
DĚTI SI HRAJÍ NA IPADECH A JEJICH RODIČE S ÚŽASEM SLEDUJÍ,  
CO VŠECHNO JEJICH DĚTI NAJEDNOU DOKÁŽOU ZVLÁDNOUT A S JAKÝM ZAUJETÍM.

Kresba podle fotografie, Lucie Šešulková (2012)



Občanské sdružení Purpura poskytuje od 5. října 

2012 dobrovolnickou činnost věnovanou rodinám 

dětí s  těžkým zdravotním postižením (především 

s poruchami autistického spektra a s kombinova-

ným postižením) každý pátek v Klubu pro rodiče 

a děti: „Čaj o páté“ v Kopřivnici. 

V rámci klubu nabízíme dětem hru na iPadech 

a jsou to právě iPady, které motivují docházet 

celé rodiny. S potěšením jsme u dětí zaznamenali 

schopnost okamžitě a pozitivně reagovat na iPad 

– prokázalo se intuitivní ovládání u všech dětí bez 

rozdílu věku a hloubky zdravotního postižení. 

Děti chodí „za iPady“ (volnočasová aktivita), rodiče 

chodí „za lidmi“ (svépomocná skupina). 

V rámci klubu probíhá také neformální poradenství 

pro rodiče a pedagogické pracovníky, kteří si přejí 

zařadit iPad do běžného života dítěte jako kom-

penzační prostředek k rozvoji komunikace, učení 

i volného času. 

Vznikají základy centra komunitního vzdělávání.

RODIČE SI POVÍDAJÍ,  
DĚTI SI HRAJÍ NA IPADECH



Fotogalerie 
místo slov

Fotografie uveřejňujeme 
s laskavým svolením rodičů. 

Foto Lenka Burešová



Vážení rodiče,
srdečně vás zveme k setkávání v debatním klubu, kde si vaše děti mohou zahrát na 
iPadech. V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte nebo se za námi zastavte.Těšíme se na vás.
Magdaléna Holubová, Lenka Burešová a Lenka Palacká
Kdy? Každý pátek od 17:00 do 18:30Kde? Klub seniorů / 742 21 Kopřivnice, Sokolovská 393 / 1. patro (dřívější stará pošta)Určeno rodinám dětí se zdravotním postižením.

Čaj 
o páté
klub pro rodiče 

a děti

mob.: 774 956 824 / e-mail.: info@purpura 21.cz / web.: www.purpura21.cz
Purpura, o.s. / Sídlo: 739 47 Kozlovice, Měrkovice 782 / IČ: 26566842 
Číslo účtu: 233143192/0300



Poděkování 

Josef Bureš, MBA, MSc
(zprostředkovatel sponzorských darů  

od anonymních dárců)

Zajištěno:
13 iPadů

13 ochranných obalů SuperShell

13 ochranných fólií

odborná školení pana Jana Jílka z firmy 

24U s.r.o.

finanční dar k údržbě iPadů 

Město Kopřivnice
Výpůjčka prostorů v Klubu seniorů 

k realizaci páteční aktivity Klub pro rodiče 

a děti: „Čaj o páté“ v Kopřivnici.

Spolupráce

Základní škola a Mateřská škola 
Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 
1122, příspěvková organizace

Občanské sdružení Purpura zajišťuje 

škole výpůjčku iPadů určených k podpoře 

speciálního vzdělávání pro cca 100 

dětí a žáků se zdravotním postižením. 

Ve školním roce 2012/2013 se jedná 

o 9 iPadů do speciálních tříd a 4 iPady pro 

speciální pedagogy k individuální práci 

s dětmi a žáky školy. 

Marek Jež
(kamarád a nadšenec do moderních 

technologií)



Mgr. Magdaléna Holubová
(řízení činnosti klubu)

holubova@purpura21.cz

 +420 774 956 824

Ing. Lenka Burešová
(iPad-poradenství pro rodiče 

a pedagogické pracovníky)

buresova@purpura21.cz

+420 737 382 382

Bc. Lenka Palacká
(asistence pro práci s dětmi)

palacka@purpura21.cz

+420 608 476 137

Purpura, o.s. 
Měrkovice 782

739 47 Kozlovice 

Česká republika

IČ: 26566842

Číslo účtu: 233143192/0300

info@purpura21.cz

www.purpura21.cz

Dobrovolnický tým Klubu pro rodiče 
a děti: „Čaj o páté“


