
Informácie pre rodičov hospitalizovaných detí: 

Prioritou školy je prostredníctvom výchovno-vzdelávacej činnosti 
pomôcť chorým deťom stráviť pobyt v nemocnici príjemne, prekonať 
možné prejavy hospitalizmu a zabezpečiť, aby sa po návrate na 
kmeňovú školu mohli žiaci začleniť do vyučovacieho procesu bez 
obáv zo zameškania učiva. Snažíme sa, aby deti v nás našli oporu, 
nových kamarátov 
od pondelka do piatku, od 7:00 - 17:00 v základnej škole, materskej 
škole a školskom klube. 

Materská škola 

Materská škola v dopoludňajších hodinách je pre deti v 
predškolskom veku. Pre deti sú pripravené rôzne hry na rozvíjanie 
vedomostí, grafomotorických zručností, matematických predstáv, 
zábavné činnosti. Pani učiteľky s deťmi vyrábajú rôzne predmety, 
z ktorých si robia výstavky, prípadne si niektoré vezmú aj domov. 
Deti majú celé dopoludnie program a pri takýchto rôznorodých 
činnostiach zabúdajú na svoju chorobu a zisťujú, že aj v nemocnici 
môže byť veselo. 

Základná škola 

Školopovinní žiaci sa v dopoludňajších hodinách učia v triedach, 
alebo na tento účel vyhradených priestoroch. Žiak sa vyučuje 
maximálne tri vyučovacie hodiny denne, pričom sa prihliada na 
zdravotný stav jednotlivých žiakov. Preberá sa základné učivo, aby 
žiaci nezaostali za spolužiakmi v kmeňovej škole. Využívajú sa rôzne 
zábavné formy vyučovania a žiaci sú za svoje výkony hodnotení 
jednak ústne, ale aj známkou. Kmeňové školy sú o hospitalizácii 
svojich žiakov písomne informovaní pri prijatí, aj pri odchode, takže 
žiaci v dňoch hospitalizácie sú vedení na kmeňovej škole ako 
prítomní na vyučovaní. Pokiaľ hospitalizácia trvá viac ako 10 
pracovných dní, učiteľ školy v nemocničnom zariadení zasiela 
kmeňovej škole hodnotenie žiaka aj so známkami a informáciou 
o preberanom učive.  Doporučujeme deťom nosiť si do nemocnice aj 



učebnice, pracovné zošity, aby si po návrate domov nemuseli všetko 
prepisovať. Deti majú radi aj svoje perá, ceruzky. 

Školský klub detí 

V popoludňajších hodinách sa žiaci zapájajú do činností v Školskom 
klube detí. Pani vychovávateľky im každý deň pripravujú zaujímavé 
činnosti a v prípade pekného počasia s nimi chodia do parku pri 
nemocnici. Raz mesačne sa so žiakmi zúčastňujú filmového 
predstavenia, besied so zaujímavými ľuďmi, majú tvorivé dielne 
a ďalšie zaujímavé aktivity. Na niektoré oddelenia raz v týždni 
prichádzajú profesionálni herci s vystúpením Červených nosov a raz 
mesačne chodia deti v nemocnici navštevovať študenti gymnázia J. A. 
Komenského s pestrým programom. Výchova a vzdelávanie 
v nemocnici je spojená s konkrétnym životom a zážitkami 
hospitalizovaných detí, ktoré môžu vo vyučovaní a v činnosti MŠ 
a školského klubu nájsť východisko z momentálneho nepriaznivého 
stavu zapríčineného chorobou. Individuálny prístup a úzky kontakt 
učiteľa s dieťaťom je významným výchovno-terapeutickým činiteľom 
v komplexnej starostlivosti o choré dieťa. 

Mnohé deti majú počas hospitalizácie taký pestrý program a nájdu si 
toľko nových priateľov, že sa im nechce ani odísť domov. 

Kontakt: 

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení 
Trieda SNP 1 
040 11 Košice 
Telefón: 
Tel./fax: 055 642 4609 
e-mail: zakskolke@gmail.com 
 


