
                                                            

 

 

 

 
 

NEMOCNICE ZVÍŘÁTEK 
15. – 26. 5. 2017    

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA       

V improvizované nemocnici zvířátek se děti dozvěděly, jak se chránit před úrazy a jak 

postupovat při zranění. Nemocnici pro plyšová zvířátka navštívily děti z mateřských a základních škol. 

Cílovou skupinou byly děti předškolního věku od 5 do 6 let a žáci prvních a druhých tříd ZŠ. Akce je 

součástí preventivního projektu, jehož cílem je ochrana dětí před úrazy. 

Dlouhodobý záměr naší školy je touto akcí, ale i řadou dalších, které realizujeme, přispět ke snížení 

dětských úrazů a zdůraznit význam prevence úrazů. Svými aktivitami tak podporujeme plnění 

programu a cílů ,,Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007- 2017“,  Národního 

koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKCPU). 

Děti navštívily improvizovanou Nemocnici zvířátek v roli rodičů svých „zraněných“ plyšových 

zvířátek a zapojily se do jejich ošetřování. Od studentů Vyšší odborné školy zdravotnické Brno v roli 

lékařů si poslechly, co je pro jejich plyšová zvířátka nebezpečné a jak je mají chránit před dalším 

úrazem. V nemocnici byly ambulance, čekárny a centrální příjem, lékárna či rentgen jako ve skutečné 

nemocnici. V roli sestřiček děti provázely naše studentky, které jim pomohly překonat ostych v nové 

situaci.  

Cílem projektu je upozornit děti hravou formou na to, jak je důležité chránit své zdraví, používat 

ochranné pomůcky, např. helmy, chrániče, reflexní barevné oblečení a také dbát na rady dospělých. 

Klademe si za cíl poučit děti o tom, co mají dělat, pokud se stane nehoda či úraz. 

Na dvoře školy byl vůz rychlé záchranné pomoci a hasičský vůz, ve kterých se děti dozvěděly, jak se 

zachovat, stane-li se nehoda, a jak se poskytuje první pomoc. Součástí NZ je také ukázka polní 

nemocnice, kde se dětem přibližuje problematika jejího využití v celosvětovém měřítku v rámci 

projektu Světová škola.  

Akci nám pomohla zrealizovat celá řada partnerů, kteří nám přispěli buď finančně nebo různými 

reklamními  předměty a pomůckami pro děti. Významnou pomocí je také zapůjčení stanu pro polní 

nemocnici, sanitky či hasičského vozu. Všechny tyto způsoby partnerské pomoci při realizaci akce, 

dotváří úžasnou atmosféru,  která děti každoročně těší.  Celá řada pedagogů z MŠ a ZŠ nám sděluje 

svoje pozitivní dojmy a zkušenosti do deníku návštěv v NZ. V letošním školním roce nás navštívilo 

1450 dětí z 8 ZŠ a 35 MŠ. Součástí závěrečné zprávy jsou přílohy: rozpisy studentů, školek, pedagogů; 

přehled MŠ a ZŠ, městských částí a celkový počet dětí a kopie nejrůznějších poděkování z deníku 

Nemocnice zvířátek.  

  

           PhDr. Petr Hruška, MBA 

            ředitel školy 

 

 

 

 

 

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ BRNO,  

příspěvková organizace 

Kounicova 16, 602 00, BRNO 

 



 

 

Partneři projektu: 

1. Magistrát města Brna: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

2. Městská část Brno - Líšeň  

3. Městská část Brno -  Kohoutovice 

4. Město Hodonín 

5. Hartmann – Rico, a. s. 

6. Vodní záchranná služba ČČK       

7. Hasičský záchranný sbor JMK   

8. Kancelář Brno – Zdravé město   

9. Vodní záchranná služba Brno-město 

10. Státní zdravotní ústav, Brno 

11. Český červený kříž Brno 

12. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra JMK 

13. Hitrádio Magic BRNO  

14. COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. 

15. VALERIANA,  z.s. 

                      

 

                           

           

                                                                                      

                                    


