
Pravděpodobně první ústavní škola Evropy slavila dne  
15. dubna své 110. výročí od otevření.  
 

„S jakým asi pocitem mohli bychom 
propustiti svěřence svého na prahu 
takořka nového samostatného živo-
ta, když by neuměl čísti, psáti, počí-
tati, když by neměl toho, čím nás 
vyzbrojuje výchova rodinná i škol-
ská? Co by si počal, na koho by naří-
kal mladý ten člověk?“  
 

A citujme dr. Hamzu dále: „Kolik je škol ústavních? A kde jsou? Bývají úzkostIivě 
a nevhodně připjaty k osnově veřejných škoI národních, jsou porušenou škoIou 
z nouze, která nepřihlíží ke zvláštním potřebám a poměrům dětí skrofulosních. 
Je přece přirozenou přípravou k osnově ústavní školy pro děti skrofulosní pozna-
ti závady chorobou způsobené a závady domácí výchovy dětí skrofulosních. 
Teprve na základě těchto vůdčích poznatků můžeme se těšiti, že v ústavní škole 
správně poznáme děti, a že pochopíme, čeho je zvláště třeba, abychom dítě 
skrofulosní uměli vychovati a vyučiti. Pak i osnova učebná - pokud je vůbec 
možno ji upraviti - bude účelná a škola dle této osnovy bude plniti svůj požehna-
ný úkol. Vychovávati a vzdělávati děti skrofulosní může pouze škola zvláště 
k tomu účelu upravená. Sestaviti osnovu této je prací mnohonásobně obtížnou, 
v době naší dosud nemožnou. V některých evropských ústavech jsou sice školy 
pro děti skrofulozní, ale jsou někde jen pokusem více méně zdařilým. Nepostačí 
opírati se při každém takřka kroku o odborné poznání lékařské a pedagogické, 
ač bez obojí této opory ani krok ku předu nemůžeme učiniti. Nezbytné jest, aby 
všechno snažení naše o účelnou osnovu bylo trvale opravováno a upravováno 
zkušeností, školskou výchovou dětí skrofulosních získanou. Zkušenosti takové 
těžce se sbírají u případů jednotlivých, při soukromém vyučování; snáze ovšem 
v ústavní škole dětí skrofulosních.“ 
Je to téměř neuvěřitelné, že. Tyto myšlenky zveřejnil dr. Hamza již rok po zalo-
žení ústavní školy v Luži, tedy v roce 1909 ve studii Školská výchova dětí skrofu-
lózních. Právě vědomí odpovědnosti vůči svým svěřencům vedlo MUDr. Františ-
ka Hamzu k otevření první ústavní školy v Evropě. Byl si velmi dobře vědom 
nutnosti vzdělání svých svěřenců a myšlenku zavést školní výuku se pokoušel 
realizovat již od založení sanatoria, ale fakticky se mu to zdařilo až po sedmi 
letech existence sanatoria. 
Dne 7. dubna 1908 získal MUDr. Hamza od c.k. okresní školské rady ve Vyso-
kém Mýtě povolení ke zřízení dvou zatímních tříd, náležejících k obecné škole 
v Luži. Po splnění předepsaných podmínek, které byly stanoveny pro vydání 
povolení, byla dne 15. dubna 1908 zahájena výuka pro školní rok 1908/1909. 
Řídícím učitelem se stal Josef Votroubek, druhou učitelkou Jana Lhotanová 
a správcem školy František Citta. Tento unikátní typ školy neměl doposud nikde 
obdoby. Výuka probíhala ve dvou třídách, k ležícím pacientům vyučující dochá-
zel s malou přenosnou tabulí a chodil od lůžka k lůžku a vše znovu  a znovu 
opakoval. Dívčí třída byla ve školní dvoraně na Košumberku, chlapecká třída  
ve velké místnosti v budově s plochou střechou ve dvoře za hlavní budovou 
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v lužské části.“ 
Od 4. května roku 1912 bylo c.k. Zem-
skou  školní radou povoleno, aby 
se dvě pomocné třídy, zřízené za dob 
soukromé léčebny, přeměnily dnem 
1. září v samostatnou dvoutřídní 
obecnou školu. Škola tak konečně 
získala svůj statut a byla právně usta-
vena. Její název zněl: „Pomocné třídy 

při Královském českém zem-
ském jubilejním ústavu pro 
skrofulózní děti v Luži“. Řídí-
cím se stal lužský učitel Jo-
sef Votroubek, místo druhé-
ho učitele bylo obsazeno 
Václavem Svatkem. Ještě 
téhož roku bylo při ústavu 
zřízeno také místo duchov-
ního správce, kterým se stal 
místní farář Jan Dudek a dne 
23. května byl Zemským 

správním výborem tímto úkolem pově-
řen. V červenci roku 1913 se podařilo 
rozšířit školu a vznikla třetí třída urče-
ná slabomyslným dětem. „Je radostné 
stopovati, jak ústavní školou sjednocu-
je se duševní život mládeže vychované 
a nevychované v poměrech nejrůzněj-
ších. Škola ústavní patrně to poznává 
a umí nejlépe závady ty odstraňovati. 

ÚKOLY: 
BYTY: RŘ bere na vědomí informaci z jednání bytové komise, stavu rekonstrukcí a rezervací jednotlivých bytů.  
 Dále  diskutováno o přidělených bytech a využití garsonek v pavilonu V. 
24/16 EKONOMIKA  

Řešen propad v ekonomice pavilonů. Byl zpracován přehled ztrátových pracovišť.  
RŘ bere na vědomí, že vzhledem ke stavu finančních prostředků v HL nemůžeme do odvolání přijímat nové  
pracovníky. Zástupy za nemoc však budou zajišťovány jako dosud. Náhrada za odcházející zaměstnance bude,  
s výjimkou lékařů, konzultována s náměstky a Ř HL. 

25/08 GDPR – trvale sledovaný úkol  
Probíhají schůzky s jednotlivými vedoucími pracovníky. 
RŘ bere na vědomí rozhodnutí, že mailová korespondence bude v souladu se skartačním řádem po 5 letech  
automaticky odstraněna. Důležité dokumenty je nutno uložit jiným zabezpečeným způsobem. 

33/17 Oprava pavilónu A  
 Řešeno další využití budovy pavilonu A, žádosti o dotaci MZ ČR, příprava na rekonstrukci a zateplení. 
39/01 Hamzův rok 2018  

Podány informace o prodeji známek. Ř HL poděkoval za úspěšné zajištění akce 7. 3. t. r. 
N ZP informovala o přípravě konference. 

40/03 Návrhy na opatření ke zlepšení hospodaření OPT: 
 Urgentně zajistit lékaře pro OPT. Jednat o pronájmu prostor ve firmě SANUS Hradec Králové.  
41/08 Dotace:  

Diskutováno o možnostech dotací, nejen z MZ ČR. Požádali jsme o dotaci na akci „Zpřístupnění terasy 
u pavilónu D pro imobilní pacienty“, operačního programu životního prostředí „energetické úspory 
pavilónů A, F a E“, dotace z IROP na zateplení obytných domů. 
 

Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 
 Řešena nutnost revize systému řízené dokumentace. Návrh připraví JUDr. Chudoba ve spolupráci se všemi 

zodpovědnými pracovníky. Nový postup vydávání řízené/neřízené dokumentace bude vydán k 1. 1. 2019. 
 Řešena spolupráce s firmou Ergotep.       

(pokračování ze strany 2) 
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Do téže školy, do téhož oddělení, 
do téže třídy přicházejí děti různého 
věku dle toho, jak dosavad prospěly 
duševně. Vedle žáka šestiletého use-
dá žák mnohem starší, úplně dušev-
ně zanedbaný, žijící až dosud bez 
školské výchovy. Děti takové přísluší 
dosud škole, byť i překročily 14. rok 
věku svého. Škola pro děti skrofulos-
ní stará se též o děti, jež dosud nej-
sou starší 14 let, jež doma chodily 
do škol měšťanských, středních atd. 
Škola ústavní přihlíží k mládeži osla-
bené, přerozmanitě churavé. Pestrý 
ten obraz jsme již na jiném místě 
nakreslili. Život a rozvoj ústavní ško-
ly nelze oddělovati od ústavního 
domova, s nímž mnohonásobně 
a nerozlučně je spjata.“    

MUDr. Hamza, 1909 
Sestavila Jana Zavřelová, DiS. 

(pokračování na straně 3)  



 Informoval o jednání s Ing. Rögnerovou a Ing. Michálkem na MZ, např. o možnosti dotací, s ministrem zdravot-
nictví na akci „Kulatý stůl“, dále o jednání s firmou NOPEK o dalším rozšíření jejich služeb. 

 V dubnu se zúčastní jednání Rady poskytovatelů - poradního orgánu ministra zdravotnictví, dohodovacího říze-
ní k úhradám roku 2019 a dvoudenního setkání zástupců zdravotnických zařízení Pardubického kraje. 

 17. 4. se koná Otevírání parku. Poděkoval HTS za zajištění úprav konferenčního sálu a okolí pavilónu L. 
 Obdrželi jsme zprávu z MZ a MF k bytům. Po důkladném prostudování případně upravíme stávající směrnici. 
 Řešen prodej v infocentru, veškerá tato agenda bude po splnění všech náležitostí od května předána  
 pí. Zavřelovou, DiS., provoznímu odboru.  
 Řešeno popsání kategorie I. v Metodice VZP ve vztahu na počet personálu. Opakovaně  připomenuta důsled-

nost určování kategorií pacientů.  
 Pozvánky a informace, které jsou zasílány pacientům, je nutno předávat N Oš, N ZP a N RHB a Ing. Novákové.  
N Oš Jaroslava Zavoralová  
 RŘ doporučuje zajištění vánočního koncertu dle předložené nabídky Amfory. 
 Informovala o instalaci nových směšovačů. Mělo by v budoucnu dojít k úspoře finančních prostředků.  
 Informovala o probíhajícím projektu „Analýza a management pochybení všeobecných/praktických sester 
  během podávání léčiv“. 
 Bude provedena změna složení a přehodnocení činnosti Rady kvality.  
N ZP MUDr. Alena Klapalová 
 Řešena možnost nákupu či pronájmu přístroje Ergotrainer. 
 Informovala o situaci v počtu návrhů - za březen vráceno cca 120 návrhů.  
 Informovala o spolupráci s Pojišťovnou Zdraví, dále o řešení revize vrácených přeprav našich pacientů od ZP. 
N RHB Ludmila Vopařilová 
 RŘ bere na vědomí návrh na zařazení placených klasických masáží do rozpisu metod u lůžkové péče od 1.5. 
IA Lenka Kohoutová 
 Na budovu hipoterapie byla umístěna schránka na informace k protikorupčnímu jednání.  
V PRAV Mgr. Markéta Mračnová 
 Řešíme stížnost rodiny pacienta na způsob dopravy při propuštění domů. Z naší strany neshledáno pochybení, 

sanita byla externí. 
N PER Ing. Bohuslava Tefrová 
 Očkování zaměstnanců z prostředků FKSP je zajištěno od 10. 4. u MUDr. Noska. 
 Řešena agenda brigád pro letošní rok, zástupy za nemoci.  
 Setkání důchodců proběhne 16. 5. 2018. 
 Zúčastnili jsme se Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně ve FN HK dne 11. 4. 2018. 
 Do 31. 5. 2018 je nutné nahlásit do Národního registru zdravotnických pracovníků, vedenému ÚZIS, všechny 

zdravotnické pracovníky. 
 23. a 24. 4. bude v oddělení PER/PAM probíhat kontrola OSSZ. 
 Informace o nabídce na vysvětlení změn při dlouhodobém ošetřování. 
 Informace o zpracovaném personálním auditu. 
 Připomíná vyplnění dotazníku spokojenosti zaměstnanců. 
N EÚ  Bc. Dagmar Voralová 
 Řešeny požadavky na nákupy, např. v souvislosti s GDPR, dále dokončuje zprávu o činnosti  za I. čtvrtletí 2018. 
N HTS Zdeněk  Doležal: 
 Řešeno zajištění kuchyňské linky pro pavilón E. 
 Firma NOPEK rozšířila sortiment o nabídku teplých jídel. 
 Připravován projekt na rekonstrukci pavilónu V. 
 Rozhodnuto o zajištění kontejneru na použité oděvy pro Charitu.  
 Řešen způsob výměny reklamovaného PVC ve 3. NP pavilónu I. 
 Informoval o plánovaných akcích, např. výstavbě cest, bezbariérovém přístupu na pavilón D, o účasti při veřej-

ném ústním jednání ke stavbě Rezidence Luže. 
 Informoval o zastavení správního řízení od Energetického regulačního úřadu. 
.                     Zpracovala: Mgr. Markéta Mračnová,  VPRAV 
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Adresa: 
Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
referát marketingu a PR 
Vydáno dne: 20. 04. 2018 

Stránka 4 

Personální oddělení informuje 

Kontakt: 
469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

Nástupy do pracovního poměru v březnu 
Lakomý Jan kuchař OVS 
 

Ukončení pracovního poměru v březnu 
Černá Jana sestra pavilónu C 
Ditrichová Jarmila, Ing. náměstek  ekonomického úseku 
 

Nástupy do pracovního poměru v dubnu 
Michková Jana kuchař OVS 
Honzáková Eva uklizeč pavilónu C 
Paulíčková Lenka sestra pavilónu K 

 

V dubnu 2018 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

25 let  Lacmanová Dana   vedoucí OZP 

Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

                     Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii 2018 

Veletrh se konal 11. dubna v Hradci 
Králové v areálu Fakultní nemocnice 
HK a byl určen zejména studentům 
vyšších ročníků lékařské fakulty. Lé-
čebna se tak zařadila vedle vystavova-
telů, jako jsou například  Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové, Rehabilitační 
ústav Brandýs nad Orlicí, Státní léčeb-
né lázně Janské Lázně, s.p. a další. 
V průběhu celého dne jsme u našeho 
stánku představovali studentům naši 
léčebnu a snažili se jim přiblížit rozsah 
péče, která je zde pacientům poskyto-
vána. Mnozí ani netuší, že Hamzova 
léčebna je velká nejen svojí rozlohou, 
ale i záběrem a komplexností poskyto-
vané péče pro dětské i dospělé paci-
enty. Řada z nich projevila zájem ab-
solvovat v léčebně exkurzi. Součástí 
veletrhu byl i blok přednášek. 
Za Hamzovu léčebnu promluvila 
MUDr. Lenka Štefanová, která před-
stavila celou léčebnu včetně proce-
dur, přístrojů a aktivit pro pacienty. 
Vysvětlila studentům, jaké skupiny 
pacientů se zde léčí a co je zajímavé 

na práci rehabilitačního lékaře. Přednášku zakončila Ing. Bohuslava Tefrová 
s představením léčebny jako stabilního a významného zaměstnavatele 
na Chrudimsku. Informovala studenty o možnosti využití stipendijního programu 
a případného zaměstnání v léčebně.            Ing. Jana Nováková, asistentka ředitele  


