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Úvodem…

Jarní Jarmark - „Spolu dětem“ je charitativní akce, kdy se
děti učí empatii, ohleduplnosti, toleranci, dobrosrdečnosti,
laskavosti a dalším důležitým lidským vlastnostem.
Děti ze všech šesti tříd vyrábějí s paní učitelkami výrobky,
které je možné zakoupit a přispět na podporu sociálních
a zdravotních institucí. Výběr výrobků je každý rok
rozmanitý. K zakoupení jsou kraslice, náramky, klíčenky,
zápichy, osení, velikonoční dekorace, přáníčka, košíčky,
keramika a mnoho jiných krásných věcí pro radost. Ceny
jsou dobrovolné, návštěvníci sami hodnotí práci dětí dle
jejich uvážení a podle vybraných částek je zřejmé, že tato
akce je více než úspěšná. Kromě rodičů a veřejnosti si
výrobky chodí zakoupit i děti z prvních a druhých tříd ZŠ
Albrechtická. Autorkou projektů je Jiřina Hamplová. Tato
akce je provázena krásnou jarní atmosférou a stala se z ní
tradice, která je přínosná nejen dětem, ale i jejich rodičům.

„Děti se učí tím, že napodobují to, co vidí.
Významným způsobem, jak své děti můžete učit pomáhat,

je Váš příklad…“



Jarní Jarmark
„Spolu dětem“





2012 – Dětský domov 
v Dolních Počernicích

Je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy.
Se svojí kapacitou 59 dětí je rozdělen na 8 rodinných
skupin. Dětský domov je druh školského zařízení pro
výkon ústavní výchovy. Do dětského domova se umisťuje
mládež obojího pohlaví ve věku od tří do osmnácti let,
popřípadě do ukončení přípravy na povolání.

Této instituci bylo věnováno 17.400,-Kč a částka se využila 
na letní tábor pro děti.





2013 – Neonatologické 
oddělení na Bulovce

Neonatolog se stará především o zdravá miminka
(oddělení pro fyziologické novorozence), což je krásná,
optimistická práce. Cílem neonatologa je především to,
aby se maminka naučila o své děťátko pečovat a aby
odcházela z porodnice klidná a spokojená.
I o zdravé miminko se však musí lékař po porodu
správně odborně postarat. Někdy je obtížné odhalit
počínající infekci či skrytou vrozenou vývojovou vadu.

Této zdravotní instituci bylo věnováno 21.167,-Kč
a částka se využila na pomůcky do inkubátorů.





2014 – Škola Jaroslava 
Ježka pro nevidomé děti

Mateřská škola připravuje děti s postižením zraku na
školní docházku. Plní diagnostické, rehabilitační
a terapeutické funkce. Provádí zrakovou terapii,
logopedickou péči a základy prostorové orientace
a samostatného pohybu. Provádí smyslovou výchovu,
kompenzaci a reedukaci zraku. Škola Jaroslava Ježka
zajišťuje pro děti a mládež s postižením zraku všestrannou
péči včetně výuky speciálních dovedností, jejichž
zvládnutí zvýší samostatnost a soběstačnost zrakově
postižených a tím usnadní jejich život ve složitých
životních situacích.
Této instituci bylo věnováno 22.700,-Kč a částka se po
Jarmarku rozrostla o dalších 10.000,-Kč, které věnoval
starosta MČ Praha Kbely Pavel Žďárský.

Celkem 32.700,-Kč bylo využito na tyflopedické pomůcky 
a herní prvky na školní zahradě.





2015 – MŠ Holečkova pro 
sluchově postižené děti

Hlavním cílem mateřské školy Holečkova je pomoci
sluchově postiženým dětem. Rozvinout komunikační
kompetence tak, aby byly na úrovni jejich slyšících
vrstevníků. Všichni se snaží ve školce vytvořit příznivé
klima, kde děti, učitelé, asistenti a rodiče budou partnery.
Rodičům a příbuzným dětí je umožněno získat základní
dovednosti znakového jazyka v pravidelném kurzu.
Pro děti pořádají různé akce v rámci mateřské školy, jezdí
společně na výlety, školy v přírodě, sportovní akce atd.
Prostory mateřské školy jsou v prvním patře budovy.
Součástí MŠ je internát pro mimopražské děti. K dispozici
je ve škole tělocvična, místnost pro muzikoterapii, kaple
pro pořádání kulturních událostí (divadlo, besídky), školní
zahrada a nové sportovní hřiště. Po celý týden je zajištěna
individuální logopedická péče. Odpoledne se o internátní
dětí stará slyšící učitelka a 1 neslyšící asistent.

MŠ Holečkova bylo věnováno 40 000,- Kč a škola tento dar 
využije na pomůcky rozvíjející ostatní smysly dětí.





2016 – Speciální 
Mateřská škola Štíbrova

pro děti s mentálním postižením, s tělesným 
postižením, s více vadami, s vadami řeči 

a s poruchami autistického spektra
Mateřská škola byla založena v roce 1960, kdy byla
v mateřské škole v Náhorní ulici v Praze 8 otevřena první
třída (a postupně další třídy), pro děti
s mentálním postižením předškolního věku. Děti jsou
v mateřské škole sdruženy v pěti třídách, provoz
v každé třídě zajišťují učitelky s kvalifikací speciálního
pedagoga a asistenti pedagoga. Prostředí tříd je
přizpůsobeno zdravotnímu postižení dětí. Rovněž školní
zahrada je zařízena tak, aby dětem poskytovala dostatečný
a bezpečný prostor k relaxaci, ale i ke zlepšování tělesné
kondice.

Speciální Mateřské škole Štíbrova bylo věnováno
30 059,- Kč a škola tento dar využije na 

muzikoterapeutické pomůcky.
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