
Činnost Klubu rodičů ve šk.roce 2015/2016 

 

 Již 3.rokem umožňuje naše škola rodičům postižených žáků scházet se v Klubu rodičů. 

Zde pak trávit společný čas nad tématy běžného života, stejně tak při aktivitě, kterou si sami 

navrhnou. Naše činnost se tak postupně rozšiřuje, obohacuje. Stejně tak přibylo maminek, 

které se mezi nás zapojily. „Nováčky“ vítáme, rodiče se seznamují s „příběhy“ přítomných. 

Dohromady se letos při různých aktivitách, ať už pravidelně nebo ojediněle, zúčastnilo Klubu 

rodičů 16 maminek či babiček. 

 Novinkami v tomto šk.roce byla nabídka a výuka nových výtvarných technik, 

seznámení s výkladem karet (to vše pod vedením paní Šlosarové, maminky dvou nevidomých 

dětí), beseda s kanisterapeutkou školy včetně ukázky práce a prohlídky kanisterapeutické 

pracovny. Dále pak obstarání sponzorských darů celkem v hodnotě 10 tis.korun. O tyto 

příspěvky se postaraly naše maminky, které oslovily své kamarády a známé. Tímto způsobem 

vyjednaly každá částku 5 tis. Peníze byly odeslány na účet spolku Helpment (podporuje 

provoz a činnost školy) a následně využity k obohacení činnosti (rukodělné výrobky, zájezd 

autobusem do ZOO)  a ku prospěchu handicapovaných žáků školy (zakoupení hraček a 

rehabilitačních pomůcek pro speciální a rehabilitační třídu). 

V Klubu rodičů diskutujeme i o praktických školních tématech, které rodiče chtějí 

řešit. Díky této otevřené komunikaci jsme např.vyladili systém předávání informací a výrobků 

žáků, vizuální orientaci v šatnách (fotka daného dítěte), dobu otevření hlavní vstupní brány 

apod. Je tedy prostorem nejen pro vzájemnou komunikaci rodičů, příjemných volnočasových 

aktivit společně s dětmi a pedagogy ale i místem zájmu o dobrou spolupráci rodiny a 

školy. 

Setkáváme se ve školní jídelně (zde plánujeme, debatujeme, nasloucháme… při kávě 

či čaji) i výtvarné dílně, to vše se souhlasem a podporou vedení školy. 

Program Klubu rodičů v bodech: 

- Setkání s ředitelkou školy – novinky nového školního roku 

- Výroba andílků z šustí 

- Výroba vánočních svícnů 

- Zdobení velikonočních vajíček 

- Beseda s canisterapeutkou – ukázka práce i pracovny 

- Výklad karet – tarot a numerologie (pro velký zájem postupně ve 3 setkáních) 

- Koupání ve vyhřívaném bazénu lázeňského domu Janáček v Teplicích nad Bečvou 

- Výlet do ZOO Lešná – společně s vybranými oceněnými žáky školy a doprovodem 

jejich pedagogů 

 

 

Klub rodičů vedla Mgr.Marcela Prvá, školní psycholog  


