
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 
ADYS, občanské sdruţení, Zvonková 2643/13, 106 00 Praha 10 

 

Informace o organizaci 
Datum vzniku 

25. 7. 2011 registrace stanov MVČR 

 

Poslání 

Zlepšovat moţnosti výuky angličtiny pro děti a mládeţ se specifickými poruchami 

učení, zejména dyslexií 

 

Vize 

 Děti s dyslexií mají na výuku angličtiny dostatek materiálů v uchopitelnější formě 

  

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 sdruţení 

 Ing. Dagmar Rýdlová zajišťuje metodickou a organizační činnost 

 Ing. Helena Pálenská a Ing. Mgr. Renáta Řimnáčová zajišťují praktické aplikace 

 

Aktivity v roce 2012  

 

Řešíme organizační model a financování naší práce. 

(např. konzultace na HUB Praha, jednání na MŠMT) 

 

Průběţně během roku poskytujeme konzultace a podporu zájmové skupině – učitelům angličtiny, 

dětem s dyslexií a jejich rodičům.  Komunikace probíhá osobně, telefonicky a e-mailem. 

 

Od července do prosince 2012 byl realizován projekt „Adaptace učebnic angličtiny do bezbariérové 

formy“ s finanční podporou Nadace Tereza Maxová dětem. (Vyúčtování projektu bylo provedeno 

v lednu 2013) Jednalo se o výběr učiva z 6 učebnic angličtiny pro I. stupeň.  Grant jsme získali i přes 

krátkou historii sdruţení.  

 



D. Rýdlová měla přednášku pro budoucí učitele angličtiny na PedF UK Praha dne 11. 12. 2012 

na pozvání PaedDr. Marie Hofmannové z Katedry anglického jazyka a literatury. 

 

Dne 21. 11 2012 jsme uspořádali Ţákovskou konferenci na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze 6. 

Dále přednášky na téma „Výuka angličtiny a děti s dyslexií“  

ZŠ U Boroviček v Praze 6. 

ZŠ Zdíkov, okres Prachatice dne 14. 11. 2012 

 

Poděkování 
Za pravidelné měsíční příspěvky děkujeme paní Karin Ř. a paní Šárce M.  

 

Finanční a ekonomické údaje 
 

 
 

Praha dne 5. 3. 2013 

 

KONTAKT: 

Ing. Dagmar Rýdlová 

jednatelka spolku ADYS 

Zvonková 2643/13, 106 00 Praha 10 

Mobil: 607 232 906,  

e-mail: info@adys.cz; dysbaba@jazyky-bez-barier.cz 

www.adys.cz; www.jazyky-bez-barier.cz 
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