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KAP 01
ZÁKLADNÍ INFORMACE
INSTITUT NÁPRAV NEUROVÝVOJOVÝCH PORUCH, z.s.
SÍDLO: Neklanova 152/44, Vyšehrad, 128 00 Praha 2
PRÁVNÍ FORMA: Spolek
IČO: 07745681
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 2401572092/2010
VZNIK: 18. ledna 2019
EMAIL: info@innp.cz
WEB: www.innp.cz
VÝBOR:
Předseda spolku: Mgr. Petra Poláková
Místopředseda spolku: Mgr. Stanisla Emmerlingová
Člen výboru: RNDr. Miloš Polák, PhD.

„... Práci paní Polákové dlouhodobě sledujeme a činnost jejího vzdělávacího centra je
nám svým směřováním velmi blízká. Proto jsme se s radostí zapojili do pilotního
programu „Smarty pro děti“ určené pro MŠ. Program je velmi dobře metodicky
zpracován a cvičení samotné je podpořeno krásnými obrázky s chytlavými básničkami,
které děti velmi dobře přijaly a velmi rychle i zapamatovaly. Učitelé mají k dispozici
fotodokumentaci a podrobný popis jednotlivých cviků. S dětmi jsme od začátku cvičili
několikrát týdně a již po prvních měsících se to projevilo ve zlepšení jejich
obratnosti, koordinace, pravo-levé orientace a celkovém soustředění při cvičení..."
~ Mgr. Jana Plaštiaková, FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s.
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KAP 02
NAŠE MISE
POMÁHÁME ŘEŠIT
PROBLEMATIKU PORUCH CHOVÁNÍ A UČENÍ
V ČESKÉ REPUBLICE

NAŠE VIZE
Naše projekty zaměřené na:
- programy „od žíněnky ke stolu“
- „nezralost“ a „neznalost"
chceme rozšířit mezi rodiče, širokou veřejnost,
pedagogy a ostatní, kteří pracují s dětmi
s neurovývojovými poruchami
(zejména specifickými poruchami učení a
chování a ADHD).
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PŘÍBĚH INNP

Nezisková organizace Institut náprav neurovývojových poruch,
z.s. se sídlem v Praze je výsledkem dlouhodobých vizí
zakladatelky Mgr. Petry Polákové. Mgr. Poláková prošla během
několika let osobní zkušeností a odcvičila se svými dětmi
programy, jimž se nyní v rámci INNP může věnovat naplno, rozvíjet
je tak, aby byly co nejkomplexnější a šířit dál. Mgr. Poláková řadu
let silně vnímala, že tato problematika není v ČR dosud dostatečně
komplexně řešená a vadilo jí, kolik dětí je medikováno se
symptomy ADHD nebo kolik dětí dostává špatné známky a jsou
postihovány za něco, za co kvůli neurobiologickým příčinám
nemohou.
Dnes cca 6-9 % dětí školního věku má některou z diagnóz
neurovývojové poruchy (např. porucha učení, porucha
chování, porucha řeči). V letech 2016-2017 mělo přes 9 000 žáků
diagnózu porucha chování. Za deset let (2004 -2014) vzrostl počet
dětí s diagnózou 10krát.
Mgr. Polákovou zaujala myšlenka řešení skutečných příčin potíží
(chování, ADHD, učení, řeči a jiné) pohybem a aktivitami „s tužkou“
u stolu. Jakožto lektorka dětských kroužků a jógy měla bohaté
zkušenosti s prací s dětmi a vnímáním jejich „odlišností“.
Absolvovala certifikované kurzy na řešení problémů s učením
a chováním pohybem, z nichž neuro-vývojová stimulace (kurzy
absolvované u INVTS – Mgr. Volemanová) tvoří v současné době
základ aktivit INNP. Své znalosti rozšířila o kurzy u MUDr. Věry
Kleplové, Mgr Stanislavy Emmerlingové (stala se zakládajícím
členem INNP), Mgr. Krankusové, Mgr. Ottomanské a dalších. Velký
význam pro její aktivity s dětmi především z hlediska přístupnosti
cvičení
a zvýšení motivace nápaditou formou cvičení měl
mezinárodní kurz Rainbow Kids Yoga v Londýně.
Petra Poláková napsala na základě svých zkušeností publikaci
Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly, kterou v roce 2019 vydalo
nakladatelství Grada v edici Pro rodiče. V letech 2017-2019
publikovala i četné články týkající se rozvoje dětí pohybem
a specifických poruch chování a učení v řadě periodik včetně
Logopedária a Poradce ředitelky MŠ.
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UDÁLOSTI ROKU 2019

V květnu 2019 nechala Mgr. Poláková registrovat ochrannou
známku Smarty pro děti ® pro programy v MŠ a ZŠ a edukační
materiály. Všechny aktivity a informace obohacuje o poznatky
z praxe s vlastními dětmi a o kreativní prvky – motivační obrázky,
básničky.
Ve své činnosti vedení spolku využívá Mgr. Poláková praxi, kterou
nabyla na různých pozicích ve firmách, z mezinárodní činnosti
v rámci projektů Evropské komise, kam nastoupila po absolvování
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Aktivními spolupracovníky INNP jsou Ing. Tereza Solilová
- obchodní manažer, Zdena Kohoutková - administrativa
a poradenství, Mgr. Zuzana Brožová - lektorka, Mgr. Michaela
Pavelková - lektorka.
Po odchodu jedné ze zakládajících členek má naše organizace tři
členy a spolupracuje s dalšími osobami, jimž je naše problematika
blízká, a to z řad pedagogů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů
a dalších. Máme uzavřeny čtyři Dohody o provedení práce, jednu
Smlouvu o výkonu funkce předsedy spolku. Proškolily jsme
6 lektorek pohybových programů Smarty pro děti ®. Naše
lektorky také absolvovaly kurzy a přednášky u Mgr. Volemanové,
MUDr. Kleplové a Mgr. Emmerlingové.
V roce 2019 jsme se zúčastnily několikaměsíčního programu pro
neziskové organizace Impact First, který nám výrazně pomohl
získat znalosti a dovednosti pro rozvoj naší organizace. Navíc jsme
s našim tématem zaujali porotu a získali po třech měsících
aktivního působení v tomto programu 2. místo. V rámci tohoto
projektu
jsme
provedli
dotazníková
šetření
ohledně
neurovývojových poruch a rozeslali jsme širší otázky ohledně
dopadu a efektu cvičení, které u Mgr. Petry Polákové absolvovali
rodiče s dětmi před založením INNP. U šesti dětí, které pohybový
program u Mgr. Polákové dokončily, došlo ke zlepšení soustředění,
grafomotoriky, řeči, koordinace.
V prosinci roku 2019 jsme zažádali u MŠMT o akreditaci
vzdělávacích programů Smarty pro děti ® do mateřských škol
(Smarty Support) a základních škol (Smarty Focus a Gym). Mimo to
jsme zjišťovali, jaké jsou možnosti grantů u Magistrátu hl. města
Prahy.
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METODY
K metodám, které využíváme, patří především:
- neuro-vývojová stimulace (NVS)
- vývojová kineziologie dítěte v prvním roce života
- vzdělávací kineziologie
- vědomá pozornost
- dílčí oslabení výkonu.
Nabízíme také Feuersteinovu metodu instrumentálního
obohacení.
Metody, které využíváme, v ČR absolvovalo podle našeho
průzkumu během 30 let cca 1000 dětí (zdroj Mgr. Volemanová,
MUDr. Kleplová, Mgr. Emmerlingová). Podle studie, kterou
v roce 2018 provedla Ambulance klinické logopedie při
Nemocnici Blansko pod vedením Mgr. Miroslavy Dyčkové
s využitím programu Cvičením k úspěchu MUDr. Kleplové
(jedna z námi doporučovaných metod), došlo během čtyř
měsíců systematického cvičení ke zlepšení:
- očního kontaktu
- koncentrace pozornosti
- jemné motoriky horních končetin
- zlepšení kresby a paměti
- snížení emočního napětí, úzkosti a nejistoty dítěte.
Zdroj: www.nemobk.cz, www.pohybovestudio.cz
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KONZULTACE PRO DĚTI A RODIČE
Aktivity INNP lze rozdělit na konzultace pro děti a rodiče, školení pedagogů
a pohybové kroužky v základních a mateřských školách a přednášky pro veřejnost.
Prostory poradny máme na Praze 2 pod Vyšehradem, kde je bezbariérový přístup
a možnost parkování. Název celého prostoru je Centrum Celestra, kde nabízíme
i jiné aktivity jako nutriční poradenství, metoda Access Bars ®, fyzioterapie
a masáže pro děti i dospělé. Konzultace jsou pro rodiče a děti od 2 do 18 let.
Přicházejí k nám zejména děti s potížemi učení (dyslexie, dysgrafie), řeči
(vývojová dysfázie), chování (ADHD).

Roční (individuální) pohybový program vychází z neuro-vývojové stimulace,
je rozšířen o prvky vývojové kineziologie dítěte v prvním roce života, vzdělávací
kineziologie,metody "dílčí oslabení výkonu" a koordinačních cvičení. Během roku
2019 se do programu zapojilo 10 dětí.
Mgr. Poláková se věnovala poradenství "na volné noze" od roku 2018.
12 dětí zahájilo cvičební program, 6 program dokončilo. U všech 6 dětí došlo
po absolvování programu ke zlepšení (řeč, soustředění, psaní, čtení). To bylo
zjištěno na základě dotazníkového šetření a formou rozhovorů.
Celkem tedy v letech 2018-2019 cvičení v rámci individuálních konzultací zahájilo
22 dětí. Dalších 30 dětí odcvičilo stimulační program ve škole.
Naším cílem je udržet krátké čekací doby a vytvořit motivační balíčky, aby co
nejvíce dětí program dokončilo.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ, POHYBOVÉ KROUŽKY
SMARTY IMPROVE
Od roku 2018 působila Mgr. Poláková na základní škole Scio škola (Praha 4,
Chodov) v rámci stimulačního pohybového programu na podporu reedukace dětí
s tzv. SPUCH (specifickými poruchami učení a chování). V roce 2019 začaly tento
program pod názvem Smarty Improve probíhat pod hlavičkou INNP. V současné
době máme již dva programy Smarty Improve 1 a 2 (pokračování). Oba vycházejí
z pohybového vývoje dítěte v prvním roce života, první program využívá neurovývojovou stimulaci ve školní praxi (NVS).

SMARTY FOCUS
Od r. 2019 nabízíme pohybové programy „pro všechny" a přímo do lavice, které
mají za cíl pomáhat dětem i pedagogům k zajištění lepšího soustředění
a příjemnější atmosféry ve třídách. Chceme, aby se cítili dobře nejen žáci, ale i
pedagogové. Naše vzdělávací workshopy proto zaměřujeme i na relaxační metody
a nástroje právě pro učitele. Smarty Focus tvoří pro svou jednoduchost, časovou
nenáročnost a značnou efektivitu jádro našich programů do ZŠ.

SMARTY GYM
Tento program reaguje na nutnost dosáhnout u školáků maximálního času v rámci
„minut zdravého pohybu" navíc. Je vhodný do hodin tělesné výchovy nebo
do družiny.
Je tvořen propracovanými sestavami včetně obrázků, logicky navazujícího
příběhu z jednotlivých cviků a netradičními motivacemi.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ, POHYBOVÉ KROUŽKY
Smarty Focus a Gym jsme v roce 2019 propracovávali metodicky, v roce 2020 je
budeme zavádět ve vybraných základních školách. Hlavní myšlenka programů
spočívá v zaškolení pedagogů do cviků a sestav v rámci registrované značky
Smarty pro děti®, k nimž obdrží kromě našeho know-how i příslušné instruktážní
materiály (manuály k provádění cviků, autorské cvičební karty atp).

SMARTY HAPPY
Kroužek na bázi jógy s autorskými cvičebními kartami, nápaditými sestavami
vycházející z vývojové kineziologie, cviků ve dvojici, využíti netradičních pomůcek
a zajímavých „témat“, které se probírají ve škole (koloběh vody, recyklace aj.).
Smarty Happy probíhá v soukromé základní škole Naše škola Praha a dva roky
probíhal na ZŠ Květňák na Praze 4.
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MATEŘSKÉ ŠKOLY:
ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ,POHYBOVÉ KROUŽKY
SMARTY SUPPORT
Během roku 2019 jsme dotvářeli koncepci programu Smarty Support na podporu
všestranného rozvoje dětí v mateřské škole. Program spočívá v zaškolení
pedagogů, kteří po absolvování série vzdělávacích workshopů cvičí s dětmi
v rámci režimu dne přímo ve školkách. Součástí jsou manuály a cvičební karty.
Projekt jsme v září 2019 zahájili v MŠ Benjaminek na Praze 4.

SMARTY HAPPY
Kroužek na bázi jógy s autorskými cvičebními kartami, nápaditými sestavami
vycházející z vývojové kineziologie, cviků ve dvojici a využíti netradičních
pomůcek. Smarty Happy probíhá v soukromé MŠ Benjaminek na Praze 4.
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PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
Hlavní možností, jak oslovit s tématem co nejvíce lidí, je pro
INNP přednášková činnost, které se v roce 2019 věnovala
Mgr. Poláková.
V roce 2019 proběhly tyto přednášky:
Základní škola Duhovka
Téma: Jak souvisí pohyb a rozvoj dětského mozku
– seminář pro rodiče a pedagogy, březen 2019
Centrum Rozum
Téma: Jak souvisí pohyb a rozvoj dětského mozku
- seminář pro pedagogy MŠ, květen 2019
Montessori Institute Prague pod záštitou Žijeme Montessori
Téma: Jak rozvíjet děti pohybem a efektivně řešit ADHD a jiné
obtíže
– workshop pro veřejnost, únor a říjen 2019
Workshop v rámci programu Učitel naživo
– prosinec 2019

"...Práci paní Petry Polákové dlouhodobě sledujeme a činnost jejího
„Rádi bychom
Petře
za čas, podporu,
pozitivní
přístup
vzdělávacího
centrapoděkovali
je nám svým
směřováním
velmi blízká.
Proto
jsme se
a nápady,
jak pracovat
s dítětem,
se hůře
s radostí zapojili
do pilotního
programu
„Smartykteré
pro děti“
určené pro MŠ.
ve škole.
Bylo zpracován
to nejen užitečné,
i příjemné
Program je soustředí
velmi dobře
metodicky
a cvičeníale
samotné
je podpořeno
a zábavné.
Jsme rádi,básničkami,
že to přineslo
kýžené
ale přijaly
krásnými obrázky
s chytlavými
které
děti ovoce,
velmi dobře
zadarmo
to nebylo. Je Učitelé
to o sebedisciplíně.
Držíme
palce
a velmi rychle
i zapamatovaly.
mají k dispozici
fotodokumentaci
všem, kteří se
do toho
vrhnou
takodjako
my.“ cvičili několikrát
a podrobný popis jednotlivých
cviků.
S dětmi
jsme
začátku
týdně a již po prvních měsících se to projevilo ve zlepšení jejich obratnosti,
Lenka a Marcel
R., rodiče
desetiletého
chlapce
koordinace, ~pravo-levé
orientace
a celkovém
soustředění
při cvičení..."
~ Mgr. Jana Plaštiaková, FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola
o.p.s.
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HOSPODAŘENÍ

PŘÍJMY A VÝDAJE INNP ZA ROK 2019

V roce 2019 vykázala naše organizace zisk ve výši 55 112 Kč.
Příjmy byly převážně z poradenské činnosti, přednáškové činnosti
a z pohybových programů do mateřských a základních škol,
a to ve výši 74 600 Kč.
Hlavním příjmem byly finanční dary od fyzických osob RNDr.
Miloše Poláka ve výši 50 000 Kč a Ing. Jaroslava Vladíka ve výši
100 000 Kč. Dalším finančním darem bylo 15 000 Kč od firmy
VYRAEX, s.r.o. Zřizovací náklady byly na tvorbu loga, webových
stránek a ilustrace ve výši 99 215 Kč.
Provozní náklady tvořily osobní náklady ve výši 56 575 Kč. Pořídili
jsme materiály (kancelářské potřeby, tonery) ve výši 25 061 Kč.
Jiné náklady byly ve výši 3 637 Kč.
Spolek má bankovní účet vedený u Fio banky.
Doporučení výboru je převést zisk ve výši 55 112 Kč do příštího
roku.
Spolek má uzavřeno pojištění rizik – pojištění odpovědnosti
podnikatelských rizik u pojišťovny Allianz.
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PROPAGACE A PRODUKTY
WEB A LOGO
Webové stránky www.innp.cz a www.rozvijimedeti.cz jsme nejprve vytvořily
svépomocí, posléze jsme logo a návrh webu poptali u grafika, se kterým jsme
spolupráci ukončili po realizaci loga a prvotního návrhu webu.
Stávající webové stránky jsme na podzim 2019 spustili díky Ing. Tereze Solilové,
webovému SEO manažerovi Michalovi Příhodovi a web designerce Radaně
Jenkins. Celý tým bezchybně koordinoval náš mentor z projektu Impact First
Vratislav Čermák. Cena webu byla přátelská a jejich pomoci si velmi vážíme.
Zároveň se nám podařilo oslovit skvělou ilustrátorku PhDr. Magdu Andresovou,
která vytvořila webové a propagační ilustrace INNP a s jejímiž službami jsme
nesmírně spokojeni.
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PROPAGACE A PRODUKTY
CVIČEBNÍ KARTY
Většinu roku jsme věnovali tvorbě cvičebních karet pro děti.
Po neshodě s prvotními autory jsme oslovili ilustrátorku
PhDr. Magdu Andresovou, se kterou jsme po realizaci
zakázky na INNP propagační obrázky navázali úspěšnou
spolupráci na tvorbu autorských cvičebních karet Smarty
pro děti®. Vytvořila nám obrázky, které plně vyhovují
potřebám motivačních cvičení pro děti předškolního
a mladšího školního věku. Náměty na ilustrace, názvy cviků
a motivační básničky vytvořila Mgr. Poláková. Nafotila své
vlastní děti a udělala základ všech karet v grafickém
programu Canva.

Do finální podoby je uvedla Ing. Tereza Solilová a Zdena
Kohoutková. Za kartami stojí velký kus práce a věříme, že
produkty splní svůj cíl – motivovat děti ke cvičení. V MŠ
Benjaminek s prvními kartami již cvičí a děti i paní učitelky
jsou dle našich informací spokojené.

MANUÁLY
Značnou
část
roku
jsme
věnovali
tvorbě
manuálů
s fotografiemi a popisy cviků.
Mgr. Poláková nafotila během několika měsíců své děti a pak
postupně dávala v programu Canva dohromady manuály.
Do finální podoby je uvedla kolegyně Tereza Solilová a vše
pomáhala doladit Zdena Kohoutková.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA INNP

KAP 12

2019

NAŠE CÍLE

CÍLE 2020
1. Mít fungující tým a jasně rozdělené role a úkoly.Tým finančně adekvátně ohodnotit.
2. Cesty k zákazníkům: letáky, navázat spolupráci se: 2 pedagogicko-psychologickými
poradnami, 2 psychology, 2 speciálními pedagogy, 2 logopedy, 2 fyzioterapeuty; využít
k tomu kontakty klientů z poradny.
3. Stát se certifikovaným pracovištěm neuro-vývojové stimulace v rámci INVTS, s.r.o.
4. Mít každý měsíc v poradně 6 nových klientů.
5. Rozšířit naše programy do 3 školek a 5 škol; využít kontakty klientů z poradny.
6. Mít licenci Smarty pro děti ® na 1 základní škole.
7. Uskutečnit 3 přednášky pro veřejnost a 1 pro pedagogy.
8. Publikační a online činnost: vytvořit profil na Facebooku, napsat 2 eBooky, rozvrhnout
si témat webináře a kurzu, zahájit online poradenství
9. Zefektivnit způsob fakturace - první kroky k fakturaci online, smart emailing.
10. Vytvořit VOP
11. Mapa rizik – jak se vyrovnat s nepředvídatelnou událostí.
12. Optimalizovat naši interní činnost (One Drive, monitoring fakturace, platby).
13. Natočit instruktážní videa pro pohybové programy.
14. Zjistit možnosti nového působení mimo Prahu (Hradec Králové a východočeský kraj).

DLOUHODOBÁ VIZE
Oslovit vysokou školu ohledně vytvoření studie dopadů námi používaných metod, stanovit
měřitelná kritéria (mezinárodní klasifikace ADHD apod.),jak metody fungují v předškolním
věku jako prevence poruch chování a učení a ve školním věku jako podpora reedukace.

INNP ZA 10 LET
V horizontu deseti let máme vizi být etablovaným institutem, který má značku „INNP
certified“. Tato značka označuje instituce a osoby, které prošly našimi vzdělávacími
programy, byly proškoleny metodami, které prosazujeme a podporují náš přístup k dětem
s neurovývojovými poruchami ve svých institucích. Tím přispíváme k řešení problematiky
poruch chování a učení v České republice. Jsme v tomto směru komplexní platformou
sdružující odborníky poskytující kvalitní poradenský servis pro rodiče, pedagogy
a ostatní odborníky. Daří se nám prosazovat zdravý selský rozum ve výchově
a vzdělávání stejně jako zásady moderního přístupu a rozvoje dětí pohybem. Přispíváme
k tomu, že děti jsou po absolvování našich programů spokojenější, sebevědomější,
psychicky odolnější. Jejich rodiče jsou klidnější a pedagogové (trenéři) jsou vyrovnanější
a ve své práci spokojenější.
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