
VÝROČNÍ ZPRÁVA OS KLUB MAMINEK

PETRÝSEK ZA ROK 2015

Kontakt:

Klub maminek Petrýsek z.s.
403 37 Petrovice č.p. 5
(budova ZŠ a MŠ, 1. patro)

www.klubmaminekpetrysek.cz

e-mail: klubmaminek@volny.cz

mobil: 601 350 635

Provozní doba: Út, Čt  9.30 – 12.00

(o prázdninách a státních svátcích Klub uzavřen; některé akce v terénu)
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1. Úvodní slovo

Rok  2015  byl  pro  Klub  maminek  Petrýsek  nabitý  novinkami,  událostmi,  návštěvníky  i
úspěchy. Kromě administrativních změn, kdy se klub přeměnil ze sdružení na spolek, se v
Petrýsku udály i další novinky – v programu přibyly nové aktivity pro děti i dospělé, v týmu se
objevily nové tváře a také hernu se podařilo vybavit novými hračkami, hudebními nástroji a
cizojazyčnými knížkami.
Rok 2015 byl  také nakloněn v oblasti  žádostí  o  granty a dotace – podpořen byl  projekt
příhraniční spolupráce z dotačního programu Odmalička – Tandem Plzeň, dotaci klub získal
také od obce Petrovice, svůj finanční dar předala i firma Burg Tisá, která klub podporuje již
několik let. Všem ze srdce děkujeme.

V Petrovicích, dne 10.2.2016

Ing. Alexandra Pružincová
     předsedkyně spolku

2



2. Vedení a spolupracovníci

Alexandra Pružincová Lenka Bognerová

předsedkyně a vedoucí,  místopředsedkyně, zástupce vedoucí,

asistentka  volnočasových aktivit asistentka volnočasových aktivit

Blanka Mašková Vendula Fremlová

2. místopředsedkyně,  členka sdružení, 
asistentka volnočasových aktivit asistentka volnočasových aktivit

Magdalena Malá Gabriela Hermanová

členka sdružení            členka sdružení
           lektorka jógy

Lucie Glodová členka sdružení

Marcela Škodová členka sdružení

Pavla Bognerová pokladník

Děkujeme rodinám jednotlivých členek spolku za pomoc a podporu.
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3. Poslání a cíle spolku

 Přispívat k prevenci sociálního vyloučení rodičů (zejména matek) na RD 
způsobené dlouhodobou izolací

 Získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii 
rodinného života a poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání
osobních zkušeností

 Nabídnout dětem možnosti rozvoje schopností, dovedností a znalostí 
potřebných pro vstup do mateřské školky nebo do školy

 Zajistit vhodné podmínky pro společné aktivity rodičů s dětmi od 0 do 6-ti
let

 Přispívat ke zdravému sebevědomí rodičů a tím rovněž k optimálnímu 
vývoji jejich dětí i celých rodin
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4. Typy služeb, pravidelné aktivity, jednorázové akce

Služby:

 Pravidelné výtvarné, hudební a pohybové programy pro děti s rodiči

 Odborné přednášky a semináře na danou problematiku

 Tvořivé dílny (Šikovné ručičky) pro rodiče s dětmi 

 Zapojení se do akcí obce a místních sdružení

 Hlídání dětí

 Volná herna

Pravidelné aktivity:

 Setkávání rodičů s dětmi

 Cvičení s říkankami

 Zpívánky

 Čteme dětem

 Tvoření

 Hry

 Jóga pro dospělé

Jednorázové akce:

 Výlety a procházky

 Akce pro ZŠ a MŠ: Hurá na prázdniny (ukončení školního roku)

 Loutkové divadlo

 Velikonoční a adventní tvoření –  dekorace

 Den otevřených dveří

Programy:

 Rozumíme PEPInovi – děti z Petrovic a Pirny jsou kamarádi

 S Pepinem aktivně ke zdraví
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5. Finanční hospodaření

Propagace:

 Webové stránky Klubu

 Facebook

 Letáky, plakáty

 Zpravodaj obce (Petrovice, Tisá)
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6. Poděkování 

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost v roce 2015.

Sponzoři:

Obec Petrovice - technická podpora, finanční podpora 20 000 Kč 
ZŠ a MŠ Petrovice - prostory klubu
členky Klubu (a jejich rodiny) - členské příspěvky
Obec Tisá - technická podpora
BURG s.r.o. Tisá - finanční příspěvek 2000 Kč
TANDEM Plzeň - finanční podpora projektu 
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