
Vážení rodiče, 
na základě zkušenosti z loňského charitativního jarmarku, 
v ohromném měřítku, se naše mateřská škola rozhodla takovýto
letos. 

Rodiče, kteří mají chuť se zapojit, 
jarmarku zpeněženo, kreativitě 
19. 11. do 3. 12. v jednotlivých třídách. Samotný 
pátek 7. 12. od 15:30 do 18:00.
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CHARITATIVNÍ JARMARK

Výtěžek bude předán rodině Pepíka Galetky ze 
Zděchova. 
Pepík je 8letý chlapeček, který navštěvuje druhou 
třídu speciální školy při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín,
Turkmenská, kde se vzdělává
mentální postižení, těžkou ztrátu sluchového vnímání 
a také omezené pohybové dovednosti. Díky 
dlouhodobé a trpělivé práci odborných pedagogů a 
asistentů se dnes Pepík pohybuje
chodítka a dokáže jít pomalu sám. Komunikace 
probíhá alternativní metodou VOKS a znakovou 
řečí. Navzdory závažnému postižení je Pepík slovy 
svých pedagogů velmi šikovný, snaživý a pohodový 
chlapec.  
 Ve škole je mu nabízena spousta terapií, stimulačních 
využívá iPad a další interaktivní pomůcky
s rodinou, která s Pepíkem pravidelně jezdí do lázní na rehabilitace. Právě na 
rehabilitaci a popřípadě na nadstandardní procedury v
využila.                                                                                         

ského charitativního jarmarku, do kterého jste se zapojili 
ohromném měřítku, se naše mateřská škola rozhodla takovýto

JAK SE ZAPOJIT 
odiče, kteří mají chuť se zapojit, sami nebo společně s dětmi vyrobí

kreativitě se meze nekladou. Přijímání výrobků
v jednotlivých třídách. Samotný prodej výrobků

0. 

KOMU TÍMTO POMŮŽETE 

  

CHARITATIVNÍ JARMARK
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