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Chceme žít společně 
 

Předkládaný projekt vychází z inovovaného a obhájeného Projektu podpory zdraví ve vlastní 

škole, díky kterému jsme zařazeni v síti Škol podporujících zdraví, a MPP DM. Navazuje na 

projekty realizované v minulých letech založené na spolupráci se zdravotně postiženými a 

dlouhodobě nemocnými dětmi a seniory, např. „Rozvíjíme volnočasové aktivity“ nebo 

„Zajímavé volnočasovky nejen pro DM“. Projekty byly velmi úspěšné, žáky aktivovaly 

k další práci, pomohly jim s uvědomováním si vlastních možností a podpořily empatii k lidem 

s postižením. V mnohých aktivitách stále pokračujeme a snažíme se je dále rozvíjet, což je 

cílem i tohoto projektu. 

 

Realizované aktivity: 

 

1. Tradiční besídky 
V letošním roce jsme realizovali sedmnáctý ročník mikulášských a vánočních besídek. Již od 

října se pilně nacvičoval program a připravovali dárky pro děti i seniory. Žáci vytvořili 

keramické andělíčky, smaltované šperky, ubrouskovou technikou vyzdobili krabici plnou 

levandulových sáčků. Jako bonus navíc jsme připravili velikonoční besídku ve FN. 

• Besídka ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (oddělení dětské kliniky a dětské 

neurologie) proběhla 4. 12. 2014 odpoledne. 

• Besídka pro děti zaměstnanců školy proběhla 4. 12. 2014 ve večerních hodinách. 

• Besídky pro MŠ, Speciální ZŠ a Praktickou školu, Hradec Králové a pro MŠ Lentilka 

proběhly 5. 12. 2014 v dopoledních hodinách. 

• Besídka pro klienty domova důchodců v Chlumci nad Cidlinou proběhla 9. 12. 2014. 

• Velikonoční besídka ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (oddělení dětské 

kliniky) proběhla 31. 3. 2015 odpoledne. 

Všechny besídky měly velký úspěch a předané dárky se moc líbily. Naši žáci si odnesli 

mnoho nových a nevšedních zážitků. 

  
Příprava dárků      Besídka DD Chlumec nad Cidlinou 
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Besídka MŠ Lentilka     Besídka FN Hradec Králové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besídka MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola   Dárky do FN na velikonoční besídku 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční besídka FN – loutková pohádka    
      

 

2. Učíme se žít s minoritními skupinami 

Naši žáci dlouhodobě projevují zájem o prohloubení spolupráce se zdravotně postiženými 

dětmi a seniory. Podařilo se nám realizovat několik keramických dílen, které se uskutečnily 

kvůli velkému zájmu ze strany žáků i organizací dříve, než jsme původně plánovali: 

• Klienti chráněného bydlení Chlumec nad Cidlinou 3. 4. 2014 

• Klientky sdružení Mamma Help 2. 6. 2014          

• Děti z mateřské školy pro zrakově postižené děti Lentilka 22. 10. 2014 

• Klientky sdružení Mamma Help 14. 4. 2015 
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Sdružení Mamma Help pro nás uspořádalo ve dnech 22. 10. 2014 a 17. 3. 2015 přednášky o 

prevenci rakoviny prsu s praktickou ukázkou. Listopad a začátek prosince jsme věnovali 

charitativním akcím. Mimo jiné žáci mezi sebou vybrali 1 971,- Kč, které věnovali sdružení 

Mamma Help.  

 
Výtvarná dílna Mamma Help - červen    Přednáška Mamma Help  
 

 
 
Výrobky DD Chlumec nad Cidlinou     Výtvarná dílna MŠ Lentilka 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výtvarná dílna Mamma Help - duben 
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3.  Akce a soutěže na téma „Zdravotně postižení lidé“ 

Celý školní rok jsme propojovali praktické činnosti s teoretickými znalostmi o jednotlivých 

zdravotních postiženích.                 

• „Babinec“ s tématikou zdravotně postižení lidé proběhl 21. 10. 2014. 

• Návštěva tyfloservisu v HK se uskutečnila 5. 11. 2014 se skupinou 3G. 

• Zapojili jsme se do akce „Větrníkový den“ na podporu dětí s cystickou fibrózou – 

21. 11. 2014. 

• Soutěžní hra „Riskuj“ na téma zdravotně postižení lidé proběhla dvakrát, na DM 

Komenského 26. 2. 2015 a na DM Hradecká 18. 3. 2015.  

• Soutěžní kvíz na téma zdravotně postižení lidé proběhl na DM Hradecká 19. 3. 

2015, kontrolní kvíz proběhl 10. 6. 2015, na DM Komenská proběhl kvíz 

8. 4. 2015. 

• Byly vytvořeny informační nástěnky o cystické fibróze, sdružení Mamma Help, 

keramických dílnách a článcích z Hradeckého deníku. 

 

 

 
Větrníková den       Cystická fibróza 
 

 
Riskuj DMH      Riskuj DMK 
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Více informací na našich webových stránkách: http://www.zshk.cz/kronika a ve 

fotogalerii: http://galerie.zshk.cz/dm/k-rok-2014-15 

 

Články o realizovaných aktivitách vyšly v Hradeckém deníku: 

 

http://hradecky.denik.cz/spolecenska_rubrika/zrakove-postizene-deti-navstivily-keramickou-

dilnu-vyrabely-kocicky-20141102.html 

http://hradecky.denik.cz/spolecenska_rubrika/domovem-pro-seniory-znely-koledy-doslo-i-na-

drobne-darky-20141212.html 

http://hradecky.denik.cz/spolecenska_rubrika/mikulasova-druzina-zavitala-take-do-skoly-v-

postylce-20141211.html 

http://hradecky.denik.cz/spolecenska_rubrika/besidky-v-kratkem-sledu-potesily-deti-na-rade-

hradeckych-mist-20141209.html 

http://hradecky.denik.cz/spolecenska_rubrika/velikonocni-besidka-potesila-male-pacienty-v-

nemocnici-20150411.html 

http://hradecky.denik.cz/spolecenska_rubrika/tvoreni-je-zivota-koreni-poznaly-zeny-v-

keramicke-dilne-20150501.html 

 

Článek vyšel i v Ekotonu (Bulletin EVVO Královéhradeckého kraje): 

http://www.ekologickavychova.cz/sites/default/files/prilohy/materialy/Ekoton%2023/2015/ek

oton-23-2015-1.pdf 
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