
 Činnost Spolku  HELPMENT ve školním roce 2021-2022 

 

Spolek Helpment ( dále jen „ Spolek“ ) je nezávislým Spolkem občanů, zejména rodičů a jiných 

zástupců školy a přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti se zájmem o podporu provozu a 

rozvoje činnosti  SŠ, ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301/2, a to bez rozdílu národnosti, pohlaví, 

rasy, původu, politické příslušnosti, náboženského vyznání a sociálního postavení.  Sídlem Spolku je 

Osecká 301/2, 751 31 Lipník nad Bečvou. 

Na výroční schůzi jsme si odhlasovali, že budeme různé akce podporovat nebo zabezpečovat nejen po 

stránce organizační a materiálové, ale taky po stránce finanční, pochopitelně dle možností spolku. Mělo 

se jednat zejména o kulturní, sportovní a vzdělávací akce např. cestovné pro žáky a jejich pedagogický 

doprovod, vstupné na kulturně výchovné akce, startovné při sportovních soutěžích, nákup sešitů a 

pomůcek do výtvarné výchovy, nákup relaxačních hraček do družiny nebo speciální školy, pomoc 

s organizací pobytu v přírodě, spolupráce s rodiči nebo informování veřejnosti o činnosti Spolku 

Helpment.  

 Ve školním roce 2021/2022 se spolek finančně i organizačně podílel na těchto akcích školy: 

V prosinci 2021 členové spolku spoluorganizovali se školou tradiční Mikulášskou nadílku „S čerty 

nejsou žerty“. Děti předvedly své pěvecké a recitační schopnosti a byly od nás finančně odměněny 

sladkou nadílkou od Mikuláše, anděla a čertů.  

Dne 17. 5. 2022 se uskutečnila mimořádná schůze spolku, kde se projednávalo finanční zabezpečení 

výletu dětí do Zoo Lešná a na Pustevny. 

Na Den dětí 1.6.2022 jsme dětem ve speciální třídě, kteří se nemohli zúčastnit výletu, nechali vyrobit 

kšiltovky se jménem. 

7.6.2022 se žáci speciálních tříd a žáci 1. stupně naší školy zúčastnili výletu do ZOO Zlín - Lešná.„ 

Zlínská ZOO je jedinečným místem, kde mohou návštěvníci vidět zvířata všech kontinentů. Zvířata tu 

žijí ve zdařilé napodobenině jejich původního prostředí. Krásu místa dotváří nádherný historický 

zámecký a park starý více než 200 let.“ 

14.6.2022 jsme žákům 2. stupně zaplatili autobus na Pustevny. Děti si výlet užili, počasí jim přálo celou 

cestu na Radhošť. 

V úterý 28.6.2022 proběhla ve škole školní akademie a loučení s vycházejícími žáky. Jsme rádi, že jsme 

mohli přispět na vzpomínkové balíčky jako vzpomínku na studium na naší škole 

 

Zpracovala Mgr. Petra Horáková, předsedkyně Spolku Helpment 

 


