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 Letošní rok jsme zahájili přivítáním nové maminky do Klubu. Osvědčila se „tradice“, 

že vstupem nového člena opakujeme tzv.kolečko – představení svého dítěte, jeho diagnózy a 

specifických potřeb. Celkem takto evidujeme již 13 členů, resp.členek Klubu. Díky vzájemné 

důvěře jsme se pustili do konkrétních témat života s postiženým dítětem formou společné 

diskuse. Z takového sezení vzešel např.i jeden ze závěrů, který je součástí webové prezentace 

Klubu (naučili jsme se: trpělivosti, skromnosti, třídit důležité X nedůležité, zůstali jen ti praví 

kamarádi…). 

 Klub rodičů dává prostor i pro řešení školních záležitostí. Zejména rodiče nově 

příchozích žáků tak mohou ventilovat své starosti i nenaplněná očekávání, která souvisí 

s adaptací dítěte na školní prostředí. Prostřednictví takto získaných informací může školní 

psycholog bezprostředně reagovat a koordinovat péči k uspokojení potřeb rodiče i dítěte. 

Tímto Klub rodičů významně přispívá i k prevenci. 

 Nebyla nouze ani o praktické nápady. Díky soukromým vazbám na firmy se nám 

podařilo získat sponzorský dar od firmy KAZETO Přerov ve formě různých druhů 

lepenkových krabic. Ty pak naše kreativní maminky přetvořily v dekorativní dárkové krabice. 

Krabice prodávali zástupci školy na tradičních lipenských vánočních trzích. Tento výtěžek byl 

základem pro založení vlastního fondu Klubu rodičů.  Do fondu později přispěla i další firma 

finančním darem. Celkem jsme takto získali 2910 Kč. Peníze plánujeme využít na společné 

výlety, ale i pokrytí nákladů při dalším tvoření. V případě našetření větší částky bychom 

zakoupili tablet s výukovými programy, který by posloužil vybraným dětem k tréninku 

mozkových funkcí, k zábavě a podpoře aktivity obecně.  

 Konec školního roku byl ve znamení výletů. Velký úspěch měl výlet na Veselíčko, 

kam nás pozvala tamní maminka. Součástí programu byla prohlídka ranče, včetně jízdy na 

koni i „pomazlení se“ s dalšími zvířaty. Dále procházka zámeckým parkem a na závěr 

přátelské posezení s občerstvením v domě maminky hostitelky. Naposledy jsme se pak viděli 

na bazéně v Přerově. Zde jsme si z vydělaných peněz zaplatili pronájem dětského 

vyhřívaného bazénu. Mnozí využili i ostatních zážitkových bazénů. Společné plavání a 

relaxaci pak rodiče s dětmi zakončili sladkým občerstvením v kavárně bazénu.  

 Všechny tyto aktivity a setkání přispěly k většímu pocitu sounáležitosti i sdílené 

pohodě. Rodiče i školní psycholožku „nabíjejí“ k plánování i realizaci dalších společných 

aktivit v následujícím školním roce. 
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