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Vážení přátelé, 

protože věříme, že jakožto podporovatelé našeho sdružení jste lidé se srdcem otevřeným všem 

potřebným, dovolujeme si obrátit se na vás s následujícím dopisem. 

Chceme vás požádat o pomoc pro Speciální základní školu Žamberk, která zabezpečuje  vzdělávání dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato škola se ocitla ve velmi složité finanční situaci a hrozí, 

že nebude mít dostatek peněz na svůj provoz. S tímto problémem se již několik let potýká.  

Žáky žamberské speciální školy jsou děti s mentálním i tělesným postižením, autisté, ale i děti bez 

postižení, které z různých důvodů nestačí na učební tempo v klasické základní škole. Učitelé i děti 

ze Speciální základní školy Žamberk jsou našimi přáteli – několikrát ročně jezdí do Neratova na adaptační 

a orientační kurzy, otisky jejich rukou zdobí zdi naší rekreační Chaty Neratov. Navštěvují ji také dva chlapci 

s Downovým syndromem – Jára a Roman –, kteří žijí v pěstounské péči v neratovské rodině Němcových. 

Domníváme se, že žamberská speciální škola plní v našem regionu a v naší společnosti velmi potřebnou 

funkci, a víme také, že ji plní více než dobře – její žáci ji navštěvují rádi (a někteří by tak nejraději činili 

i o víkendech a o prázdninách) a dělají v učení obrovské pokroky. S nastalými finančními problémy by 

mnohaletá usilovná práce učitelů a malé i velké úspěchy jednotlivých žáků mohly snadno přijít vniveč.  

Škola sama se svou situaci samozřejmě usilovně snaží řešit, šetří, kde se dá, hledá nadace, které by její 

činnost podpořily, sbírá také staré elektrospotřebiče, za něž, pokud jich nasbírá stanovené množství, dostane 

od sběrny zaplaceno. Všechna dosavadní opatření ale bohužel nestačí. 

Uvědomujeme si, že lidí, kteří potřebují pomocnou ruku ostatních, je mnoho. Sdružení Neratov samo 

bohužel nemá zdroje, z nichž by mohlo školu podpořit finančně – účastní se alespoň sbírek, které škola 

pořádá, věnovalo jí některé své spotřebiče. Protože ale ani taková pomoc nestačí, oslovujeme ve prospěch 

žamberské školy také vás, naše přátele a sponzory.  

Pokud se rozhodnete Speciální základní školu Žamberk podpořit, případně chcete o celém problému 

vědět více, kontaktujte prosím paní učitelku Broňu Havlíkovou na mailu havlikova@specialnizs.zamberk.cz 

nebo telefonu 732 554 310, další informace o škole spolu s fotografiemi a ukázkami aktivit a výtvarných děl 

jejich žáků najdete na internetových stránkách školy – www.specialnizs.zamberk.cz. Spolu s žáky a učiteli 

žamberské školy vám i my budeme vděční nejen za finanční dar, ale také za účast na sbírce elektrospotřebičů 

nebo jakoukoli jinou pomoc, kterou můžete poskytnout. 

S přáním všeho dobrého a upřímnými díky  

Jakub Malík, ředitel Sdružení Neratov, o. s. 


