí. 

Formu komunikace zvolenou učitelkou rodiče vítají na 100%. 

Jestliže se rodiče dohodnou s učitelkou na něčem konkrétním, ona toto respektuje na 

100%. 
Sebe hodnotí rodiče na 100% při plnění dohody mezi nimi a učitelkou. 

Dobrou zkušenost s učitelkou mateřské školy při nemocnici má 100% dotázaných 

rodičů. 

56% rodičů hodnotí na výbornou, že by učitelka měla trávit větší část dne s dětmi 

v nemocnici, 44% tuto skutečnost ohodnotilo chvalitebně. 



\ šichni rodiče jsou na 100'- spokojeni s kvalitou výchovně vzdělávacího procesu 

v materské škole při nemocnici. 

Všichni rodiče odpověděli, že volný čas pro hru nemocného dítěte je využitý na 100%. 

JOO'-ŕ rodičů liiXÍnotíprítomni)>t učitelky jako příjemnou záležitost prodíič. 

Učitelka nahrazuje nepřítomné rodiče v nemocnici výborně pro 67% dotázanvch, pro 

33% chvalitebně. 

Rodiče se shodli na 100%. že dítě má na dětském oddělení možnost výběru her a 

hraček. 

1009? rodičů zastává názor, že učitelka poskytuje malým pacientům dostatečné 

množství motivace. 

78 fi rodičů si myslí, že nemocniční prostředí jc příjemné, 22% jej hodnotí chvalitebně. 

Pro 56% rodičů jsou pokoje na dětském oddělení vybaveny výborně, pro 22% 

chvalitebně a pro 22%' dobře. 

I 1% rodičů vidí hernu vybavenou výborně. 89% ji hodnotí chvalitebně. 

Rodiče se na 100% shodují \ názoru, že jsou chodby vyzdobeny výborně, rovněž výběr 

hraček ohodnotilo 100% rodičů na výbornou. 

V odpovědi na otázku, zda by se měla MŠ při nemocnici více přiblížit klasické mateřské 

škole jsein nezaznamenala žádnou odpověď. 100% rodičů hodnotí na výbornou 

myšlenku, abv se nemocniční školka podřizovala zejména přáním dítěte. 

Na poslední otázku v dotazníku ohledně návrhů vedoucích ke zlepšení spolupráce 

mezi učitelkou a rodiči neodpověděl nikdo. 0% rodičů. 

•5.2. Speciální materská škola při Fakultní nemocnici M O T O L 

Škola při FN Motol byla založena 1.1.1950 při I. dětské klinice v Praze 2. Jejímu 

zřízení předcházela dlouhá jednání profesora Ml'Dr. Švejcara se školními úřady. Byla 

Prvním zařízením tohoto druhu u nás a velmi brzy podle jejího vzoru vznikaly další 

školy po celé republice. Od té doby prošla škola dlouhým vývojem - od stěhování do 

nové budovy v Motole v roce 1970 až k hledání nejvhodnějších proporcí mezi 

vzdělávací a výchovnou psychoterapeutickou činností. Ukázalo se. že vyučování 



nemocných dětí ma pozitivní vliv ; na jejich zdravotní stav. Pan profesor tehdy 

prohlásil: "Vyučování nemocných dětí je ncjlepší cesta k terapii." 

V současně době škola zajišťuje práci s dětmi na jednotlivých odděleních 1. a II. 

Dětské klinik} ve 1-N Mutol. Učitelé naší školy \yučiijí děti s nemocemi inierními. 

chronickými, mentálně, tělesně, sluchově i zrakové postižené'a také děti s vývojovými 

vadami. Proto je možné označit naší školu jako integrovanou, poskytující komplexně 

výchovně - v zdělávací péči všem těmto skupinám. 

Pedagogický sbor se skládá ze speciálních pedagogu, kteří se dětem věnují nejen u 

lůžka, ale i v hernách a speciálních třídách. Všichni učitelé se dále průběžně vzdělávají, 

každoročně se zúčastňují akreditovaných seminářů, nácviku nových forem výukovvch 

programu a dalších pedagogických aktivit. 

Hlavní snahou celého pedagogického sboru je zajištění hry a jiného zaměstnání v 

nemocničním prostředí tak. abv se všechny děti mohlv po ukončení léčby vrátit do své 

mateřské školy. Naším cílem je i starost o dětskou duši a zpříjemnění pobytu v 

nemocnici. 

Speciální materská škola při nemocnici pracuje s dětmi ve věku od 2-71et. Působí zde 

3 učitelky mateřské školy. Prioritním cílem je vytv ořit pro děti takové podmínky, které 

jsou nejvhodnější pro adaptaci na prostředí nemocnice, pro přirozený osobní rozvoj a 

úspěšné výchovně-vzdělávací působení pro každého /. nich. v souladu s podmínkami 

nemocnice. 

Kvalitní pedagogická práce je základním předpokladem pro spokojený návrat do 

Primárního prostředí rodiny a kmenové školské instituce.Děti se nejraději zapojují do 

zábavných a didaktických her. soutěží a námětů na praktické činnosti. Někteří z nich se 

Pak podílejí na v ýtvarných i literárních soutěžích a projektech. 

Vzhledem ke specifickým zdravotním problémům dětí je prioritním cílem učitelek, 

aby děti zvládly hospitalizaci a léčebné procedury s ní spojené bez závažnějších 

Psychických problému a mohly se s radostí vrátit do svých kmenových škol mezi své 

kamarády. 

Prioritním úkolem je individuální přístup k hospitalizovaným dětem. Dále spolupráce 
s lékaři a ostatním zdravotnickým personálem. Důležitá je spolupráce s rodiči malých 

Pacientů, respektování jejich přání. A v neposlední radě vytvářet optimální podmínky 



pro posílení psychické odolnosti nemocného dítěte, prevence hospitalismu a snaha o 

maximální zpříjemnění pobytu dítěte. 

5.2.1. Výsledky výzkumu: 

Rozdáno: 30 dotazníku 

Vráceno: 25 dotazníku 

Návratnost: 83% 

Průměrný věk matek byl 27 let. oleu 31 roku. Nejmladší matce bvlo 23 let. nejstarší 

41. Nejmladšímu otci bylo 24 a naopak nejstaršímu 47 let Nemocným dětem bylo 

v průměru 3,9 roku. doba jejich pobytu na dětském oddělení činila průměrně 10 dní. 

Na otázky v dotazníku odpovídali rodiče hospitalizovaných dětí. K odpovědím na 
jednotlivé otázky užívali následujícího hodnocení. Svůj názor vyjádřili zakroužkováním 
jedné ze známek : 1 = výborný (ano), 2 = chvalitebný, 3 = dobrý, 4 = dostatečný, 5 = 
nedostatečný (ne). ? = nevím. 

1. Má své opodstatnění v nemocnici mateřská škola ? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 22 
9 3 

• 12% 

• 88% 

2. Je atmosféra v MŠ při nemocnici pozitivní, když ji navštívíte ? 

Hodnocení : I 
2 

Počet odpovědí : 20 
5 

• 20% 



3. Informace ( nikoliv o zdravotním stavu) o svém dítěti získávám i od učitelky MŠ? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 18 
2 3 

3 4 

• 72% 

4. Je učitelka k mým dotazům vstřícná? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 25 

5. Jsem spokojen s formou komunikace při konzultaci s učitelkou? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 25 

6. Jestliže se dohodnu s učitelkou na nějakém konkrétním postupu,ona tuto dohodu 

respektuje? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 25 



7. Dodržuji i já, rodič, výsledky dohody s učitelkou MŠ při nemocnici? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 25 

8. Mám dobrou zkušenost s učitelkou MS při nemocnici? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 22 

2 3 

• 12% 

• 88% 

9. Měla by učitelka MŠ při nemocnici trávit s dětmi více času ? 

I lodnocení: 
2 
3 

Počet odpovědí : 21 
3 

• 12% 

• 84% 

• 4% 

10. Jste spokojeni s kvalitou výchovně- vzdělávacího procesu v MŠ při nemocnici? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 25 



11 Je volný čas dostatečně využitý pro hru dítěte? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí• 20 
2 5 

• 20% 

• 80% 

12. Cítí se Vaše hospitalizované dítě v přítomnosti učitelky příjemně? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 25 

• 100% 

13. Nahrazuje v rámci možností učitelka v nemocnici dítěti rodiče? 

Hodnocení : I Počet odpovědí : 18 
2 3 
3 4 

14. Má dítě možnost volby her a hraček? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 25 



15. Motivuje učitelka dostatečně malé pacienty ke hře? 
Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 25 

• 100% 

16. Vyjádřete známkou úroveň následujících položek: 
- je nemocniční prostředí na oddělení příjemné? 
Hodnocení: 1 Počet odpovědí: 17 

2 3 
3 5 

• 20% 

- vybavení pokoju 

Hodnocení: 1 
9 

Počet odpovědí: 18 
5 
9 

• 72% 

- vybavení herny 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí: 19 
9 6 

• 24% 



-výzdoba chodeb 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 20 

• 20% 

- hračky 

I lodnocení: 1 Počet odpovědí: 25 

17. MŠ při nemocnici by se měla: 

- více se přiblížit klasické MŠ 

Hodnocení: 1 až 5 Počet odpovědí: 0 

podřídit se přáním dítěte 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí: 25 

18- Co navrhujete, či nabízíte ke zlepšení spolupráce mezi učitelkou MŠ při nemocnici 

a rodiči? 

Počet odpovědí: 0 



S h r n u t í 

Existenci materské Školy při nemocnici Motol podpořilo 88% dotázaných rodičů. 
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Atmosféra je zde pozitivní na 80',-i. /. 20% je hodnocena jako chvalitebná. 

1 citelka poskytuje informace o malém pacientovi z 72% výborně, z 12% chvalitebně a 

16% dobře. 

Učitelka je 100% vstřícná k dotazům rodičů hospitalizovaných dětí. 

Formu komunikace zvolenou učitelkou rodiče vítají na 100%. 

Jestliže se rodiče dohodnou s učitelkou na něčem konkrétním, ona toto respektuje na 

100%. 

Sebe hodnotí rodiče na 100% při plnění dohody mezi nimi a učitelkou. 

Výbornou zkušenost s učitelkou mateřské školy při nemocnici má 88% dotázanvch 

rodičů a 12% zkušenost s ní hodnotí chvalitebně. 

84%: rodičů hodnotí na výbornou, že by učitelka měla trávit větší část dne s dětmi 

v nemocnici. 12% tuto skutečnost ohodnotilo chvalitebně a 4% dobře. 

Všichni rodiče jsou na 100% spokojeni s kvalitou výchovné vzdělávacího procesu 

v mateřské škole při nemocnici. 

80%' rodičů odpovědělo, že volný čas pro hru dítěte je využitý výborně, 20%. toto 

hodnotí chv alitebně. 

100% rodičů hodnotí přítomnost učitelky jako příjemnou záležitost pro dítě. 

Učitelka nahrazuje nepřítomné rodiče v nemocnici výborně pro 72otázaných. pro 12% 

chvalitebně, 16% dobře. 

Rodiče se shodli na 100%, že dítě má na dětském oddělení možnost výběru her a 

braček. 

100% rodičů zastává názor, že učitelka poskytuje malým pacientům dostatečné 

množství motivace. 

6 8 % rodičů si mvslí. že n e m o c n i č n í prostředí je příjemné, 12% jej hodnotí chvalitebně, 

20% dobře. 

Pro 72% rodičů jsou pokoje na dětském oddělení vybaveny výborně, pro 28% 

chvalitebně. 
7 6 % rodičů vidí hernu vybavenou výborně, 24% ji hodnotí chvalitebně. 



Rodiče odpověděli / 80% známkou v ýborně ohledně výzdoby chodeb, z 20% tento 

problém hodnotí chvalitebně. 

Výběr hraček ohodnotilo 100% rodičů na výbornou. 

\ odpovědi na otázku, zda by m- měla MS při nemocnici více přiblížit klasické mateřské 

škole jsem nezaznamenala žádnou odpověď, iouv, rodičů hodnotí na výbornou 

myšlenku, aby se nemocniční školka podřizovala zejména přáním dítěte. 

Na poslední otázku v dotazníku ohledně návrhu vedoucích ke zlepšení spolupráce 

mezi učitelkou a rodiči neodpověděl nikdo, 0% rodičů. 

5.3. Mateřská škola při nemocnici BULOVKA 

Při příchodu dítěte do nemocnice rodiče obdrží tento letáček : 

Vážení rodiče, 

Vaše dítě je hospitalizováno na dětském oddělení nemocnice Na Bulovce. 

Tato situace jistě není úplně běžná a my bychom Vám rádi pomohli překonat 

alespoň některé Vaše obavy. 

Kvalitní zdravotní péči zajistí Vašemu dítěti zdravotnický personál. 

My ( učitelky mateřské školy, vychovatelky a učitelé základní školy ) mu 

pomůžeme překonat strach z nového neznámého prostředí, doplnit školní učivo, 

vyplnit čas zájmovou činností. 

Pokud Vám záleží na tom, aby Vaše dítě příliš nezameškalo učivo, vyžádejte si 

u třídního učitele kmenové školy zadání úkolů a vybavte své dítě vlastními 

učebními pomůckami. 

Naši péči poskytujeme všem dětem ve věku od tří let, žákům a studentům. 

Míru zátěže a formu zaměstnání určuje ošetřující lékař dle aktuálního 

zdravotního stavu dítěte. 

Vaše dítě se po dobu pobytu v nemocnici stane naším žákem - bude zabaveno a 

vyučováno. 

Pokud nesouhlasíte se zařazením do pedagogické péče, informujte vedení školy 

nebo pedagogy na oddělení. 



Tradice školy při nemocnici Na Bulovce vychází z její více než padesátileté historie. 

V současné době v sobě toto zařízení integruje mateřskou školu, základní školu, školní 

družinu a klub. 

Hlavním smyslem existence mateřské školy je zajištění psychické pohody dětí -

pacientů, což nemalou měrou přispívá k jejich rychlejšímu uzdravování. 

Pedagogičtí pracovníci zahrnují do péče všechny hospitalizované děti ve věku od tří 

let. Práce s dětmi probíhá přímo na jednotlivých klinikách (dětská ortopedie, dětské 

oddělení, dětská chirurgie, dětská infekční klinika, ORL, kožní, plastická chirurgie), a to 

v hernách, jídelnách nebo individuálně na lůžku. 

Míru zátěže každého jednotlivého dítěte výchovnou i vzdělávací činností určuje 

vždy ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu. Všichni pedagogičtí 

pracovníci tato doporučení plně respektují. Všechny složky školy při nemocnici a 

zdravotnický personál spolu velmi úzce spolupracují, aby byla zajištěna návaznost a 

propojenost celého léčebného i pedagogického působení na každé dítě. 

V nemocnici na Bulovce jsem navštívila dětské oddělení. V mateřské škole působí 

čtyři učitelky. Mají přesně daný rozvrh, a to od 8.00 do 11.30, pak mají děti přestávku 

na oběd, následuje polední klid spojený s četbou. Po odpočinku zaměstnávají děti do 

16.00. Malé pacienty nemají striktně rozdělené, záleží na momentální situaci. Ze 

zájmových činností je velice oblíbená výtvarná činnost. Odlévání ze sádry, malba 

barvami, omalovánky, barvy na sklo, ubrousková technika apod. Výkresy a výrobky 

zdobí jednotlivá oddělení. Zájmové činnosti a hry probíhají na dětském oddělení 

v jídelně, kde souběžně pracuje jak učitelka základní školy tak vychovatelka. Dětem 

upoutaným na lůžku učitelka připraví rovněž vhodné zaměstnání. 

Do různých zaměstnání se zapojují i matky hospitalizovaných dětí. Svými nápady 

rozšiřují repertoár učitelek. Zaměstnáním pro dítě nepohrdne ani ony. Ne vždy je však, 

podle slov učitelek, matka v herně přínosem.Většina dětí předškolního věku tráví pobyt 



v nemocnici po boku matky. Přibližně 20% je zde bez rodinného příslušníka. O to více 

ocení, když má nablízku učitelku a její „mateřskou náruč." 

Pokoje budou v blízké době vybaveny firmou Ikea, se kterou je již podepsána 

smlouva. Ve spolupráci s občanským sdružením Zdravotní klaun nemocnice Bulovka i 

letos zahájila sérii návštěv, které budou pravidelně přinášet smích a pohodu na dětská 

lůžková oddělení nemocnice. 

5.3.1. Výsledky výzkumu: 

Rozdáno: 25 
Vráceno: 20 
Návratnost: 80'í 

Průměrný věk matek byl 26 let. otců 28 roku. Nejmladší matce bylo 22 let, nejstarší 

41. Ne j mladšímu otci bylo 26 a naopak nejstaršímu 47 let Nemocným dětem bylo 

v průměru 4.8 roku. doba jejich pobytu na děl ském oddělení činila průměrně II dní. 
Na otázkv v dotazníku odpov ídali rodiče hospitalizovaných dětí. K odpovědím na 

jednotlivé otázky užívali následujícího hodnocení. Svůj názor vyjádřili zakroužkováním 
jedné ze známek : 1 = výborný (ano), 2 = chvalitebný, 3 = dobrý, 4 = dostatečný, 5 = 
nedostatečný (ne), ? = nevím. 

I. Má své opodstatnění v nemocnici mateřská škola ? 
Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 20 

• 100% 

2. Je atmosféra v MŠ při nemocnici pozitivní, když ji navštívíte ? 
Hodnocení : I 

2 
Počet odpovědí : I8 

2 

• 10% 



3. Informace ( nikoliv o zdravotním stavu) o svém dítěti získávám i od učitelky MŠ? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 16 

• 20% 

4. Je učitelka k mým dotazům vstřícná? 

Hodnocení : I Počet odpovědí : 20 

5. Jsem spokojen s formou komunikace při konzultaci s učitelkou? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 20 

6. Jestliže se dohodnu s učitelkou na nějakém konkrétním postupu,ona tuto dohodu 

respektuje? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 20 



7. Dodržuji i já, rodič, výsledky dohody s učitelkou MŠ při nemocnici' 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 20 

• 100% 

8. Mám dobrou zkušenost s učitelkou MŠ při nemocnici? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 18 
2 ? 

• 10% 

• 90% 

9. Měla by učitelka MŠ při nemocnici trávit s dětmi více času ? 

Hodnocen í : ! Počet odpovědí : 17 
2 3 

• 15% 

• 85% 

10. Jste spokojeni s kvalitou výchovně- vzdělávacího procesu v MŠ při nemocnici? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 20 



11 Je volný čas dostatečně využitý pro hru dítěte? 

I lodnocení : Počet odpovědí : 16 
4 

• 20% 

12 Cítí se Vaše hospitalizované dítě v přítomnosti učitelky příjemně? 

Hodnocení : I Počet odpovědí : 20 

• 100% 

13. Nahrazuje v rámci možností učitelka v nemocnici dítěti rodiče? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 15 
2 3 
3 2 

• 15% • 10% 

• 75% 

14. Má dítě možnost volby her a hraček? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 20 



15. Motivuje učitelka dostatečně malé pacienty ke hře? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 20 

16. Vyjádřete známkou úroveň následujících položek: 
- je nemocniční prostředí na oddělení příjemné? 
Hodnocení: 1 Počet odpovědí: 18 

2 9 

D 10% 

• 90% 

- vybavení pokojů 

Hodnocení: I 
2 
3 

Počet odpovědí: I6 ? 

• 10% 

• 80% 

• 10% 

- vybavení herny 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 20 



-výzdoba chodeb 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí: 20 

. ^ ^ 
• 100% 

- hračky 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 20 

• 100% 

17. MŠ při nemocnici by sc měla: 

- více sc přiblížit klasické MŠ 

Hodnocení: 1 
2 
neví 

Počet odpovědí: 3 

• 80% 

• 15% 

• 5% 

podřídit se přáním dítěte 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 20 



18. Co navrhujete, či nabízíte ke zlepšení spolupráce mezi učitelkou MŠ při nemocnici 

a rodiči? 

i I M I u u p o v C u l . U 

5.3 .2 .Shrnut í 

Existenci mateřské školy při nemocnici Bulovka podpořilo 100% dotázaných rodičů. 

Atmosféra je zde pozitivní na 90%. z 10% je hodnocena jako chvalitebná. 

Učitelka poskytuje informace o malém pacientov i z 80% výborne a / 20% chvalitebně. 

I•č i tel k a 

je 100% vstřícná k dotazům rodičů hospitalizovaných dětí. 

Formu komunikace zvolenou učitelkou rodiče vítají na 100% . 

Jestliže se rodiče dohodnou s učitelkou na něčem konkr 
etmm, ona toto respektu e na 

100%:. 

Sebe hodnotí rodiče na 100% při plnění dohody mezi nimi a učitelkou. 

80% rodičů má výbornou zkušenost s učitelkou mateřské školy při nemocnici a 20% 
chvalitebnou. 

85% rodičů hodnotí na výbornou, že by učitelka měla trávit větší část dne s dětmi 

v nemocnici. 15%' tuto skutečnost ohodnotilo chvalitebně. 

Všichni rodiče jsou na 100% spokojeni s kvalitou výchovně vzdělávacího procesu 

v mateřské škole při nemocnici. 

Všichni rodiče odpověděli, že volný čas pro hru nemocného dítěte je využitý na 100% . 

75% rodičů hodnotí výborně přítomnost učitelky jako příjemnou záležitost pro dítě, 

15% chvalitebně a 10%- dobře. 

Učitelka nahrazuje nepřítomné rodiče v nemocnici výborně pro 100% dotázaných 

rodičů. 

Rodiče se shodli na 100%, že dítě má na dětském oddělení možnost výběru her a 

hraček. 

100% rodičů zastává názor, že učitelka poskytuje malým pacientům dostatečné 

množství motivace. 
90% rodičů si myslí, že nemocniční prostředí je příjemné. 10% jej hodnotí chvalitebně. 



Pro 80% rodičů jsou pokoje na dětském oddělení vybaveny výborně, pro 10% 

chvalitebně a pro 10% dobře. 

100% rodičů vidí hernu vybavenou výborně. 

Rodiče sc na 100% shodují x názoru. že h o u chodby vyzdobeny výborné, rovněž výběr 

hraček ohodnotilo 100% rodičů na výbornou. 

V odpovědi na otázku, zda by se měla MŠ při nemocnici více přiblížit klasické mateřské 

škole odpovědělo 80% rodičů, že neví. 15% toto ohodnotilo výborně a 5% chvalitebně. 

1009; rodičů hodnotí na výbornou myšlenku, aby se nemocniční Školka podřizovala 

zejména přáním dítěte. 

Na poslední otázku v dotazníku ohledně návrhů vedoucích ke zlepšení spolupráce 

mezi učitelkou a rodiči neodpověděl nikdo, 0% rodičů. 

5.4. Mateřská škola při Thomayerově nemocnici 

Počátky školy souvisí s počátky nemocnice samotné. Od roku 1994 je škola 

samostatným právním subjektem. 

Učitelky působí na všech dětských odděleních nemocnice a na oddělení infekčním. 

Na některých mají k dispozici vlastní hernu, jinde pracují s dětmi na pokojích. Hlavním 

úkolem školy je usnadnit dětem pobyt v nemocnici, předcházet projevům hospitalismu a 

vytvářet radostnou atmosféru. Učitelky využívají dostupných prostředků k nenásilnému 

plnění úkolů výchovně-vzdělávací práce. Důležitý je citlivý přístup k dítěti. 

Pro plnění všech úkolů je nutná spolupráce s lékaři a zdravotnickým personálem. 

Dle zdravotního stavu dětí mohou učitelky též využívat plně vybavenou zahradu 

mateřské školy v areálu nemocníce. 

Na praxi přicházejí studenti středních a vysokých škol. K vytváření radostné 

atmosféry přispívají i sponzoři. Ti se postarají každým rokem o mikulášskou a vánoční 

nadílku pro hospitalizované děti. 



Hlavním cílem dospělých tedy je, aby dítě, které již v nemocnici musí být, mělo ty 

ncj lepší vzpomínky, které sc potom odrazí v jeho psychickém i fyzickém vývoji. 

Druhou součástí speciální materské školy jsou dvě třídy pro děti zaměstnanců 

Thomayerovy nemocnice. Jejich cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti 

cestou přirozené výchovy. Na utvoření výchovnč-vzdělávacího programu spolupracují 

všechny učitelky, které vycházejí z nového Rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání. Mezi oblíbené formy patří také zájmové kroužky, které vedou učitelky 

školy. Patří sem kroužek anglického jazyka a kroužek hudebně pohybový, který je 

spojen s hrou na hudební nástroj. Také je využíváno individuálních vzdělávacích plánů 

k rozvoji dětí s odkladem školní docházky. 

Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu. aby zde bylo dítě maximálně 

šťastné a spokojené. 

Provoz tříd je přizpůsoben provozu nemocnice, a proto začíná již v šest hodin. 

V rámci možností jsou pořádány akce, kterých se zúčastňují děti ze tříd pro děti 

zaměstnanců a také děti hospitalizované. Jsou to například divadelní představení, oslava 

dne dětí, vítání jara, společná hra na zahradě... Nenásilnou formou se tak děti zdravé učí 

žít s dětmi handicapovanými. Tato integrace je velíce přirozená a hlavně přináší 

pozitivní výsledky. 

Na tom, aby nemocniční prostředí bylo veselé, příjemné se podílí Nadace Archa 

Chantal. Od roku 2003 jsou prostory dětského oddělení vyzdobeny od profesionálních 

výtvarníků, kteří tento projekt nazvali „Svět loutek."Podrobněji o Nadaci Archa 

v kapitole 6. 

Mateřská škola má dlouholetou tradici. Její předností je také stabilní a plně 

kvalifikovaný kolektiv. 



5.4.1. Výsledky výzkumu: 

Rozdáno: 30 

Vráceno: 24 

Návratnost: 80% 

Průměrný věk matek byl 27 let. otců 33 roku. V j m i a d š , matce bylo 23 let. nejstarši 

40. Nej mladšímu otci bylo 25 a naopak nejstaršímu 47 let Nemocným dětem bylo 

v průměrů 5.1 roku. doba jejich pobytu na dětském oddělení cimla průměrně 8 dní. 

Na otázky v dotazníku odpovídali rodiče hospitalizovaných dělí. K odpovědím na 

jednotlivé otázky užívali následujícího hodnocení. Svůj názor vyjádřili zakroužkováním 

jedné ze známek : I = výborný (ano), 2 = chvalitebný, 3 = dobrý, 4 = dostatečný, 5 = 

nedostatečný (ne), ? : 

1. Má své opodstatnění v nemocnici mateřská škola ? 

Hodnocení : I Počet odpovědí : 24 

2. Je atmosféra v MŠ při nemocnici pozitivní, když ji navštívíte ? 

Hodnocení : I Počet odpovědí : 22 
o 2 

• 8% 

O 92% 



3. Informace ( nikoliv o zdravotním stavu) o svém dítěti získávám i od učitelky MŠ? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 20 

D17% 

4. Je učitelka k mým dotazům vstřícná? 

Hodnocení : I Počet odpovědí : 24 

5. Jsem spokojen s formou komunikace při konzultaci s učitelkou? 

I lodnocení : I Počet odpovědí : 24 

6. Jestliže se dohodnu s učitelkou na nějakém konkrétním postupu,ona tuto dohodu 

respektuje? 

Hodnocení : I Počet odpovědí : 24 



7. Dodržuji i já, rodič, výsledky dohody s učitelkou MŠ při nemocnici? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 24 

• .••. s 
^ 

• 100% 

8. Mám dobrou zkušenost s učitelkou MŠ při nemocnici? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 2I 
2 3 

D 12% 

• 88% 

{). Měla by učitelka MŠ při nemocnici trávit s dětmi více času ? 

Hodnocení: l Počet odpovědí : 19 
2 5 

• 21% 

• 79% 

10. Jste spokojeni s kvalitou výchovně- vzdělávacího procesu v MS při nemocnici? 

Hodnocení : I Počet odpovědí : 21 
? 3 

• 12% 



11. Je volný čas dostatečně využitý pro hru dítěte? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 21 
2 2 
1 i 

• 8% 0 4% 

• 88% 

12 Cítí se Vaše hospitalizované dítě v přítomnosti učitelky příjemně? 

1 lodnocení : 1 Počet odpovědí : 24 

o 100% 

13. Nahrazuje v rámci možností učitelka v nemocnici dítěti rodiče? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 18 
9 6 

• 25% 

• 75% 

14. Má dítě možnost volby her a hraček? 

Hodnocení : I Počet odpovědí : 24 



15. Motivuje učitelka dostatečně malé pacienty ke hře? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 24 

16. Vyjádřete známkou úroveň následujících položek: 
- je nemocniční prostředí na oddělení příjemné? 
Hodnocení: 1 Počet odpovědí: 16 

2 4 
3 4 

• 17% 

• 66% 

- vybavení pokojů 
Hodnocení: i 

9 
Počet odpovědí: I9 

2 
3 

• 8% • 13% 

- vybavení herny 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 24 



-výzdoba chodeb 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí: 20 
4 

• 83% 

- hračky 

I lodnocení: Počet odpovědí: 24 

• 100% 

17. MŠ při nemocnici by se měla: 

- více se přiblížit klasické MŠ 

Hodnocení: 2 
neví 

Počet odpovědí: 4 
20 

• 83% 

• 0% 
• 17% 

podřídit se přáním dítěte 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 24 



18. Co navrhujete, či nabízíte ke zlepšení spolupráce mezi učitelkou MŠ při nemocnici 

a rodiči? Počet odpovědí: 0 

5.4.2. Sh rnu t í 

Existenci mateřské Školy při I homayerově nemocnici podpořilo 100% dotázaných 

rodičů. 

Atmosféra je zde pozitiv ní na 92%. /. 8 ' , je hodnocena jako chvalitebná. 

Učitelka poskytuje informace o malém pacientovi z 83% výborně a ze 17%' 

chvalitebně. 

Učitelka je 100% v střícná k dotazům rodičů hospitalizovaných dčti. 

Formu komunikace /volenou učitelkou rodiče vítají na 100%. 

jestliže se rodiče dohodnou s učitelkou na něčem konkrétním, ona toto respektuje na 

100%. 

Sebe hodnotí rodiče na 100% při plnění dohody mezi nimi a učitelkou. 

Výbornou zkušenost s učitelkou materské školy při nemocnici má 88% dotázaných 

rodičů a \ 2'< toto hodnotí chvalitebně. 

79% rodičů hodnotí na výbornou, že by učitelka měla trávit větší část dne s dětmi 

v nemocnici. 2 I % tuto skutečnost ohodnotilo chvalitebně. 

Rodiče jsou na 88% výborně spokojeni s kvalitou výchovně vzdělávacího procesu 

v mateřské škole při nemocnici, 12% chvalitebně. 

88% rodičů odpovědělo, že volný čas pro hru nemocného dítěte je využitý výborně, 8% 

chvalitebně a 4% dobře. 

100% rodičů hodnotí přítomnost učitelky jako příjemnou záležitost pro dítě. 

Učitelka nahrazuje nepřítomné rodiče v nemocnici výborně pro 75% dotázaných, pro 

25%- chvalitebně. 

Rodiče se shodli na 100%, že dítě má na dětském oddělení možnost výběru her a 

hraček. 

100% rodičů zastává názor, že učitelka poskytuje malým pacientům dostatečné 

množství motivace. 



66% rodičů si myslí, /e nemocniční prostředí je příjemné. 17% jej hodnotí chvalitebně a 

17% dobře. 

Pro 19'/' rodičů jsou pokoje na dětském oddělení vybaveny výborně, pro 8% 

chvalitebně a pro 13'i dobře. 

100% rodičů vidí hernu v y bavenou výborně. 

Rodiče se na 83% shodují v názoru, že jsou chodby vyzdobeny vvborně. 17% rodičů 

chvalitebně. 

Výběr hraček ohodnotilo 100% rodičů na v ýbornou. 

V odpovědi na otázku, zda by se měla MŠ při nemocnici více přiblížit klasické mateřské 

škole odpovědělo 83' ŕ rodičů, že neví a 17% tuto myšlenku hodnotí na výbornou. 

100% rodičů hodnotí na výbornou myšlenku, aby se nemocniční školka podřizovala 

zejména přáním dítěte. 

Na poslední otázku v dotazníku ohledně návrhu vedoucích ke zlepšení spolupráce 

mezi učitelkou a rodiči neodpověděl nikdo. 0% rodičů. 

5.5. MŠ při nemocnici Kladno 

Toto zařízení jsem kontaktovala v červnu 2006 a zjistila jsem, že bude k 1.9.2006 

zrušena. V září jsem dětské oddělení navštívila osobně. V současné době zde působí 

jedno odloučené oddělení školní družiny, které řídí vychovatelka. Ta se dětem věnuje 

pouze v dopoledních hodinách od 8.15 do 12.00 hodin. Do dokumentace vykazuje 

hospitalizované děti ve věku od 6 do 16 let. Školní družina spadá pod Základní školu a 

praktickou školu Kladno. 

Vychovatelka, ze své vlastní iniciativy, zaměstnává i děti předškolního věku, které 

zde nemají doprovod rodinného příslušníka. Proto jsem využila této příležitosti a 

zanechala zde 20 dotazníků pro můj výzkum. 

Vychovatelka navštěvuje i děti v patře druhém, kde je oddělení chirurgie. Děti jsou 

většinou na pokojích. Zaměstnání probíhá tak, že si vyberou z činností nabízených 

vychovatelkou. Převládají stolní společenské hry, lego, gameboy- digitální hra apod. Na 



stolcích mají k dispozici časopisy, pastelky, papír a omalovánky. Z odpočinkových 

činností je oblíbený poslech hudby, četba, rébusy a kvizy. 

Vstupní chodba na dětské oddělení je barevně vyzdobena, pohltí nás velmi ostré 

barvy a květinové motivy. Na lůžkovém oddělení na zdech ani jeden obrázek, prostředí 

působí velice chladně a ponuře. Za vstupními dveřmi je nástěnka a na ní výkresy od 

hospitalizovaných dětí. Na hraní mají k dispozici malou hernu, uprostřed nízký 

stoleček, spíše pro předškolní děti. Hernu navštěvují děti více pohyblivé. 

Základní škola, pod kterou oddělení školní družiny v nemocnici spadá, má vždy 

jednotné téma na celý rok. Letos je to „povolání." Proto i vychovatelka se snaží při 

výtvarných činnostech toto téma dodržovat. 

Průměrně je na dětském a chirurgickém oddělení osm dětí celkem. Nepočítaje 

předškolní děti. Po rozhovoru se zdravotním personálem a rodiči jsem zjistila, že 

učitelku mateřské školy znatelně postrádají. 

5.5.1. Výsledky výzkumu: 

Rozdáno: 20 dotazníků 

Vráceno: 14 dotazníků 

Návratnost: 70% 

Průměrný věk matek byl 28 let, otců 35 roků. Nejmladší matce bylo 25 let, nejstarší 

42. Nejmladšímu otci bylo 24 a naopak nejstaršímu 42 let Nemocným dětem bylo 

v průměru 4,9 roku, doba jejich pobytu na dětském oddělení činila průměrně 6 dní. 

Na otázky v dotazníku odpovídali rodiče hospitalizovaných dětí. K odpovědím na 
jednotlivé otázky užívali následujícího hodnocení. Svůj názor vyjádřili zakroužkováním 
jedné ze známek : 1 = výborný (ano), 2 = chvalitebný, 3 = dobrý, 4 = dostatečný 
5 = nedostatečný íne), ? = nevím. 



I. Má své opodstatnění v nemocnici mateřská škola ? 

Hodnocení: 1 Poěetodpovědí : 14 

2. Je atmosféra v MŠ při nemocnici pozitivní, když ji navštívíte ? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 10 

• 29% 

3. Informace ( nikoliv o zdravotním stavu) o svém dítěti získávám i od učitelky MŠ? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 9 
2 5 

• 36% 

• 64% 

4. Je učitelka k mým dotazům vstřícná? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 14 



5. Jsem spokojen s formou komunikace při konzultaci s učitelkou? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 14 

• 100% 

6. Jestliže se dohodnu s učitelkou na nějakém konkrétním postupu,ona tuto dohodu 
respektuje? 
Hodnocení: I Počet odpovědí : 14 

• 100% 

7. Dodržuji i já. rodič, výsledky dohody s učitelkou MŠ při nemocnici? 

Hodnocení : I Počet odpovědí : 14 

• 100% 

Mám dobrou zkušenost s učitelkou MS při nemocnici? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 12 
? 2 

• 14% 



9. Měla by učitelka MŠ při nemocnici trávit s dětmi více času ? 

Hodnocen í : ! Počet odpovědí : 13 

• 7% 

10. Jste spokojeni s kvalitou výchovně- vzdělávacího procesu v MŠ při nemocnici? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 14 

11. Je volný čas dostatečně využitý pro hru dítěte? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 9 
2 5 

O 36% 

• 64% 

12 Cítí se Vaše hospitalizované dítě v přítomnosti učitelky příjemně? 

I lodnocení : 1 Počet odpovědí : 14 



13. Nahrazuje v rámci možností učitelka v nemocnici dítěti rodiče? 

I lodnocení : 1 Počet odpovědí •8 
2 1 
3 3 

• 22% 

• 56% 

14. Má dítě možnost volby liera hraček? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 14 

0100% 

15. Motivuje učitelka dostatečně malé pacienty ke hře? 
Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 14 

0100% 

16. Vyjádřete známkou úroveň následujících položek: 
- j e nemocniční prostředí na oddělení příjemné? 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 5 
9 4 

3 5 

O 36% 

36% 



vybavení pokojů 
Hodnocení: I Počet odpovědí- 7 

2 o 
.1 5 

• 36% 

- vybavení herny 
Hodnocení: I Počet odpovědí: 8 

2 6 

• 14% 
• 50% 

-výzdoba chodeb 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 4 
2 2 
3 8 



17. MŠ při nemocnici by se měla: 
- více sc přiblížit klasické MS 
Hodnocení: 1 Počet odpovědí: 2 

neví 12 

• 86% 

• 14% 

• 0% 

podřídit se přáním dítěte 

Hodnocení: l Počet odpovědí: 14 

• 100% 

18. Co navrhujete, či nabízíte ke zlepšení spolupráce mezi učitelkou MŠ při nemocnici 

a rodiči? 

Počet odpovědí: 1 

5.5.2. S h r n u t í 

Existenci mateřské školy při nemocnici v Kladně podpořilo 100% dotázaných. 

Atmosféra je zde pozitivní na 71%, z 29% je hodnocena jako chvalitebná. 

Učitelka poskytuje informace o malém pacientovi z 64% výborně a z 36% chvalitebně. 

Učitelka je 100% vstřícná k dotazům rodičů hospitalizovaných dětí. 

Formu komunikace zvolenou učitelkou rodiče vítají na 100%. 

Jestliže se rodiče dohodnou s učitelkou na něčem konkrétním, ona toto respektuje na 

100%. 
Sebe hodnotí rodiče na 100% při plnění dohody mezi nimi a učitelkou. 

Výborně hodnotí zkušenost s učitelkou mateřské školy při nemocnici 86% dotázaných 

rodičů a 14% chvalitebně. 



93% rodičů hodnotí na v ýbornou, že by učitelka měla trávit větší část dne s dětmi 

v nemocnici a 7% chvalitebně. 

Všichni rodiče jsou na 100',; spokojeni * Kvalitou výchovně vzdělávacího procesu 

v materské skoie pri nemocnici. 

Všichni rodiče odpověděli, že volny čas pro hru nemocného dítěte je v yužity na 100%. 

100% rodičů hodnotí přítomnost učitelky jako příjemnou záležitost pro dítě. 

Učitelka nahrazuje nepřítomné rodiče v nemocnici výborně pro 56% dotázaných, pro 

22% chvalitebně a pro 22% dobře. 

Rodiče se shodli na 100%. že dítě má na dětském oddělení možnost výběru lier a 

hraček. 

100%: rodičů zastává názor, že učitelka poskytuje malým pacientům dostatečné 

množství motivace. 

36% rodičů si myslí, že nemocniční prostředí je příjemné. 28%- jej hodnotí chvalitebně. 

36% dobře. 

Pro 50% rodičů jsou pokoje na dětském oddělení vybaveny výborně, pro 14%, 

chvalitebně a pro 36% dobře. 

57% rodičů vidí hernu vybavenou výborně. 43% ji hodnotí chvalitebně. 

Rodiče se na 29% shodují v názoru, že jsou chodby vyzdobeny výborně, 14% rodičů 

chvalitebně a 57%' dobře. 

36% dotazovaných rodičů hodnotí výběr hraček na výbornou, 64% dobře. 

V odpovědi na otázku, zda by se měla MŠ při nemocnici více přiblížit klasické mateřské 

škole odpovědělo 86% rodičů, že neví a 14% výborně. 

100% rodičů hodnotí na výbornou myšlenku, aby se nemocniční školka podřizovala 

zejména přáním dítěte. 

Na poslední otázku v dotazníku ohledně návrhu vedoucích ke zlepšení spolupráce 

mezi učitelkou a rodiči o d p o v ě d ě l a jedna matka, že by se výchovně vzdělávací činnost 

měla více zaměřit na v ý t v a r n o u výchovu a dětskými výtvory zdobit oddělení. 



5.6. Mateřská škola při nemocnici Žatec 

Mateřská škola při nemocnici v Žatci byla založena v roce 1961. Učitelka zaměstnává 

děti pouze dopoledne, po ranní vizitě v 8.00 do 12.00. Pak následuje polední klid a 

odpoledne si děti hrají samy. Podle jejich slov je letos nejhorší období po finanční 

stránce. Nedostatek finančních prostředků zřejmě zapříčiní i zrušení mateřské školy na 

tomto oddělení. 

Počet hospitalizovaných dětí je poměrně vysoký. Bývají to často děti z místního 

dětského domova. Hodně malých pacientů je z romské populace, v Žatci hojně 

rozšířené. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že na dětském oddělení pobývají romské 

děti, přestože jejich stav hospitalizaci nevyžaduje. Zkrátka je rodiče potřebují na určitou 

dobu „zabezpečit." 

V žateckém dětském oddělení má učitelka mateřské školy své opodstatnění, jelikož 

počet hospitalizovaných dětí bez rodinného příslušníka je velký. Což je dáno pobytem 

dětí z dětského domova. Po konzultaci situace se zdravotnickým personálem zastávám 

názor, že učitelka by měla být předškolním dětem nablízku i v odpoledních hodinách. 

Prostředí mateřské školy při nemocnici představuje herna, připomínající klasickou 

třídu běžné mateřské školy. Většinu prostoru zabírají spojené stolečky s židlemi, skříně 

a police na uložení her, hraček, výtvarného materiálu apod. Herna, chodba i pokoje jsou 

pestře vyzdobeny, působí příjemně. Postele jsou rovněž natřené barevně. 

Výsledky výzkumu: 

Rozdáno: 25 dotazníků 

Vráceno: 17 dotazníků 

Návratnost: 68% 

Průměrný věk matek byl 28 let, otců 32 roku. Nejmladší matce bylo 24 let. nejstarší 

37. Nejmladšímu otci bylo 25 a naopak nejstaršímu 46 let Nemocným dětem bylo 

v průměrů 4,2 roku, doba jejich pobytu na dětském oddělení činila průměrně 5 dní. 



N.i otázk\ v dotazníku odpovídali rodiče hospitalizovaných dčti. K odpovědím na 

jednotlivé otázky užívali následujícího hodnocení. Svůj názor vyjádřili zakroužkováním 

jedné ze známek : I = výborný (ano), 2 = chvalitebný. 3 = dobr \ . 4 = dostatečnV. 5 = 

n c d r » t a t c c n \ " ( n c ) . . = n e v í m . 

I. Má své opodstatnění v nemocnici mateřská škola ? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 17 

• 100% 

2. Je atmosféra v MŠ při nemocnici 

Hodnocení : 

:mci pozitivní, když ji navštívíte ? 

Počet odpovědí : I5 
9 

• 12% 

• 88% 

3. Informace ( nikoliv o zdravotním stavu) o svém dítěti získávám i od učitelky MŠ? 

Hodnocení : I Počet odpovědí : 10 

5 
2 

2 
3 

• 29% 
• 12% 



4. Jo učitelka k mým dotazům vstřícná? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 17 

5. Jsem spokojen s formou komunikace při konzultaci s učitelkou? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 17 

• 

6. Jestliže se dohodnu s učitelkou na nějakém konkrétním postupu,ona tuto dohodu 

respektuje? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 17 

7. Dodržuji i já, rodič, výsledky dohody s učitelkou MŠ při nemocnici? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 17 



8. M ani dobrou zkušenost s učitelkou MŠ při nemocnici? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 17 

• 100% 

9. Měla by učitelka MS při nemocnici trávit s dětmi více času ? 

Hodnocení : Počet odpovědí : 14 
3 

D18% 

• 82% 

10. Jste spokojeni s kvalitou výchovně- vzdělávacího procesu v MŠ při nemocnici? 

Hodnocen í : 1 Počet odpovědí : 13 
2 4 

• 24% • 0% 

• 76% 

11. Je volný čas dostatečně využitý pro hru dítěte? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 17 



12 Cítí se Vaše hospitalizované dítě v přítomnosti učitelky příjemně? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 17 

13. Nahrazuje v rámci možností učitelka v nemocnici dítěti rodiče? 

1 lodnocení : 1 Počet odpovědí• 1 I 
2 4 
3 ? 

14. Má dítě možnost volby her a hraček? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 17 

15. Motivuje učitelka dostatečně malé pacienty ke hře? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 17 



16. Vyjádřete známkou úroveň následujících položek: 
- j e nemocniční prostředí na oddělení příjemné? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí- 11 
2 4 
3 i 

• 65% 

- vybavení pokojů 

Hodnocení: I Počet odpovědí- 11 

2 5 

° 2 9 % Q0% 

• 71% 

- vybavení herny 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 17 

• 100' 

-výzdoba chodeb 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 17 



- hračky 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 12 

17. MŠ při nemocnici by se měla: 

- více se přiblížit klasické MŠ 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí: 4 
neví ]3 

podřídit se přáním dítěte 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí: 17 

• 100% 

18. Co navrhujete, či nabízíte ke zlepšení spolupráce mezi učitelkou MŠ při nemocnici 

a rodiči? 

Počet odpovědí: 2 



5.6.2. S h r n u l i 

Hxisienei mateřské školy při nemocnici v Žatci podpořilo 100', dotázaných rodičů. 

Atmuslcia jc zde pozitivní na 88%. z 12% je hodnocena jako chvalitebná. 

Učitelka poskytuje informace o malém pacientovi z 59% výborné a z 29% chvalitebné 

a z 12% dobře. 

I eitel k a j e 100% vstřícná k dotazům rodičů hospitalizovaných dětí. 

bořinu komunikace zvolenou učitelkou rodiče vítají na 100% 

Jestliže se rodiče dohodnou s učitelkou na něčem konkrétním, ona toto respektuje na 

100%. 

Sebe hodnotí rodiče na 100% při plnění dohody mezi nimi a učitelkou. 

Dobrou zkušenost s učitelkou mateřské školy při nemocnici má 100% dotázaných 

rodičů. 

82% rodičů hodnotí na výbornou, že by učitelka měla trávit větší část dne s dětmi 

v nemocnici, 18% tuto skutečnost ohodnotilo chvalitebně. 

76% rodičů je spokojeno s kvalitou výchov ně vzdělávacího procesu v mateřské škole 

při nemocnici na výbornou a 24% chvalitebně.. 

Všichni rodiče odpověděli. Že v olný čas pro hru nemocného dítěte je v v užit v na 100% 

100% rodičů hodnotí přítomnost učitelky jako příjemnou záležitost pro dítě. 

Učitelka nahrazuje nepřítomné rodiče v nemocnici výborně pro 65% dotázaných, pro 

24% chvalitebně a pro I I % dobře. 

Rodiče se shodli na 100%. že dítě má na dětském oddělení možnost výběru her a 

hraček. 

100% rodičů zastává názor, že učitelka poskytuje malým pacientům dostatečné 

množství motivace. 

65% rodičů si myslí, že nemocniční prostředí je příjemné. 24% jej hodnotí chvalitebně a 

I I % dobře. 

Pro 71% rodičů jsou pokoje na dětském oddělení vy baveny v ýborně, pro 29% 

chvalitebně. 
100% rodičů vidí hernu vybavenou výborně. 

Rodiče se na 100%: shodu jí v názoru, že jsou chodby vyzdobeny výborně. 

71% rodičů jc výborně spokojeno s výběrem hraček pro děti a 29% chvalitebně. 



V odpovědi na otázku, zda by se měla MŠ při nemocnici více přiblížit klasické mateřské 

škole rodiče / 82% neví a 18% tuto myšlenku hodnotí na výbornou. 

100% rodičů hodnotí na výbornou myšlenku, aby se nemocniční Školka podřizovala 

zejmena praním uiieie. 

Na poslední otázku v dotazníku ohledně návrhu vedoucích ke zlepšení spolupráce 

mezi učitelkou a rodiči odpověděly dvě matky hospitál.dětí. Navrhují doplnit hernu 

hračkami, což nevypovídá nic konkrétního o problému spolupráce 

5.7. Mateřská škola při nemocnici v Pardubicích 

Toto zařízení jsem kontaktovala telefonicky, e-mailem a poštou. 

Škola při nemocnici je součástí dětských oddělení nemocnice. Spolupracuje se 

zdravotníky a péče je přiměřená nejen věku, ale zejména aktuálnímu zdravotnímu a 

psychickému stavu dítěte. Součástí školy při nemocnici je mateřská škola a herní 

specialista. 

Mateřská škola zajišťuje péči o děti předškolního věku, je pamatováno i na doprovod 

malých pacientů. Učitelky s dětmi pracují v hernách dětských oddělení, dle potřeby 

individuálně u lůžka. Děti mají dostatek her, hraček, výtvarného materiálu i prostoru pro 

své hry. Radiomagnetofony a televize jsou na všech pokojích s propojením na video. 

Mateřskou školou projde ročně průměrně 1 2 0 0 - 1300 dětí. 

Škola převzala úlohu herního specialisty na dětských odděleních. Herní specialista 

HRAVOU, přiměřenou a pro dítě srozumitelnou formou vysvětlí pomocí látkových 

figurín a fotodokumentace dítěti, ( i za přítomnosti rodičů), co je v nemocnici čeká. Je 

to v podstatě vysvětlení různých zákroků, vyšetření, operace. Tato forma práce 

s malými pacienty má p o z i t i v n í ohlas u rodičů i zdravotního personálu. 

Součástí práce herního specialisty je i prevence strachu.Proto již čtvrtým rokem 

organizujeme a zajišťujeme návštěvy mateřských škol v nemocnici. Tyto návštěvy 

probíhají v jarních a podzimních měsících. 



Mateřská škola pro své malé pacienty zajišťuje vystoupení profesionálního divadla 

v loňském roce to byly čtyři pohádky - . koncerty ZUŠ. zejména vánoční koncert, a 

příchod Mikuláše s jeho doprovodem. Pravidelně navštěvuje nemocné děti zdravotní 

klaun. 

Škola zajišťuje výzdobu oddělení, ambulancí i chodeb dětských oddělení. Výzdobu 

trvalého charakteru škola zajistila dřevěnými plastikami, zejména na chodbách, 

mateřské pokoje zdobí látkové plastiky. Na pokojích našich malých pacientů jsou 

instalovány sítě, které zdobí vlastní práce malých pacientů. 

Všechny jmenované aktivity mateřská škola realizuje s maximální podporou 

zdravotního personálu dětských oddělení i vedení nemocnice. 

Stále se zvyšuje počet hospitalizovaných matek. Tento trend se jeví příznivý 

vzhledem k tomu, že je vhodné co nejvíce minimalizovat pobyt dítěte samotného na 

dětském oddělení. Význam má hospitalizace matek zejména s dětmi do šesti let. 

Motto dětského oddělení : 

Návštěvy u nemocných dětí vítáme, protože dítěti 

pomáhají překonávat pobyt v nemocničním prostředí. 

5.7.1. Výsledky výzkumu: 

Rozdáno: 20 dotazníků 

Vráceno: 18 dotazníků 

Návratnost: 90% 

Průměrný věk matek byl 27 let. otců 30 roků. Nejmladší matce bylo 24 let. nej.starší 

42. Nejmladšímu otci bylo 23 a naopak nejstaršímu 50 let Nemocným dětem bylo 

v průměru 4.1 roku, doba jejich pobytu na dětském oddělení činila průměrně 6 dní. 

Na otázky v dotazníku odpovídali rodiče hospitalizovaných dětí. K odpovědím na 
jednotlivé otázky užívali následujícího hodnocení. Svůj názor vyjádřili zakroužkováním 
jedné ze známek : I = výborný (ano), 2 = chvalitebný, 3 = dobrý, 4 = dostatečný, 5 = 
nedostatečný (ne), ? = nevím. 



I. Má své opodstatnění v nemocnici mateřská škola ? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 18 

• 100% 

2. Je atmosféra v MŠ při nemocnici pozitivní, když ji navštívíte ? 

Hodnocení : Počet odpovědí : 16 
o 

• IT; 

3. Informace ( nikoliv o zdravotním stavu) o svém dítěti získávám i od učitelky MŠ? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 15 
2 3 

• 17% • 0% 

• 83% 

4. Je učitelka k mým dotazům vstřícná? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 18 



5. Jsem spokojen s formou komunikace při konzultaci s učitelkou? 

Hodnoceni: I Počet odpovědí : 18 

6. Jestliže se dohodnu s učitelkou na nějakém konkrétním postupu,ona tuto dohodu 

respektuje? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 18 

• 100% 

7. Dodržuji i já, rodič, výsledky dohody s učitelkou MŠ při nemocnici? 

Hodnocení : I Počet odpovědí : 18 

• 100% 

8. Mám dobrou zkušenost s učitelkou MS při nemocnici? 

Hodnocení : I Počet odpovědí : I8 



9. Měla by učitelka MŠ při nemocnici trávit s dětmi více Času ? 

Hodnocen í : ! Počet odpovědí : 12 

• 33% • Oo/o 

10. Jste spokojeni s kvalitou výchovně- vzdělávacího procesu v MŠ při nemocnici? 

Hodnocení : 1 Počet odpovědí : 18 

11. Je volný čas dostatečně využitý pro hru dítěte? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí : 18 

12 Cítí se Vaše hospitalizované dítě v přítomnosti učitelky příjemně? 

Hodnocen í : ! Počet odpovědí : 18 



13. Nahrazuje v rámci možností učitelka v nemocnici dítěti rodiče? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí• 10 

2 8 

14. Má dítě možnost volby lier a hraček? 

Hodnocen í : ! Počet odpovědí : 18 

15. Motivuje učitelka dostatečně malé pacienty ke hře? 

Hodnocení: I Počet odpovědí : 18 

• 100% 

16. Vyjádřete známkou úroveň následujících položek: 
- je nemocniční prostředí na oddělení příjemné? 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí: 10 
2 4 
3 4 

• 22% 



- vybavení pokojil 
Hodnocení: 1 Počet odpovědí: 9 

6 
o 
Ji 

• 33% / 

• 17% 

• 50% 

- vybavení herny 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 15 
3 

• 17% 

• 83% 

-výzdoba chodeb 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 18 

• 100% 

- hračky 

Hodnocení: Počet odpovědí: I8 



17. MŠ při nemocnici by se měla: 

- více se přiblížit klasické MŠ 

Hodnocení: 1 Počet odpovědí: 5 
neví 13 

podřídit se přáním dítěte 

Hodnocení: I Počet odpovědí: 18 

• 100% 

18. Co navrhujete, či nabízíte ke zlepšení spolupráce mezi učitelkou MŠ při nemocnici 

a rodiči? Počet odpovědí: 0 

5.7.2. Shrnutí 

Existenci mateřské školy při nemocnici v Pardubicích podpořilo 100% dotázaných 

rodičů. 

Atmosféra je zde pozitivní na 89% . z 11% je hodnocena jako chvalitebná. 

Učitelka poskytuje informace o malém pacientovi z 83% výborně a zel7% chvalitebně. 

Učitelka je 100% vstřícná k dotazům rodičů hospitalizovaných dětí. 

Formu komunikace zvolenou učitelkou rodiče vítají na 100%. 

Jestliže se rodiče dohodnou s učitelkou na něčem konkrétním, ona toto respektuje na 

100%-. 

Sebe hodnotí rodiče na 100% při plnění dohody mezi nimi a učitelkou. 



Dohren zkušenost s učitelkou mateřské Školy při nemocnici má 100% dotázaných 

rodičů. 

67% rodičů hodnotí na výbornou, že by učitelka měla trávit větší část dne s dětmi 

\ n e m o c n i c i . 3 3 ' c t u t o >ku tečno>t o h o d n o t i l o c h v a l i t e b n ě . 

Všichni rodiče jsou na 100% spokojeni s kvalitou výchovně vzdělávacího procesu 

\ materské škole při nemocnici. 

Všichni rodiče odpověděli, že volný čas pro hru nemocného dítěte je využitý na 100%. 

100% rodičů hodnotí přítomnost učitelky jako příjemnou záležitost pro dítě. 

Učitelka nahrazuje nepřítomné rodiče v nemocnici výborně pro 56% dotázaných, pro 

44% chvalitebně. 

Rodiče se shodli na 100%. že dítě má na dětském oddělení možnost výběru her a 

hraček. 

100% rodičů zastává názor, že učitelka poskytuje malým pacientům dostatečné 

množství motivace. 

56% rodičů si myslí, že nemocniční prostředí je příjemné, 22% jej hodnotí chvalitebně a 

22% dobře. 

Pro 50% rodičů jsou pokoje na dětském oddělení vybaveny výborně, pro 33%; 

chvalitebně a pro 17% dobře. 

83% rodičů vidí hernu vybavenou výborně, 17% ji hodnotí chvalitebně. 

Rodiče se na 100%- shodují v názoru, že jsou chodby vyzdobeny výborně, rovněž výběr 

hraček ohodnotilo 100% rodičů na výbornou. 

V odpovědi na otázku, zda by se měla MS při nemocnici více přiblížit klasické mateřské 

škole odpovědělo 72%: rodičů, že neví a 28%) ohodnotilo tuto myšlenku na výbornou. 

100% rodičů hodnotí na výbornou myšlenku, aby se nemocniční školka podřizovala 

zejména přáním dítěte. 

Na poslední otázku v dotazníku ohledně návrhu vedoucích ke zlepšení spolupráce 

mezi učitelkou a rodiči neodpověděl nikdo, 0% rodičů. 



6. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY \ V Z K I M N É ČÁSI I 

Celkom rozdáno: 165 dola/níkú 
( • . n .. . i ->-• i . ,,. :\ 
k. C I N k I I I v I itV-ClM >. i _ ' U V U J / l l I N U 

Celková návratnost: 77' < 

Výzkum začal v červ nu 2006. 

Průměrný věk matek byl 26 Jet. otců 32roku. NejmJadší matce bylo 221et. ncjstarší 

42. Nej mladšímu otci bylo 23 a naopak nejstaršímu 59 let Nemocným dělem bylo 

v průměrů 4.6 roku, doba jejich pobytu na dětském oddělení činila průměrně 7 dní. 

Celkov é vyhodnocení odpovedí v %: 

Existenci mateřských škol při nemocnicích podpořilo 98% dotázaných rodičů. 2% 

odpovídají chvalitebně. 

Atmosféra v MŠ při nemocnicích je pozitivní na 84%. zel6% je hodnocena jako 

chvalitebná. 

Učitelky poskytují informace o malém pacientov i z 76% v ýborně, z 20% chvalitebně a 

ze 4% dobře. 

Učitelky jsou 100% v střícné k dotazům rodičů hospitalizovaných dětí. 

Formu komunikace zvolenou učitelkami rodiče vítají na 100%. 

Jestliže se rodiče dohodnou s učitelkami na něčem konkrétním, ony toto respektuj na 

100%. 

Sebe hodnotí rodiče na 100% při plnění dohody mezi nimi a učitelkou. 

93% dotázaných rodičů má výbornou zkušenost s učitelkou mateřské školy při 

nemocnici, 7% toto hodnotí chvalitebně. 

78% rodičů hodnotí na výbornou, že by učitelka měla trávit větší část dne s dětmi 

v nemocnici, 21% tuto skutečnost ohodnotilo chvalitebně a 1% dobře, 

95% rodičů hodnotí kvalitu výchovně vzdělávacího procesu na výbornou, 5% 

chvalitebně. 

88% rodičů odpovědělo, že volný čas pro hru nemocného dítěte je využitý na výbornou, 

12%) chvalitebně. 

100% rodičů hodnotí přítomnost učitelky jako příjemnou záležitost pro dítě. 



I či tel k a nahrazuje nepřítomné rodiče v nemocnici výborné pro 67% dotázaných, pro 

25%' chvalitebné a pro 8% dobře. 

Rodiče se shodli na 100%. že dítě má na dětském oddělení možnost výběru her a 

h r a č e k . 

ÍOU% rodičů zastáva názor, že učitelka poskytuje malým pacientům dostatečné 

množství motivace. 

66% rodičů si myslí, že nemocniční prostředí je příjemné. 18% jej hodnotí chvalitebně a 

16%. dobře. 

Pro 65% rodičů jsou pokoje na dětském oddělení vybaveny výborně, pro 18% 

chvalitebně a pro 17% dobře. 

72% rodičů vidí hernu vybavenou výborně. 28% ji hodnotí chvalitebně. 

Rodiče se na 87% shodují v názoru, že jsou chodby vyzdobeny výborně, ve 13% 

chvalitebně. 

87% rodičů je spokojeno s výběrem hraček.-4% toto hodnotí chvalitebně a 9% dobře. 

V odpovědi na otázku, zda by se měla MŠ při nemocnici více přiblížit klasické mateřské 

škole odpovědělo 86%. rodičů, že neví a 14% ohodnotilo tuto myšlenku na výbornou. 

100% rodičů hodnotí na výbornou myšlenku, abv se nemocniční školka podřizovala 

zejména přáním dítěte. 

Na poslední otázku v dotazníku ohledně návrhů vedoucích ke zlepšení spolupráce 

mezi učitelkou a rodiči odpověděli tři rodiče. Jejich se však nev ztahovala k problému 

spolupráce. 

7. ZÁVĚR A DISKUZE 

Za použití metody pedagogického výzkumu (dotazníku) bylo zjišťováno, do jaké 

míry je možná spolupráce mezi mateřskou školou při nemocnici a rodiči 

hospitalizovaných dětí. 

Ve svém výzkumu jsem pronikla do problému mateřských škol při nemocnicích, 

hlavně jejich současné situace, kdy se jich značná část zrušila a ruší. Z výsledku 

výzkumu je patrné, že existenci a zachování této školské instituce podporuje značná 



část dotázaných rodičů . Po prostudování odborné literatury a zhodnocení výsledků 

výzkumu jsem došla k závěrům, které potvrdily všechnv moje hypotézy. 

1. Předpokládala jsem. že spolupráce mateřské školy při nemocnici s rodiči 

hospitalizovaných dětí je možná. 

Tato hypotéza se potvrdila 

Rodiče i mateřská škola při nemocnici se k možné spolupráci staví velice pozitivně. 

Styk dítěte s rodinou je výrazným pomocníkem při uzdravování malého pacienta a 

rovněž spolupráce s pedagogem. Vstřícné kroky ke spolupráci podniká mateřská škola a 

tak navazuje na výchovu v rodině. Účastí rodičů ve výchovně vzdělávacím procesu 

získávají obě strany. Učitelka tak poznává výchovný styl rodiny a rodiče se v praxi 

seznámí s výchovnými metodami MS při nemocnici. Ti využívají podněty a dovednosti 

i po ukončení hospitalizace. 

Ke spolupráci rodiče i mateřská škola při nemocnici přistupují vstřícně a s respektem, 

tím se jejich vzájemná spolupráce výrazně prohlubuje. 

"2. Předpokládala jsem, že rodiče potřebují spolupracovat s učitelkou mateřské školy 

při nemocnici . 

Tato hypotéza se mně potvrdila. 

Rodiče hospitalizovaní s dítětem i rodiče, kteří dítě navštěvují vyhledávali spolupráci 

s učitelkou mateřské školy při nemocnici. Jednak získávají lepší představu o 

zvláštnostech předškolního věku a jednak učitelka j im i dítěti pomáhá zvládnout 

momentální složitou životní situaci. Učitelka je významným činitelem v procesu 

uzdravování. Nabízí dítěti možné činnosti, hry, vhodné hračky a tím ho odpoutá od 

myšlenek na nemoc a příznivě ovlivní vývoj dítěte. Zaměstnání, které učitelka nabízí, je 

výborný terapeutický prostředek. Rodiče, kteří aktivně spolupracují s učitelkou, 

pomáhají zvládat uzdravování svého dítěte. 



3.Předpokládala jsem, že kvalitu spolupráce ovlivňuje osobnost učitelky mateřské školy 

při nemocnici. 

Tato hypotéza se mně potvrdila. 

Učitelka každé mateřské školy při nemocnici, kterou jsem navštívila, je hlavním 

integrujícím činitelem a všechny usilují o zachování těchto školských zařízení. 

Učitelka respektuje individualitu dítěte, přijímá názory rodičů a věnuje se osobnosti 

každého dítěte. Preferuje dialog s dítětem a empatii. V první řadě jí jde o duševní 

stabilitu dítěte. Vytváří hospitalizovaným dětem takové podmínky, aby mohly být 

uspokojeny jejich základní potřeby a pobyt v nemocnici na něm nezanechal žádné 

negativní následky. 

Hospitalizace s sebou přináší různé osobnostní změny v psychice dítěte a proto je 

výborné, že je nablízku učitelka, která zajišťuje duševní pohodu a tím vyvolává 

pocit zdraví. 
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