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  Občanské sdružení Tandem 

 

 

Občanské sdružení Tandem 

vzniklo v roce 1998. Organizace sdruţuje speciální pedagogy, rodiče ţáků, kteří pomáhají 

zdravotně postiţeným dětem, a přátele školy. Děti navštěvující naši školu jsou zdravotně 

postiţené, se zrakovým postiţením, děti s narušenými komunikačními schopnostmi, děti 

s kombinovým postiţením. Součástí školy je také internát, protoţe školu navštěvují ţáci 

z celého Moravskoslezského kraje. 

Občanské sdruţení organizuje a pomáhá při kulturních a sportovních akcích, kterými se snaţí 

zapojit handicapované děti mezi zdravou populaci. Při této činnosti se můţeme spolehnout na 

aktivní pomoc rodičů našich ţáků. 

Z bohaté nabídky akcí můţeme vybrat tradiční maškarní karneval, vánoční nadílku 

s programem, školní i celostátní kola šachových, florballových a goalballových turnajů, jízdu 

na tandemových kolech, záţitkové pobyty, atletické závody. Rovněţ oslava Dne dětí se stala 

tradiční událostí celé školy i všech rodičů, na kterou se všichni velice těší.  

Někteří rodiče se zapojili na získávání sponzorských darů, ať peněţních či materiálních, nebo 

jsou sami sponzory. 

V roce 2010 se uskutečnil jiţ čtvrtý letní sportovní tábor. Tento se uskutečnil v krásném 

prostředí Jeseníků – Vidnavě. O úspěšnosti tábora svědčí narůstající počet dětí, které mají 

o tábor obrovský zájem. 

Kaţdoročně os Tandem přispívá dětem ze 7. ročníku na lyţařský výcvik, dětem 1. – 4. třídy 

na ozdravný pobyt, dále na tábor, Mikulášskou nadílku, Vánoční nadílku. Z peněz jsou 

financovány nákupy modelářské hlíny pro keramickou dílnu, odměny a ceny na místní 

soutěţe v šachu, v Člověče, nezlob se, koloběţkové závody, florball atd. 

Stává se také tradicí zájezd našich dětí k moři, který se uskutečňuje v letních měsících. 

Výbor os Tandem 

 

Předsedkyně   Hana Přiklenková 

Statutární zástupce  Mgr. Jana Čmelíková 

Hospodář   Hana Christová 

Členové výboru  Blaţena Šenková 

    Hana Kubitová 

    Věra Horáková  

    Lucie Tvrdoňová 
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Realizace projektu „Sportovními aktivitami k integraci a inkluzi“ 

Celoroční projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Českého rozhlasu, Nadací 

Leontinka, firmou TQM – holding. s.r.o., Českým svazem zrakově postiţených sportovců, 

sportovním klubem Baník Ostrava a Praţskou šachovou společností. 

Cílem projektu bylo umoţnit zdravotně postiţeným dětem a mládeţi smysluplně trávit volný 

čas. Sportovat, poznávat nová zajímavá místa, setkávat se s jinak postiţenými, ale i zdravými 

lidmi, navazovat přátelství, uskutečňovat integraci do společnosti, vyměňovat si zkušenosti 

a posouvat hranici svých moţností jak fyzických, tak psychických. 

Díky tomu zrakově postiţení poznávali zajímavosti jiných míst nejen v ČR, ale i v Polsku 

a na Slovensku, smysluplně trávili svůj volný čas pohybovými aktivitami, záţitkovými 

pobyty, zlepšovali svou fyzickou kondici i psychiku. Některých akcí i závodů se účastnili 

i rodinní příslušníci ZP, čímţ se utuţovaly vztahy v jejich rodinách. 

Přehled konaných aktivit v rámci projektu 

Tandemový závod v rámci Silesia bike maratonu v Opavě  22. 5. 2010 

Mezinárodní atletické závody pro zrakově postiţené v Poznani  24. – 26. 5. 2010 

Mistrovství ČR zrakově postiţených v atletice (s mezinárodní 

účastí) 

 29. – 30. 5. 2010 

Záţitkový Den dětí  2. 6. 2010 

Tandemový závod na Inline univerziádě v Opavě  6. 6. 2010 

TPŢ v Dolanech u Olomouce  19. 6. 2010 

Intenzivní plavecký výcvik u moře v Itálii  25. 6. – 4. 7. 2010 

TPŢ Praha – Karlštejn tour České spořitelny  9. – 11. 7. 2010 

Letní tábor ve Vidnavě  10. – 17. 7. 2010 

TPŢ Cyklobraní v Jevišovce  17. – 19. 9. 2010 

Celoslovenské športové hry ZP detí s medzinárodnou účasťou v 

Levoči 

 20. – 24. 9. 2010 

TPŢ Oderská mlýnice v Klokočůvku u Oder  25. 9. 2010 

Mezinárodní integrovaný šachový turnaj pro zdravotně postiţenou 

mládeţ 

 5. – 7. 11. 2010 

VI. ročník integr. goalballového turnaje ţáků opavských škol  16. 11. 2010 

Školní výlet za vítězství ve sběru plodů pro zvířata v ZOO Ostrava, 

kurz hipoterapie ve Dvorcích 

 19. 11. 2010 

Soustředění talentované zrakově postiţené mládeţe v běţeckém 

lyţování – Friesovy boudy 

 5. – 10. 12. 2010 
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Akce organizované os Tandem: 

Tandemové závody 

22. 5. 2010  Tandemový závod v rámci Silesia bike maratonu v Opavě 

6. 6. 2010  Tandemový závod na Inline univerziádě v Opavě 

19. 6. 2010  Tandem pro ţivot (TPŢ) v Dolanech u Olomouce  

9. – 11. 7. 2010 TPŢ Praha – Karlštejn tour České spořitelny 

17. – 19. 9. 2010 TPŢ Cyklobraní v Jevišovce 

25. 9. 2010  TPŢ Oderská mlýnice v Klokočůvku u Oder  

 

 

Maškarní karneval 

Konal se jiţ šestý ročník Pyţamovo – papučového karnevalu, a to v tělocvičně školy. 

Občanské sdruţení Tandem tuto akci sponzoruje, získává rodiče pro aktivní osobní účast. 

Velikonoční výstavka 

Členové Tandemu pomáhali při organizaci této tradiční akce, připravili občerstvení, starali se 

o celkový úspěšný průběh. V multimediální místnosti připravili Velikonoční výstavku, kde 

instalovali práce dětí, vychovatelek a některých rodičů. Výstavka byla otevřená pro děti 

jiných MŠ a ZŠ a veřejnost. 



 Akce organizované os Tandem 

 

 

Sběr papíru 

Členky výboru SRPŠ uspořádaly čtvrtý jarní a pátý podzimní sběr papíru. Soutěţí jiţ celé 

rodiny, které se předhánějí v jeho donášce. Ţáci třídy, která nasbírá nejvíce kilogramů, jsou 

odměněni věcnou cenou. 

Svátek matek 

Pro velký zájem jsme znovu uskutečnili oslavu Dne matek, a to tvořivou dílnou. Maminky 

společně se svými dětmi vyráběly keramické drobnosti, coţ se setkalo s velkým nadšením. 

Pro maminky bylo také připraveno malé pohoštění. 

Oslavy Dne dětí 

Třikrát jsme měli moţnost připravit Den dětí v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí. 

V letošním roce jsme připravili pro děti filmové představení „Alenka v říši divů“ v Cinestaru 

Ostrava, kde jsme se dopravili autobusy, vstupné zaplatil sponzor p. Ševčíková z Casina 

Kartáč Opava. Po návratu zpět do Opavy bylo pro ţáky niţších ročníků připraveno soutěţní 

odpoledne „Zvířecí ráj“, ţáci vyšších ročníků se pak zúčastnili bowlingového turnaje 

v Bowling centru Krajewski Opava. 

  

Intenzivní plavecký výcvik u moře 

Od 25. června do 4. července 2010 pořádalo os Tandem pobyt u moře. Jelo se do Itálie, do 

menšího městečka Marina di Bibona v kraji Toscana. Letošní 19-ti členná skupina si Itálii 

zaţila i díky fakultativním výletům: do aquaparku v Cecině, do městečka Pisy, kde nás 

provedla průvodkyně katedrálou, viděli jsme šikmou věţ, náměstí Zázraků, cestou zpět jsme 

si zadováděli ve vyhlášené lokalitě s tyrkysově zbarveným mořem u města Livorno. 

http://www.marinadibibbona.it/en/


 Akce organizované os Tandem 

 

 

 

Sportovní letní tábor 

Jiţ počtvrté se uskutečnil letní sportovní tábor ve Vidnavě na Jesenicku. Přes šedesát 

přihlášených dětí svědčilo o úspěšnosti našich táborů. Dětem i dospělým se na táboře velice 

líbilo, nadšeně se účastnily všech soutěţí, závodů, výletů atd. Aby se tábora mohly zúčastnit 

i děti ze sociálně slabších rodin, přispívá jim os Tandem finanční částkou dle potřeby. 

  

Celoslovenské športové hry zrakovo postihnutých detí s medzinárodnou 

účasťou 

Spojená škola internátna v Levoči spolu s Zdruţeniem priaťelov základnej školy pre 

nevidiacich a slabozrakých internátnej v Levoči pořádala ve dnech 20.9. - 24.9.2010 - 



 Akce organizované os Tandem 

 

 

Celoslovenské športové hry zrakovo postihnutých detí s medzinárodnou účasťou. Mladí 

sportovci soutěţili v atletických disciplínách, showdownu, torballe a turistických soutěţích. 

Naši školu reprezentovali Lubomír Vachutka, Daniel Kubita, Jakub Lenek, Eva Lesová a 

Kristýna Koyšová. 

  

Bílá pastelka – 13. 10. 2010 

Na Horním náměstí měli pracovníci os Tandem a Základní školy, Opava, Havlíčkova 1, p. o. 

spolu se SONS stánek, ve kterém předváděli speciální pomůcky slouţící zrakově postiţeným 

osobám. Lidé si mohli vyzkoušet jízdu na tandemu, se simulačními brýlemi nebo klapkami 

zkusit některé prvky sebeobsluhy, předvést svou představivost, napsat cokoliv v Braillově 

písmu na Pichtově stroji. 
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Mezinárodní integrovaný šachový turnaj zdravotně postižené mládeže 

Ve dnech 5. 11. - 7. 11. 2010 pořádalo občanské sdruţení Tandem na Základní škole, Opava, 

Havlíčkova 1, p. o. Mezinárodní integrovaný šachový turnaj pro zdravotně postiţenou 

mládeţ. Na turnaj se sjelo 6 druţstev a 23 jednotlivců z České a Slovenské republiky. Celá 

akce se mohla konat díky finančním prostředkům Nadačního fondu Českého rozhlasu, Nadace 

Leontinka a Praţské šachové společnosti. Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol, 30 minut 

pro kaţdého hráče do spadnutí praporku podle pravidel FIDE pro zrychlený šach s běţnými 

výjimkami pro zrakově postiţené. Zrakově postiţení hráči pouţívali speciálně upravené 

šachovnice, aby se mohli orientovat hmatem Pro hráče a jejich doprovod by připraven i 

doprovodný program jako bičová show a vyhlídka z věţe kostela Sv. Hedviky, aby měli 

moţnost poznat naše město. 

 

VI. ročník integrovaného turnaje v goalballe žáků základních škol 

Dne 16. 11. 2010 se sešli ţáci některých opavských a mimoopavských škol na 6. ročníku 

integrovaného turnaje v goallbale. Goalball je hra, kde se dvě tříčlenná druţstva, hrající 

v tělocvičně na rozměrech 18x 9 metrů, snaţí kutálením dopravit ozvučený míč do brány 

soupeře. 

Hráči mají na očích klapky a orientují se jen sluchem a pomocí hmatných čar vylepených 

v tělocvičně. 

Vyhrát - před tímto nelehkým úkolem stáli ţáci ZŠ Riegrova, ZŠ Stěbořice, ZŠ 

Dostojevského, ZŠ Krnov, ZŠ Kylešovice, ZŠ Vrchní a goalballisté pořádající ZŠ 

Havlíčkova. 

Velmi jsme obdivovali přístup a zapálení ţáků, kteří i s klapkami na očích předváděli 

neuvěřitelné výkony. 
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Výlet za odměnu 

ZOO Ostrava vyhlásilo krajskou soutěţ ve sběru ţaludů a šípků, kterou děti naší školy 

vyhrály. Nejlepší sběrači byli odměněni výletem do ZOO Ostrava, kde kromě prohlídky zvířat 

byla pro ně připravena i zajímavá přednáška s hmatovou výstavou. Děti získaly za odměnu 

elektronické šipky, omalovánky a drobné předměty. Výlet pak pokračoval do dostihové stáje 

Dvorce na Moravě, kde děti dostaly příleţitost povozit se na koních. Děti byly výletem velice 

nadšeny. 

Tandem přispěl na výlet finanční částkou – vstupným a doplatkem dopravy autobusem. 

  

Mikulášská nadílka 

Tradiční Mikulášská nadílka proběhla v Loutkovém divadle v Opavě. Děti nejprve shlédly 

loutkové představení „O skákavé princezně“, poté obdrţely od Mikuláše, čerta a anděla 

sladký balíček. 

Zimní krkonošské soustředění dětí se zrakovým postižením na běžkách 

Je jiţ tradicí, ţe začátkem prosince pořádá Český svaz zrakově postiţených sportovců spolu 

se školami, které vzdělávají zrakově postiţené děti zimní běţecké soustředění na Friesových 

boudách v Krkonoších. I letos tomu nebylo jinak, a tak se sešlo na 25 zrakově postiţených 

dětí z celé České republiky se svými učiteli, aby se seznámily se základy běţeckého lyţování, 

rozvíjely svoji kondici a poznaly tuto krásnou část nejvyšších českých hor. 
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Vánoční diskotéka 

Tradičně před Vánocemi ukončujeme rok diskotékou v Casinu Kartáč Opava. Po minulých 

zkušenostech jsme děti rozdělili podle věku na dvě skupiny, aby se mohly lépe a prostorněji 

vyřádit. Dětem se velice líbí profesionální DJ, který pro ně připravuje různé hudební soutěţe 

s drobnou odměnou. Nadšené jsou také z připravených míchaných nápojů a dalšího 

občerstvení, které pro ně připravují zaměstnanci Kartáče. 

Vánoce  

Ve dnech 15. – 21. 12. připravili členové os Tandem spolu s vychovatelkami, asistentkami 

pedagogů a s ţáky vyšších ročníků Vánoční výstavku. Mohli jsme na ni shlédnout napečené 

a ozdobené perníčky, medové svíčky vytvořené ve školních dílnách a další výrobky, které 

připravili ţáci vyšších i niţších ročníků. Hlavním lákadlem výstavy jsou kaţdoročně betlémy, 

kterých se sejde vţdy větší mnoţství. Akce byla přístupná pro širokou veřejnost. 

  



 SPONZOŘI A NADACE 

 

 

Sponzoři a nadace, kteří nás v akcích podporovali  

ABEL – COMPUTER s.r.o. Opava 

AGIPP – p. Illík Pavel, Vršovice 

CASINO KARTÁČ GROUP a.s. Opava – p. Ševčíková Markéta 

GLOBUS ČR k.s., pobočka Opava 

GOLDSTELLA s.r.o. Slušovice 

GREX SERVICE s.r.o. Háj ve Slezsku  

HON - nábytek s.r.o. Opava 

HRUŠKA Zdeněk, Slavkov 

ISOTRA a.s. Opava 

JATKA – KURKA s.r.o. Otice 

ELEKTRO – p. Sadovský Opava 

KOFOLA a.s. Krnov 

LINASET a.s. Budišov nad Budišovkou 

LUNA – OVO s.r.o. – p. Prusek, Opava 

MARTEK ELEKTRONIK SERVIS Ostrava 

MLÝN HERBER s.r.o. Opava 

MODEL OBALY a.s. Opava 

POUBA TRAVEL Opava 

PŘIKLENKOVÁ HANA Opava - Kylešovice 

RITSCHNY – Kovošrot a sběrné suroviny Opava 

RS SLÁDEČEK – zahradnická a poradenská činnost Opava 

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ – pobočka Opava 

SK ZP BANÍK Ostrava 

TEMPO Opava 

TEVA CZECH INDUSTRIES s.r.o. Opava – Komárov 

TQM - HOLDING s.r.o. Opava 

TECHFLOOR s.r.o. Otice 



 PODĚKOVÁNÍ 

 

 

Poděkování 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do realizovaných akcí os Tandem, všem sponzorům, kteří 

finančně nebo materiálně na tyto akce přispěli. 

Velké poděkování patří pedagogům, rodičům a přátelům školy, bez jejichţ pomoci bychom 

nemohli úspěšně připravovat akce pro naše děti. 



 PODĚKOVÁNÍ 

 

 

Přehled účetnictví Tandem 2010 

 

 
příjmy PZ výdaje CELKOVÉ SOUČTY 

pokladna 175 414,00 70 931,00 153 907,00 92 438,00 

banka TANDEM 243 039,91 284 556,12 263 124,00 264 472,03 

banka SRPŠ 177 477,07 90 012,28 76 732,00 190 757,35 

CELKOVÉ SOUČTY 595 930,98 445 499,40 493 763,00 547 667,38 

     

     

     Příjmy 595 930,98 
   1 46 864,00 
 

příspěvky 
 2 252 200,00 

 
dary,dotace 

 3 0,00 
 

učebnice 
 4 94 066,98 

 
ostatní příjmy 

 5 202 800,00 
 

peníze na cestě 
 

 
0,00 

   Výdaje 474 308,00 
   1 40 883,00 
 

spotř.mat.+DHM 
 2 117 343,00 

 
služby 

 3 13 100,00 
 

mzdy+daně 
 4 183 187,00 

 
peníze na cestě 

 
5 57 230,00 

 

provozní 
náklady 

 6 62 565,00 
 

ostatní výdaje 
 

     HV 121 622,98 
   

 


