Mateřská škola při nemocnici Vyškov, p. o.
Předškolní vzdělávání je významným mezníkem v životě každého jedince, proto i děti
nemocné a hospitalizované v nemocnici mají nárok na předškolní vzdělání.
Málo kdo ví, že od roku 1964 je na Dětském oddělení II. Nemocnice Vyškov, p. o. v provozu
mateřská škola (MŠ). Je jednotřídní, její chod je podřízen léčebnému režimu, který probíhá
v dopoledních hodinách. Je to školské zařízení patřící pod Základní školu (ZŠ). Na oddělení
je esteticky vybavená herna, která je přizpůsobena daným podmínkám, je vybavena
didaktickými pomůckami, hračkami, společenskými hrami, knihami a PC.
Cílem mateřské školy je vytvářet pro nemocné děti klidné, citové a rodinné prostředí,
podporuje léčebný a ozdravný proces, poskytuje dětem výchovu v rozsahu, jak to připouští
zdravotní stav a léčení dětí.
Výchovně vzdělávací práce probíhá podle ŠVP – „Radostné a hravé uzdravování“.
Učitelka pracuje způsobem, že využívá prožitkového učení, individualizaci a situační
plánování. Všechno co dělá, dělá pro děti, pro jejich spokojenost, štěstí, radost a jejich
mnohostranný rozvoj. Při práci využívá svoji nápaditost, tvořivost a fantazii. Vše vychází od
dítěte, respektuje jeho zvláštnosti a individuální potřeby. Učitelka zbytečně neorganizuje, ale
řídí se vzbuzením zájmu pro určitou činnost. Všechny činnosti prováděné v mateřské škole
mají terapeutický význam. Přispívají k účinnému ozdravovacímu procesu, snižování stesku
po domově a bolesti z lékařských zákroků. Učitelka působí také jako terapeut, snaží se
získat důvěru dítěte, udržuje ho v dobré náladě. Ví, že nejlepší zbraní proti dětskému strachu
je klid, laskavost a povzbudivé chování. Do MŠ jsou děti vřazovány na základě souhlasu
lékaře a rodičů.
Pro chod MŠ je důležitá spolupráce s rodiči, kteří bývají často jako doprovod hospitalizováni
s dětmi, dále se zdravotníky a ZŠ při nemocnici, která je také součástí dětského oddělení.
K oživení pobytu dětí v nemocnici přispívají sponzoři svými drobnými dárky, vystoupení
klauna, který 3x do roka navštíví oddělení a svým zábavným vystoupením potěší nemocné
děti. V době vánoc probíhají akce pečení perníků, vánoční besídka s vystoupením dětí naší
kmenové školy a dětí ze základních škol / např. Purkyňova, Letní Pole/, které také vyrábějí
dárky pro hospitalizované děti v nemocnici. Za úspěšnou akci považujeme maškarní rej, kde
se děti prezentují na oddělení ve svých vlastnoručně vyrobených maskách, na velikonoce
barvíme vajíčka, také slavíme Den matek i Mezinárodní den dětí (formou výroby dárečků).
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