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INFORMACE O ORGANIZACI
Datum vzniku
25. 7. 2011 registrace stanov MVČR
Zakladatelé
Dagmar Rýdlová – inovátorka a autorka speciálních
výukových pomůcek
Helena Pálenská – učitelka angličtiny na I. a II. stupni
ZŠ Hanspaulka v Praze 6
Renáta Řimnáčová – učitelka I. stupně a učitelka angličtiny na ZŠ Dědina v Praze 6
Poslání
Zlepšovat možnosti výuky angličtiny pro děti a mládež
se specifickými poruchami učení, zejména dyslexií
Vize
Děti s dyslexií mají na výuku angličtiny dostatek materiálů v uchopitelnější formě

kého svazu vynálezců a zlepšovatelů. Nevyšším oceněním její práce jsou dvě stříbrné medaile a zlatá plaketa
ze zahraničních soutěží v oblasti inovací v letech 2010
a 2011 za program Jazyky bez bariér, který usnadňuje
školní výuku i domácí přípravu dětem s dyslexií i běžné
populaci.
První setkání Ing. Dagmar Rýdlové, Ing. Heleny
Pálenské a Mgr. Ing. Renáty Řimnáčové se uskutečnilo v roce 2009 na informačním semináři Angličtina
nejen pro děti s dyslexií. Tento seminář organizoval
Úřad Městské části Praha 6 pro učitelky angličtiny na
svých školách a D. Rýdlová tento seminář vedla. Mezi
lektorkou a dvěma učitelkami přeskočila pracovní jiskra
a začaly aktivně spolupracovat. V roce 2011 svoji spolupráci zpečetily založením občanského sdružení ADYS.
Rok 2011 také přinesl ocenění za výbornou práci paní
učitelce Heleně Pálenské. V celostátní soutěži „O nejlepšího učitele angličtiny“ získala ocenění The Best Teacher
of English Award. Tuto soutěž pořádá The Prague Post
Endowment Fund.

Hlavní činnosti
Příprava a šíření speciálních výukových materiálů a pomůcek
Prezentace činnosti na seminářích a konferencích
Produkce filmů pro motivaci a metodickou inspiraci
Statutární orgány
Členská schůze
Jednatelky sdružení
Dagmar Rýdlová zajišťuje metodickou a organizační
činnost
Helena Pálenská a Renáta Řimnáčová zajišťují praktické
aplikace

AKTIVITY V ROCE 2011
Praktické činnosti
Založení sdružení, realizace loga a webových stránek.
Příprava a šíření speciálních výukových materiálů
a pomůcek

Dagmar Rýdlová

Helena Pálenská

Renáta Řimnáčová

36 česko-anglických souborů ve speciálním formátu
JBB. Soubory jsou ke stažení na webových stránkách
www.jazyky-bez-barier.cz v rubrice Webová knihovna.
Prezentace speciálních pomůcek na seminářích
a konferencích ve II. pololetí 2011

HISTORIE
Historie občanského sdružení ADYS se začíná psát
v polovině roku 2011. Kořeny činnosti zakladatelek
sahají hlouběji do minulosti.
Dagmar Rýdlová je dospělá dyslektička a máma
dětí s dyslexií. Původní profesí je komerční inženýrka.
Vývojem učebních pomůcek se zabývá od roku 1991.
Reagovala na tíživou situaci dětí ve škole a nedostatek
speciálních výukových pomůcek. Využila zde manažerskou radu, že ze své nevýhody může udělat výhodu.
Nevýhodou dyslexie bezpochyby je. Speciální výukové
pomůcky začala vytvářet na základě svých osobních
zkušeností, schopností a znalostí. Stala se členkou Čes-

Rýdlová, Řimnáčová a Pálenská na Dyskorunka a speciálním semináři na OUP Pálenská na mezinárodní
konferenci na Masarykově universitě v Brně
Rýdlová na seminářích pro učitele angličtiny v Lounech,
Liberci, Mladé Boleslavi, České Kamenici a Strakonicích
Produkce filmů pro motivaci a metodickou inspiraci
Jak jsme točili pohádku o Veliké řepě s Kateřinou Macháčkovu
http://www.jazyky-bez-barier.cz/text-jak-jsme-tocili-pohadku-s-hereckou-katerinou-machackovou
(Realizace R. Řimnáčová, produkce D. Rýdlová, filmové
práce firma Polas)

Reportáž ze žákovské konference na Praze 6
http://www.jazyky-bez-barier.cz/text-filmova-reportaz-ze-zakovske-konference-na-praze-6
(Realizace D. Rýdlová, produkce D. Rýdlová a ÚMČ
Praha 6, filmové práce Polas)

Bavíme se česky i anglicky – angličtina pro děti
v dětských domovech
http://www.youtube.com/watch?v=hQngoJQFaiU
(Realizace Dagmar Rýdlová se zastřešením DYS-centrum Praha s finanční podporou ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, filmové práce firma Polas)

FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE
datum

text
příjem

01.01.

Počáteční stav

12.09.

Počáteční vklad D. Rýdlová

12.09.

Členský příspěvek D. Rýdlová

300,00

12.09.

Členský příspěvek R. Řimnáčová

300,00

12.09.

Členský příspěvek H. Pálenská

300,00

21.10.

Konzultace s právníkem ke stanovám

21.10.

Bankovní poplatek při vkladu

28.10.

Placeno LOGO

28.10.

Placeny webové stránky

28.10.

Bankovní poplatek při sdruženém vkladu
Celkem
Konečný zůstatek

PODĚKOVÁNÍ
Markétě Jiránkové za práci v přípravném výboru.
Herečce Kateřině Macháčkové za spolupráci při natáčení pohádky O veliké řepě na ZŠ Dědina v Praze 6.
Zpěvákovi Danovi Bártovi za spolupráci při natáčení
motivačního filmu Bavíme se česky i anglicky v DYS-centru Praha.
Romanovi Němcovi a firmě Ideas Advertising,
s.r.o za přátelský přístup i cenu při realizaci loga
a webových stránek.
Ing. Dušanovi Nepejchalovi, Petru Nohelovi a Mgr.
Anně Audrlické za konzultace v oblasti projektového
řízení.
Úřadu městské části Praha 6 za finanční podporu při
natáčení reportáže ze žákovské konference na Praze 6.
V neposlední řadě děkujeme i našim rodinám za trpělivost s našimi aktivitami, které děláme na bázi dobrovolnosti, protože nám na dětech s dyslexií záleží.

pokladna
výdaj

0,00
26 500,00

3 400,00
50,00
3 600,00
20 000,00
50,00
27 400,00
300,00

27 100,00

KONTAKTY
www.adys.cz
Dagmar Rýdlová
Mobil: 607 232 906
E-mail: info@adys.cz
Helena Pálenská
Mobil: 607 709 788
E-mail: helena.palenska@zshanspaulka.cz
Renáta Řimnáčová
Mobil: 602 345 616
E-mail: renatarimn@seznam.cz
V případě, že chcete občanské sdružení ADYS finančně podpořit, kontaktujete nás prosím e-mailem na info@adys.cz
Bankovní spojení: 2200259024 / 2010

