
Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Školní poradenské pracoviště při

  SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301

nabízí rodičům integrovaných žáků setkávání na 

KLUBU  RODIČŮ

Jedná se o skupinu rodičů žáků školy, které spojuje fakt, že pečují o děti s     postižením.

Cílem KLUBU je vytvořit prostor pro společné setkávání těchto rodičů, kde si budou moci  předávat
vlastní  zkušenosti,  rady,  nápady.  Prostor,  kde  mohou  sdílet vlastní  témata  vyplývající  z řešení
každodenních situací  rodiče postiženého dítěte.  KLUB je i  místem, kde mohou rodiče  získat tolik
potřebnou podporu a povzbuzení  (tzv. svépomocná skupina). 

KLUB RODIČŮ zahájil  činnost v únoru 2014. Na základě podnětů a přání  rodičů jsme se zpočátku
věnovali přednáškové činnosti. Své rady a poznatky nám prezentovala např. naše paní učitelka Mgr.
Petra Horáková (včetně ukázky rehabilitační péče a nácviku techniky Míčkování). Dále jsme si pozvali
příslušníky  Městské  policie  z Lipníka  n.  Beč.  k   zodpovězení  praktických  otázek.  Pozvání  přijala  i
pracovnice  Úřadu  práce.  O  své  zkušenosti  a  poznatky  se  s námi  podělily  i  maminky,  např.  paní
Pelzová, která se věnuje tradiční čínské medicíně a paní Šlosarová, která se nás snažila zasvětit do
výtvarné techniky zvané Enkauistika. Závěr školního roku jsme si pak zpříjemnili společným výletem
do vyhřívaného bazénu v lázeňském domě Moravan v Teplicích (financováno ze sponzorského daru).

Zajímavou aktivitou toho školního roku bylo společné dekorování krabic darovaných Kazetem Přerov,
které jsme pak s ostatními výrobky školy prodávali na Vánočních trzích. 

Možnosti náplně KLUBU jsou široké, nebráníme se dalším nápadům. Aktuálně plánujeme společné
výlety s dětmi.

Účast na klubu je dobrovolná. Scházíme se 1x za měsíc, rodiče jsou vždy informováni pozvánkou.
K dispozici máme kávu a čaj.

KLUB RODIČŮ vede:  Mgr. Marcela Prvá, školní psycholog a rodinný terapeut

Tímto jste, Vážení rodiče, srdečně zváni na naše setkávání.
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Ukázka rehabilitace  - protahování (provádí učitelka rehabilitační tělesné výchovy Mgr. Petra 
Horáková)

Co jsme se jako rodiče postižených dětí naučili (závěr z jednoho našeho sezení):

 Trpělivosti

 Skromnosti

 Třídit důležité věci a nedůležité

 Jsme více komunikativní

 Zůstali jen ti praví kamarádi…

Během naší činnosti jsme oslovili některé firmy a občany o příspěvek.
Za příspěvky k činnosti KLUBU  RODIČŮ  tímto velice děkujeme sponzorům:

 Panu Vasilu Mádrovi

 Kazetu Přerov

 Firmě OMO, panu ing. Jaroslavu Číhalovi


