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Společnost Úspěšné dítě byla založena v září 2006 paní doktorkou Věrou
Kleplovou. Založení společnosti navazovalo na již fungující Specializované
cvičení vedené paní doktorkou Kleplovou pod záštitou TJ JM Chodov od roku
2005.
Cílem společnosti je v prvé řadě propagace a šíření Bodové cvičební metody
MUDr. Kleplové®, hledání a realizace dalších cest a metod pro rozvoj osobnosti
dítěte včetně proškolování odborníků pro tyto činnosti.
Společnost provozuje a pořádá činnosti sloužící k regeneraci a rekondici. Svou
činností se zaměřuje na specializovanou cvičební činnost sloužící k podpoře
rozvoje osobnosti kojenců, starších dětí i dospělých.
Úspěšné dítě, o.p.s. je společnost jejíž náplní je pořádání seminářů, přednášek
a besed jak pro odbornou tak i širokou laickou veřejnost.
Cílem Společnosti je vybudování vzdělávacího a poradenského centra pro
děti s LMD (ADHD) a jejich rodiče, blízké, přátele . Již existující školící středisko
pořádáním kurzů a seminářů pro odbornou veřejnost zvyšuje kompetence a
odbornost pedagogických a dalších pracovníků v oblasti vývoje dítěte, vedení
k úspěchu a řešení LMD.
Dalším zájmem společnosti je již tradiční Specializované cvičení, které je vedeno
MUDr. Kleplovou. Kurzy jsou určeny pro děti s rodiči, pro děti zdravé či děti
s lehkou mozkovou dysfunkcí (ADHD). Každoročně probíhají dva cykly po
patnácti hodinách. Každému cvičebnímu cyklu předchází informativní přednáška
o Specializovaném cvičení zdarma. Cvičení je určeno pro děti od 14 dnů věku do věku školního.
Vývoj dítěte, úspěch dítěte, to jsou starosti i radosti, které prožívají rodiče dětí a všichni ostatní, kteří mají děti
rádi. Každé dítě může být úspěšné. Úrovně úspěšnosti mohou být různé. Každý posun vpřed je úspěchem.
Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové® k tomuto úspěchu výrazně pomáhá.

Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové® je originální cvičební, regenerační a rehabilitační metodou, která
vznikla v praxi obvodní dětské lékařky MUDr. Kleplové v Kamenickém Šenově. Více než 20 let práce s touto
metodou ověřilo nejen její účinnost, ale i velmi dobré výsledky.
Proto jsme se rozhodli informovat laickou i odbornou veřejnost o této metodě, proškolováním rozšířit řadu
odborníků, kteří budou moci metodou pracovat ve všech částech naší republiky, a seznámit s metodou
další odborníky v zahraničí.

Poslání a cíle
Cílem společnosti (jak již bylo napsáno výše) je propagace a šíření Bodové cvičební metody MUDr. Kleplové®,
hledání a realizace dalších cest a metod pro rozvoj osobnosti dítěte včetně proškolování odborníků pro
tyto činnosti.
Činnost společnosti je zaměřena na provoz a pořádání činností sloužících regeneraci a rekondici. Dále na
specializovanou cvičební činnost sloužící k podpoře rozvoje osobnosti kojenců, starších dětí i dospělých.
Společnost propaguje Bodovou cvičební metodu MUDr. Kleplové®, pořádáním odborných seminářů,
přednášek, vzdělávacích akcí a besed pro odbornou i širokou laickou veřejnost. Další činností společnosti
je vydávání publikací, příruček a propagačních materiálů pro využití Bodové cvičební metody MUDr.
Kleplové® a dalších publikací k přednáškové a vzdělávací činnosti navazujeme a udržujeme kontakty a
spolupráci s výzkumnými pracovišti a provádíme poradenskou činnost v oblasti společenských věd a
rozvoje osobnosti.

Statut
STATUT
Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen
společnost)

I.
Úvodní ustanovení
1.1.
Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou
společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve znění
pozdějších změn a doplňků.
1.2.
Tento statut dále upravuje vnitřní organizaci obecně
prospěšné společnosti.

II.
Založení a vznik společnosti
1.1.
Zakladatelem společnosti je MUDr. Věra Kleplová,
autorka Bodové cvičební metody MUDr. Kleplové.
1.2.
Společnost je právnickou osobou, která vznikla
dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností
vedeném krajským soudem v Praze 2.

III.
Sídlo společnosti
Sídlem společnosti je Praha 4, Mírového hnutí 2137,
149 00.

IV.
Cíle a činnost společnosti
1.1.
Cílem společnosti je propagace a šíření Bodové
cvičební metody MUDr. Kleplové, hledání a realizace dalších
cest a metod pro rozvoj osobnosti dítěte včetně proškolování
odborníků pro tyto činnosti.

2.
Činnost společnosti je zaměřena na provoz a
pořádání činností sloužících regeneraci, rekondici a rehabilitaci,
specializovanou cvičební činnost sloužící k podpoře rozvoje
osobnosti kojenců, starších dětí i dospělých, propagaci
Bodové cvičební metody MUDr. Kleplové, pořádání odborných
seminářů, přednášek, vzdělávacích a propagačních akcí,
besed a vystoupení pro odbornou i širokou laickou veřejnost,
vydávání publikací, příruček a propagačních materiálů pro
využití Bodové cvičební metody MUDr. Kleplové a dalších
publikací k přednáškové a vzdělávací činnosti společnosti,
kontakt a spolupráce s výzkumnými pracovišti v obsahu
odborné náplně, poradenská činnost v oblasti společenských
věd a rozvoje osobnosti
2.1.
Společnost poskytuje veřejnosti obecně prospěšné
služby za předem stanovených a pro všechny uživatele
stejných podmínek.

V.
Orgány společnosti
-

Společnost má tyto orgány:
správní radu
ředitele
dozorčí radu

VI.
Správní rada společnosti
1.1.

Správní rada je statutárním orgánem společnosti.

1.2.

Správní rada má nejméně tři členy.

1.3.
Členem správní rady může být pouze fyzická osoba,
která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a
není ani sama ani osoby jí blízké se společností v pracovně
právním nebo jiném obdobném stavu.
1.4.
Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.
1.5.
Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím
v dozorčí radě. Členům těchto orgánů nepřísluší odměna za
výkon jejich funkce. Společnost může členům těchto orgánů
poskytovat jen náhradu jejich hotových výdajů do výše
stanovené právním předpisem.

c)
1.6.
Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkci
člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí
funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může
být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí
jednoho roku.
1.7.
Členové správní rady volí ze svého středu předsedu,
který svolává a řídí jednání správní rady.
1.8.
Při rozhodování je hlasovací právo členů správní
rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní
rady.
Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční
většina jejich členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny
přítomných členů.

d)
e)
f)
g)
h)

i)

VIII.
Ředitel společnosti

1.9.
Správní radu jmenuje a odvolává zakladatel
společnosti.
6.10.
a)
b)
c)

Členství ve správní radě zaniká:
uplynutím funkčního období
odstoupením
odvoláním

11.11
Zakladatel odvolává člena správní rady z důvodu
zániku podmínek požadovaných pro výkon funkce člena
správní rady.
12.12.
Na uvolněné místo člena správní rady je nejpozději
na jejím nejbližším zasedání kooptován nový člen.
12.13.

1.1.
Ředitelem může být jmenována pouze fyzická
osoba, která je bezúhonná.
1.2.
Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí
rady, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady
s hlasem poradním.
1.3.
Ředitel řídí činnost společnosti ve všech věcech
mimo těch věcí, které spadají do působnosti správní rady,
jinak pouze na základě písemné plné moci udělené správní
radou.

IX.
Dozorčí rada

Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

VII.
Působnost správní rady
Do působnosti správní rady náleží:
a)
vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně
prospěšné společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti
b)
schvalování změn zakládací listiny a statutu
obecně prospěšné společnosti

rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které
nabídne likvidační zůstatek
schvalovat rozpočet obecně prospěšné společnosti
a jeho změny
schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu
rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových
činností nad rámec vymezený v zakládací listině
udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku nebo jeho pronájmu na dobu delší
jednoho roku
jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné
společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit
jeho mzdu.
rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí

1.1.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti

1.2.
Dozorčí rada je nejméně tříčlenná. Členové dozorčí
rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání
dozorčí rady.
1.3.

První dozorčí radu jmenuje zakladatel.

1.4.
Pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě
platí ustanovení o správní radě.

X.
Působnost dozorčí rady
1.1.
a)
b)
c)

1.1.
a)
b)
c)

Dozorčí rada
přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní
radě o výsledcích své kontrolní činnosti
dohlíží, zda společnosti vyvíjí svojí činnost v souladu se zákony, zakládací listinou a statutem
společnosti
Dozorčí rada je oprávněna:
podat správní radě návrh na odvolání ředitele
společnosti
nahlížet do účetních knih a jiných dokladů
společnosti a provádět kontrolu tam uvedených
údajů
svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to
vyžaduje zájem společnosti

1.1.
Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání
správní rady společnosti, musí jim být uděleno slovo, pokud
o to požádají.
1.2.
Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na
porušení zákonů, zakládací listiny nebo statutu společnosti,
popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti.
1.3.
Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně, jinak
dle potřeby, vyžaduje-li to zájem společnosti.

XI.
Hospodaření společnosti
1.1.
Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž
poskytování byla založena, může společnost vykonávat i jiné
činnosti ( doplňková činnost) za podmínky, že činností bude
dosaženo lepšího využití majetku a zároveň tím nebude
ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných
služeb.
1.2.
osob.

Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných

1.3.
Evidence a účetnictví společnosti se vedou
způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným
předpisům.
1.4.
Hospodářský výsledek po zdanění vykázaný ke konci
účetního období převádí společnost v celé výši do rezervního
fondu. Rezervní fond používá společnost přednostně ke krytí
případné ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.
1.5.
Zdrojem ﬁnancování společnosti je její jmění, které
je tvořeno:
a)
hodnotou vkladů zakladatelů
b)
hodnotou přijatých darů
c)
fondy společnosti
d)
dotacemi
1.1.
Při zajišťování své činnosti se společnost může
ucházet o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, popř.
z rozpočtu jiného územního orgánu nebo ze státního fondu a
o mezinárodní granty.
1.2.
Dotace z prostředků státního rozpočtu, rozpočtu
krajského úřadu nebo z rozpočtu jiného územního orgánu
může být společnosti poskytnuta na stejnou činnost nebo
stejný projekt pouze z jednoho místa.
1.3.
Orgán, jehož prostřednictvím je dotace poskytována,
vyhlašuje podmínky pro její poskytnutí a kontroluje její
využití.

XII.
Účetnictví
1.1.
Provozuje-li společnost doplňkovou činnost, nebo
její celkové příjmy (výnosy) v předchozím roce dosáhly 3
miliony Kč, vede společnost podvojné účetnictví.
1.2.
Společnost je povinna ve svém účetnictví oddělit
náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností, náklady a
výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady
a výnosy nepatřící do předchozích skupin a jsou spojené se
správou obecně prospěšné společnosti.
1.3.
Je-li společnost příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, rozpočtu obce či jiného územní-

ho orgánu, státního fondu nebo příjemcem mezinárodního
grantu musí mít roční účetní závěrku ověřenou auditorem.
V ostatním platí pro společnost předpisy o účetnictví ( zák. č.
563/1991 sb. ve znění pozdějších předpisů).

1.3.
Společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností a rozdělit se může jen na
jiné obecně prospěšné společnosti.

XIII.
Výroční zpráva

1.4.
Pro zánik zrušené společnosti, jakož i pro přechod
práv a závazků platí ust. § 69 Obch. zákoníku.

1.1.
Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínech, které stanoví správní rada, nejdéle však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Tímto obdobím je kalendářní rok.
1.2.
První výroční zprávu je společnost povinna uveřejnit nejdéle 18 měsíců od svého vzniku. Výroční zprávy musí
být veřejně přístupné.
1.3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Výroční zpráva společnosti obsahuje:
přehled činností vykonávaných v kalendářním roce
roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených
výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla
ověřována
přehled o peněžních příjmech a výdajích, členěných podle jejich zdrojů
vývoj a konečný stav fondů společnosti
stav a pohyb majetku a závazků společnosti
úplný objem nákladů v členění na náklady
obecně prospěšných služeb
doplňkových služeb
na správu společnosti
změny zakládací listiny a změny ve složení orgánů
společnosti, pokud k nim došlo
další údaje stanovené správní radou

XIV.
Zrušení, likvidace a zánik společnosti
1.1.
Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně
prospěšných společností.
1.2.
Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací
nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení
společnosti sloučením, splynutím či rozdělením.

1.5.
a)
b)
c)
d)

Společnost se zrušuje:
dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti
sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou
společností nebo rozdělením na dvě či více obecně
prospěšných společností
dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení
společnosti, jinak dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí
prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na
prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku

XV.
Výkladové ustanovení
některé ustanovení tohoto statutu se, ať vzhledem
k platnému právnímu řádu, či jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení
tohoto statutu touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního
předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu dotčeného ustanovení.

XVI.
Změny statutu
O změnách statutu rozhoduje správní rada.

XVII.
Tento statut společnosti nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho přijetí správní radou.

Organizační struktura
Úspěšné dítě, o.p.s.
Mírového hnutí 2137
Praha 4 – Chodov
149 00
CVIČENÍ PROBÍHÁ:
Zelené Zdraví (TJJM Chodov)
Hrabákova 2001
Praha 4 – Chodov
149 00
MUDr. Věra Kleplová
Zakladatelka společnosti
Odborná činnost, individuální konzultace,
informace o Bodové cvičební metodě MUDr.
Kleplové®
kleplova@seznam.cz
Bc. Hana Malá
Výkonná ředitelka
Organizační činnost, informace o seminářích,
kurzech a Specializovaném cvičení
mala@uspesnedite.cz

Andrea Hogenová
Člen správní rady
AndreaVrana@seznam.cz
Marta Šorfová
Člen správní rady
marta.sorfova@ods.cz
Ing. Alena Praxová
Člen správní rady

DOZORČÍ RADA
Ing. Karel Friček
Člen dozorčí rady
karelfricek@seznam.cz
Ing. Dana Belzová
Člen dozorčí rady
DBelzova@seznam.cz
Mgr. Helena Hrabalová
Člen dozorčí rady
hrabalova@tjjmchodov.cz

SPRÁVNÍ RADA

SPOLUPRÁCE

PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Předseda správní rady, statutární zástupce
info@vszdrav.cz

-

PhDr. Dana Čapková
Člen správní rady
dana.capek@atlas.cz

-

PhDr. Pavla Kuncová
Mgr. Marta Pokorná
ppptr.pokorna@volny.cz
Mgr. Alena Šestáková
alena.sestak@seznam.cz
Mgr. Miluše Ustohalová
ppptr.ustohalova@volny.cz

Něco málo z historie
Srpen - Září 2006
Založení společnosti Úspěšné dítě, o.p.s.
Společnost byla zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze
v oddílu 0,
vložce číslo 442, Identiﬁkační číslo 275 91 999. Městská část Praha 11 vydala Živnostenský list právnické
osobě – Úspěšnému dítěti, o.p.s. – s předmětem podnikání: Poskytování tělovýchovných a sportovních
služeb v oblasti regenerace a rekondice. Den vzniku živnostenského oprávnění 15. 09. 2006.
V tomto období rovněž probíhá Specializované cvičení vedené MUDr. Věrou Kleplovou za asistence Zuzany
Pipkové. Specializované cvičení do založení společnosti probíhalo pod hlavičkou TJJM Chodov.

Leden 2007
Společnosti byla udělena akreditace MŠMT k provádění následujících vzdělávacích programů:
1.
Vedení k úspěchu dítěte, řešení LMD
2.
Vývoj k úspěchu dítěte s LMD
A vydávání osvědčení o jejich absolvování. Platnost akreditace se stanovila do 16. 1. 2010.
Zahájena spolupráce se slečnou Hanou Malou – dobrovolnice – asistentka při Specializovaném cvičení.

Únor 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci k provádění vzdělávacích programů
akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů. Platnost akreditace byla stanovena do 14. 2. 2013.

Březen - Duben 2007
19. dubna jsme zrealizovali úvodní (večerní) přednášku pro rodiče dětí mající zájem o účast na
specializovaném cvičení. 25. 4. se uskutečnila 3 hodinová přednáška „Jak přispět ke správnému vývoji dítěte“
určen pracovníkům s dětmi (mateřská centra, zdravotníci, pracovníci ve školství).

Květen 2007
V tomto měsíci byla naše činnost podpořena Městskou částí Prahy 11,
odborem sociálních věcí a zdravotnictví, částkou 5.000 Kč na částečnou
náhradu nákladů lektorného. Částkou 5.000 Kč přispěl také odbor
kultury Městské části Prahy 11 na pořízení cvičebních pomůcek. Za tuto
částku byly dokoupeny dva velké dvojmíče, 2 šlapadla a také švihadla,
které využívají děti a rodiče při cvičení.

Červen 2007
Ukončení kurzu specializované cvičení v prvním pololetí roku 2OO7. Do tohoto období probíhaly ve školním
roce vždy 3 cykly na sebe navazující. Realizace semináře „Vývoj k úspěchu dítěte s LMD“ v Děčíně. Lektorky:
MUDr. Věra Kleplová a Mgr. Alena Šestáková.

Červenec – Srpen 2007
Probíhá intenzivní příprava na nový školní rok, současně dochází k předávání „úřadu“ výkonné ředitelce
Haně Malé. Zuzana Pipková dále spolupracuje se společností s organizačními záležitostmi.

Září 2007
Od září se mění organizace Specializovaného cvičení a místo 3 cyklů v jednom školním roce budou probíhat
cykly 2, celkem tedy 15 hodin v jednom cyklu. Koncem měsíce zahájen 7 – cyklový seminář „Vedení k úspěchu
dítěte, řešení LMD“, který je rozložen do 4 měsíců. Probíhá vždy v sobotu v přednáškovém sále Sport centra
– Zelené Zdraví.

Říjen 2007
Spuštění webových stránek www.
uspesnedite.cz. Na této adrese je možné
nalézt všechny důležité informace o naší
společnosti, statut, organizační struktura.
Stránky jsou průběžně aktualizovány a
neustále zdokonalovány. Jsou zde odkazy
na spolupracující organizace a společnosti,
které nás podporují.
Do této doby bylo možné vyhledat
informace o Specializovaném cvičení na
www.zelenezdravi.cz

Listopad 2007
V listopadovém čísle magazínu Maminka vyšel článek paní redaktorky Ivany
Ašenbrenerové s názvem „Každé dítě může být úspěšné“.
9. 11. jsme uskutečnili seminář ve spolupráci s unií porodních asistentek
(www.unipa.cz)
„Slasti a strasti vývoje kojence“ s obsahovou náplní „Význam kvalitního
pozorování vývoje pohybu pro budoucí život a zdraví dítěte, možnosti
podpory a ovlivnění, Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové®“.

Prosinec 2007
Ukončení semináře „Vedení k uspěchu dítěte, řešení LMD“. Pro úspěšné zakončení a získání osvědčení bylo
nutné vypracovat závěrečnou písemnou práci s využitím poznatků získaných během semináře. Na semináři
přednášely: MUDr. Věra Kleplová, Mgr. Alena Šestáková, PhDr. Pavla Kuncová, Mgr. Miluše Ustohalová a Mgr.
Marta Pokorná. Seminář absolvovalo 7 účastníků z řad psychologů a speciálních pedagogů.
Od zahájení specializovaného cvičení v roce 2005 do prosince 2007 se cvičení pravidelně účastnilo 300
dětí.
Pilotního ročníku se účastnilo 67 dětí. V roce 2005/2006 s námi cvičilo 146 dětí ve věku od 14 dnů do 7
let. Přičemž největší zastoupení bylo ve věkové skupině 3 – 12 měsícú (58 dětí). Většina dětí pokračovala
v dalších kurzech. Rok 2007 s námi prožilo 89 dětí.

Vzdělávací program
Vzdělávací program je zaměřen na realizaci seminářů akreditovaných MŠMT.
Semináře jsou určeny pro pedagogy, speciální pedagogy a další pracovníky ve školských a zdravotnických
zařízeních.
1. Vedení k úspěchu dítěte, řešení LMD
Hodinová dotace tohoto semináře je 42 hodin, probíhá víkendovou – prezenční formou. Důraz je kladen na
praktické využití získaných znalostí. Při semináři je využita videotechnika, ukázky z praxe MUDr. Kleplové
a Mgr. Šestákové. Účastník musí absolvovat všech sedm bloků po 6 hodinách a pro úspěšné absolvování
a získání semináře je nezbytné vypracovat závěrečnou práci s využitím poznatků získaných na semináři.
Hlavní lektorkou je MUDr. Věra Kleplová. Další lektorky spolupracující na tomto semináři: Mgr. Alena
Šestáková, PhDr. Pavla Kuncová. Mgr. Marta Pokorná a Mgr. Miluše Ustohalová. Obsahová náplň:
Základ práce pro nápravu dětí s LMD a dalšími poruchami
Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové®
Spolupráce s rodinou a dalšími subjekty
2. Vývoj úspěchu dítěte s LMD
Tento seminář je jednodenní, hodinová dotace je 6 hodin. Seminář je teoreticko praktický. Lektorkami jsou
MUDr. Věra Kleplová a Mgr. Alena Šestáková. Obsahová náplň:
Celostní pohled na vývoj dítěte
Vývoj dítěte zdravého a dítěte s LMD
Možnosti pozitivního ovlivnění vývoje dítěte
V průběhu semináře „Vedení k úspěchu dítěte, řešení LMD“ vznikla myšlenka uskutečnit projekt
„Řešení problematiky LMD“
Realizace projektu bude probíhat na základě absolvování semináře „vedení dítěte k úspěchu, řešení LMD“.
K úspěšnému ukončení semináře je nezbytné vypracovat seminární práci, která je rozdělena do dvou částí
– teoretická a praktická. S odstupem jednoho roku proběhne supervize absolventů, ve víkendové formě
, 2x6 hodin, s obsahovým zaměřením následujícím: novinky a další rozšíření znalostí, řešení problémů
vzniklých v praxi, určení požadavků na písemné zpracování praktických poznatků (kasuistika, problematika
v terénu, srovnávací studie) k odborné publikaci, seznámení s jednotlivými pracemi, rozbor případů, návrhy
řešení. Na základě této supervize a další praxe absolventů by měla být vypracována odborná práce. Cílem
je výzkum a výzkumná práce „výskyt LMD v dětské populaci a její řešení“, na které by se podíleli absolventi
pilotního semináře pod vedením MUDr. Věry Kleplové a za spolupráci Mgr. Aleny Šestákové. První setkání
je plánované na srpen a říjen roku 2008.

Do budoucnosti
Naší snahou je seznámit co
nejširší okruh lidí (laickou i
odbornou veřejnost) s Bodovou
cvičební metodou MUDr. Věry
Kleplové® a s jejím přístupem
– celostní program, který je
vyučován na semináři „Vedení
k úspěchu dítěte, řešení LMD“.
Pro zájemce a absolventy
našich seminářů bychom rádi
zrealizovali on-line vzdělávání a
možnost získávání co největšího
množství materiálů, informací a
novinek z oblasti problematiky
LMD a vývoje dítěte. Zároveň
je naší vizí otevřít vzdělávací a
poradenské středisko nejen pro
rodiče dětí účastnících se našeho
cvičení, ale i další zájemce z řad
rodičů, studentů, pracovníků
ve školství a zdravotnictví. Pro
specializované cvičení usilujeme
o realizaci souběžného cvičení
sourozenců, popřípadě zajištění
hlídání dětí. S tím souvisí i získání
nových prostorů. Naším cílem
je zapojit do našeho projektu co
nejvíce odborníků. Pro rok 2008
méme hlavní úkol dále pracovat
na projektu „Řešení problematiky
LMD“ a položit základy výzkumné
práce „výskyt LMD v dětské populaci a
její řešení“. Naším záměrem je též rozšířit naši působnost do dalších krajů a měst, tak abychom byli dostupní co
největšímu počtu rodičů a jejich dětí.

Specializované cvičení
Cvičení je určeno všem, kteří mají zájem o vývoj úspěchu svého dítěte, protože u dětí zdravých podpoří
tělesný a duševní rozvoj a uplatnění schopností, zlepšení koordinačních dovedností pro život, školu i
sport.
U dětí, které již mají stanovenou diagnózu ADHD (dříve lehká mozková dysfunkce), tedy děti, které jsou
hyperaktivní, dyslektické, dysgraﬁcké, trpí poruchou řeči nebo je podezření na ni, děti se školními problémy
(nebo s předpokladem budoucích problémů) i u děti pohybově opožděných se navozením správného
průběhu pohybu dopomůže ke zvládání výše uvedeních problémů.
Náš projekt prezentuje cvičení v nenásilné a hravé formě se zevním dojmem „cvičí v oddíle“. Pro rodiče
těchto dětí je také důležitý fakt, že dítě navštěvuje tělovýchovné a ne zdravotnické zařízení. Obsahová náplň
je cíleně vedená a zaměřená na výše uvedenou problematiku. Oddíl od založení vede MUDr. Kleplová.
Čím dříve se začne cvičit, tím méně problémů vyvstane. Proto
bylo založeno i cvičení kojenců v malých skupinkách. Kojenci zde
mohou cvičit od 14 dnů věku ve skupině. Je to celorepublikově
jediný oddíl s náplní cvičení Bodovou cvičební metodou MUDr.
Kleplové®. Cvičení vede MUDr. Kleplová osobně.
Pilotní ročník projektu hodnotí rodiče absolventů
prostřednictvím dotazníku jako úspěšný. S diagnostikou LMD
přišlo 50 % dětí, 25 % přivedly problémy pohybového aparátu
a 25 % byly děti zdravé. 85 % rodičů do dotazníku uvedlo, že
díky Specializovanému cvičení došlo u jejich dítěte ke zlepšení
problémů oproti původnímu stavu.
Každá cvičební jednotka trvá 45 minut. Ve skupinkách do
dvanácti dětí cvičí dítě společně s rodičem. První část hodiny
je věnována společnému cvičení dětí s rodiči pod odborným
vedením MUDr. Věry Kleplové. Jednotlivé cviky se provádějí na
zemi, na klíně a v prostoru a jsou při nich používány speciální
cvičební pomůcky. Zbývající čas stráví MUDr. Kleplová
individuálními konzultacemi s rodiči.

Příjmy a výdaje organizace

CELKEM Kč (v tis.)

A. Příjmy celkem

223

Z toho: ze státního rozpočtu
Z dotací krajů a obcí

10

Z grantových řízení nadací a dalších subjektů
Ze zahraničních zdrojů
Z darů
Z vlastních příjmů (členské příspěvky, vlastní činnost, úhrady uživatelů)
- členské příspěvky Specializované cvičení
- akreditované semináře
- neakreditované semináře

B. Výdaje celkem

213
94
109
10
306

Z toho: Osobní náklady

43

Materiálové náklady

13

Nemateriálové náklady (lektorné, nájem, služby)
Jiné náklady

Hospodářský výsledek (Příjmy – Výdaje)

243
7
-83

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli a spolupracují na našich projektech. Děkujeme zvláště uživatelům a spolupracovníkům za jejich nadšení a vytrvalou činnost. Děkujeme dárcům, sponzorům, dobrovolníkům, příznivcům a spolupracujícím organizacím.

