Spolek Helpment, Osecká 301/2, Lipník nad Bečvou

Výroční zpráva za rok 2018
O nás
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 a ZŠ 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.

Cílem činnosti Spolku je především:


podpora speciální výchovně vzdělávací a zájmové činnosti dětí a žáků
SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301,



podpora zvyšování a rozšiřování kvalifikace pedagogických pracovníků se zaměřením
na pomoc mentálně postiženým,



podpora SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou co do vybavenosti odbornými pomůckami
potřebnými pro výchovu a vzdělávání mentálně postižených dětí a žáků,



informování rodičů a veřejnosti o činnosti SŠ a ZŠ, zejména formou vydávání
informativních tiskovin, výstav prací žáků a pedagogických pracovníků, soutěží pro
děti a žáky školy,



podpora a zajištění společných akcí rodičů a pedagogických pracovníků se zaměřením
na mentálně postižené jedince,



podpora, zajištění a organizování projektů zaměřených na výchovu, vzdělávání a
materiální zabezpečení mentálně postižených žáků.

Činnost spolku měla v roce 2018 několik rovin. Na poslední výroční schůzi v loňském roce
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, startovné při sportovních akcí, 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.
Ne vše se podařilo splnit. Nezvládli jsme projektovou činnost jako v r. 2017, kdy jsme se
zúčastnili grantového řízení: „PODPORA DĚTÍ HENDIKEPOVANÝCH FYZICKY ČI
PROSTŘEDÍM, VE KTERÉM VYRŮSTAJÍ“ a získali jsme od Nadace Agrofert 50 000,Kč na nákup pomůcek, které do dnes slouží hendikepovaným dětem ve speciální třídě.
Také spolupráce s rodiči by mohla být na lepší úrovni, stejně tak informace pro veřejnost o
naší činnosti.
Přesto se svou činností v loňském roce můžeme být spokojeni.

Přehled činností v roce 2018 a finanční zabezpečení některých akcí
Spolek Helpment měl v roce 2018 tyto příjmy:
a) sponzorské dary
b) příspěvky od rodičů žáků školy
Výdaje.
V únoru loňského roku se po škole pohybovaly podezřelé postavy vypadající jako princezny,
upíři, strašidla, loupežníci, vodníci a další pohádkové bytosti. Co by to mohlo znamenat? No
přece tradiční maškarní karneval pro děti z přípravné třídy a 1. – 4. ročníku. Na tuto akci
jsme nakoupili mnoho sladkostí.
V březnu jsme zabezpečili okresní kolo dívek ve vybíjené cenami.
V květnu jsme spoluorganizovali pro žáky naší školy na městském stadionu lehkoatletický
čtyřboj. Žáci soutěžili v běhu, skoku a hodu kriketovým míčkem a dopravní soutěž – školní
kolo. Zde jsme kupovali ceny a na okresní kolo v lehké atletice v Hranicích jsme hradili
sportovcům cestovné.
V polovině měsíce května 2018 jsme se autobusem vypravili na Pustevny a uskutečnili
horskou túru kolem sochy Radegasta až na Radhošť. Akci jsme zabezpečovali doprovodem.
V červnu 2018 se již tradičně uskutečnilo mnoho akcí např. Občan a bezpečnost
organizovaný Policií ČR, vědomostní soutěže Moudrá sova a Chytrá liška nebo okresní

turnaj v malé kopané. Všechny tyto akce proběhly v Přerově a Spolek Helpment platil
žákům dopravu a startovné.
Na závěr loňského školního roku se v tělocvičně naší školy konala tradiční „Školní
akademie,“ kde byl zhodnocen uplynulý školní rok a byly pochváleni a odměněni knihou,
sladkostí nebo diplomem ti nejlepší žáci za vzorné chování, za příkladné plnění školních
povinností nebo za sběr druhotných surovin. Slavnostní bylo i rozloučení s vycházejícími
žáky. Celá akce byla doprovázena bohatým kulturním programem, kde se jednotlivé třídy a
žáci prezentovali básničkami, písničkami, scénkami a tanečním vystoupením. Veškeré
odměny finančně zajišťoval náš spolek
V měsíci říjnu v tělocvičně školy měli vystoupení páni hudebníci ze skupiny Abraka. Pro
děti si tentokrát připravili hudební program s preventivním zaměřením. Dětem jsme na tento
výchovný koncert platili vstupné.
V říjnu se spolek finančně podílel na nákupu hraček a výtvarných potřeb do družiny a
zabezpečil jízdné pro střední školy do Brna na Festival malých divadelních forem a
spolupodílel se na organizaci školy v přírodě v Beskydech.
V prosinci 2018 jsme se spoluorganizovali 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.
V prosinci jsme proplatili startovné pro Vánoční pohár v lezení o tyči a ceny na okresní
turnaj ve florbale.
Vzhledem k tomu, že žákyně SŠ a ZŠ Osecká 301 Marie Cinová se stala v měsíci listopadu
2018 Mistryní republiky ve stolním tenise, byla Spolkem Helpment odměněna krásnými
náramkovými hodinkami.
Na všech těchto výše uvedených akcích se Spolek Helpment podílel a chce se na nich podílet
i v příštích letech.
Zpracovala Mgr. Petra Horáková, místopředsedkyně spolku
Kontrolu provedl Mgr. Ladislav Novák, předseda spolku
V Lipníku nad Bečvou dne: 29. 1. 2018

