
 

 

INKLOUISE (Inclusion) – to jsme my: rodiče dětí s postižením nebo speciálními potřebami 
na škole Louise Schroedera. Spojuje nás přání pomáhat utvářet školu jako bezpečné místo, 
na kterém se všichni žáci aktivně podílejí podle svých individuálních schopností ve výuce a 
společenském životě. 

INKLOUISE se chápe jako platforma pro sdílení zkušeností a informací: Zabýváme se 
otázkami, myšlenkami a obavami ohledně vývoje našich dětí a jak je co nejlépe podporovat 
ve škole i mimo ni. Mluvit s ostatními rodiči totiž může být užitečné i podpůrné. 

INKLOUISE pomáhá: rádi bychom společně rozvíjeli nápady na řešení tam, kde úspěšnost 
vzdělávání našich dětí není na odpovídající úrovni a překážky jim brání v účasti na 
společenských aktivitách a ztěžují získávání zkušeností, které by měly být možné pro 
každého. Svou kreativitou a bohatými zkušenostmi bychom rádi dali podnět ke zkvalitnění 
bezbariérové školy, aby se všechny děti mohly skutečně zapojit do školního života. 

NKLOUISE znamená zábavu a akci: MobilCourage nás v tom podporuje. V posledních 
měsících jsme společně zahájili mnoho akcí a projektů. Například: společné plavání, výuka 
jízdy na školním dvoře, měsíční rodinná setkání na staveništi Hexenberg a mnoho dalších. 
Stále hledáme nové nápady a způsoby, jak docílit této pospolitosti – prostřednictvím 
společných akcí a akčních projektů pro naše děti. 

INKLOUISE není sama: nenabízíme jen fórum pro rodiny s dětmi s postižením. Vážíme si 
podpory a nadšení všech rodičů a dětí, stejně jako všech učitelů a zaměstnanců školy 
Louise Schroedera. Kladete-li si otázky, jako například: Jak se moje dítě učí ve třídě s dětmi 
s postižením? Jak můžete mluvit se svými dětmi o postižení?", kontaktujte nás! Možné jsou 
i různé schůzky nebo semináře na témata, která se vás týkají. 

INKLOUISE Kontaktní informace: Pokud se chcete zapojit nebo na nás máte nějaké 
dotazy, pošlete nám krátkou zprávu. Budeme rádi za vás i vaše děti! 

Stefanie Helbig: stefaniehelbig@web.de;  
Jutta Schinscholl: juttaschinscholl@yahoo.com;  
Katja Peters: peterskatja@gmx.de  

 


