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                                         NEMOCNICE ZVÍŘÁTEK                                                   

                        16. – 20. 5. 2022 

   
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA     

   
Nejprve bychom chtěli všechny moc pozdravit a s radostí oznámit, že se v letošním 

roce po více jak dvou letech přerušení uskutečnila velmi oblíbená akce pro děti 

Nemocnice zvířátek (NZ). V improvizované nemocnici zvířátek se děti dozvěděly 

spoustu užitečných informací. 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, zdravý životní styl a prevence. Nemocnici pro 

plyšová zvířátka navštívily děti z mateřských a základních škol města Brna, ale 

i širšího okolí.  

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

přispět především ke snížení dětských úrazů a zdůraznit význam prevence úrazů.  

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

plyšových kamarádů a  zapojily se do jejich ošetřování. Od studentů Vyšší odborné 

školy zdravotnické Brno v roli zdravotníků si poslechly, co je pro jejich plyšová 

zvířátka nebezpečné a jak je mají chránit před dalším úrazem či zdravotními 

problémy. V  nemocnici byly připraveny ambulance, čekárny a centrální příjem, 

lékárna či rentgen jako ve skutečné nemocnici. V roli zdravotníků, lékařů i sestřiček, 

děti doprovodily 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, úraz nebo nastanou jiné zdravotní potíže a v rámci 

improvizovaného nemocničního prostředí přispět i k  jejich pozitivní adaptaci na 

návštěvu lékaře. 

Akci nám každoročně pomáhá realizovat celá řada partnerů, kteří nám přispívají buď 

finančně či různými reklamními předměty a pomůckami pro děti. Všechny tyto 

způsoby partnerské pomoci při realizaci akce dotváří úžasnou atmosféru, která děti 

každoročně baví a těší.  Ve školním roce 2018/2019 nás za dva týdny navštívilo 

1325 dětí ze tří základních a 38 mateřských škol. V letošním školním roce 

(2021/2022), po více jak dvou letech odmlky,  akci navštívilo 31 škol a celkem 

650 dětí.  Během konání celé akce zúčastnění pedagogové zapisují svá pozitivní 

vyjádření do deníku Nemocnice zvířátek, za která děkujeme. Celkově dotvářejí 

význam a kvalitu této akce zaměřené na práci s dětmi.  
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Partneři projektu 

1. Český červený kříž – oblastní spolek Brno 

2. Hasičský záchranný sbor JMK 

3. HARTMANN – RICO, a. s. 

4. Státní zdravotní ústav, Brno 

5. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra JMK        

               

                                               

 

 

                                         

 

       

 

                                                   

 

 


