ÚSMĚVY
občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám

Vás zve na besedu, která se bude konat

v sobotu 19. května 2012 v 9:00 hod

!!!

!!!

v prostorách Speciálních škol na Hapalově 6, Brno - Řečkovice .
Spojení: podrobněji na www.mapy.cz zadejte Brno Hapalova 6; na mapě se zobrazí SŠ knihovnická (v této
budově jsou nyní přestěhovány Speciální školy z Lesné).
** tramvají - od autobusového i vlakového nádraží tramvají č. 1 směr Řečkovice. Vystupuje se na konečné
tramvaje. Přejdete přes koleje a ulicí Vážného z mírného kopečku stále rovně ke kostelu, kde ulice zabočuje
doprava a navazuje na Hapalovu (asi 15 minut).
** autem - je vhodnější zaparkovat na některém z parkovišť uvedených na mapě nebo u kostela a na
Hapalovu dojít pěšky. V blízkosti školy se obtížně hledá místo k parkování.

Program:
1. Valná hromada, projednání a schválení výroční zprávy, volby do rady a revizní komise
2. Beseda s paní Vladislavou Krškovou z o. s. Rytmus (www.rytmus.org) na téma

„Možnosti integrace dětí s mentálním postižením do mateřských
a základních škol“
3. Odpovědi na dotazy rodičů.
Dotazy na téma integrace (asistent pedagoga - jeho náplň práce, legislativní vymezení apod.) zašlete
prosím co nejdříve p. Truskové na email truskova@centrum.cz , která je předá paní Krškové k
přípravě odpovědí.
4. Pro děti program ve třídě a v tělocvičně
5. Různé
Prosíme rodiče o potvrzení účasti paní Klementové nejpozději do 16. 5. 2012.
Kontakt na paní Klementovou : sms nebo volat: 721 908 838
email : marta.kl@centrum.cz
P.S. Prosím šikovné maminky o drobné občerstvení např. buchty, bábovka apod. Děkuji

Informace pro rodiče:
Milí rodiče,
prosím o zaplacení členského příspěvku na rok 2012, který je ve výši 400,- Kč a to formou:
* v hotovosti na sobotních setkáních
* bezhotovostním převodem na č.ú. 209236911/0300
Děkuji Marta Klementová
Na setkání s Vámi se těší: Marta Klementová – jednatelka
Lenka Mikuláštíková - předsedkyně

