VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2011
os Tandem – sdružení rodičů
a přátel školy
při ZŠ pro zrakově postižené a žáky
s vadami řeči v Opavě

Občanské sdružení Tandem
Tato nezisková organizace vznikla v roce 1998. Sdružuje speciální pedagogy, rodiče žáků,
kteří se vzdělávají v Základní škole, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkové organizaci a přátele
kteří pomáhají zdravotně postiženým dětem a mládeži.
Hlavní činností sdružení je pořádání sportovních, zážitkových a kulturních mimoškolních
akcí, ve kterých dochází k začleňování zdravotně postižených mezi zdravé jedince. Sdružení
se rovněž podílí na finanční či organizační podpoře akcí realizovaných základní školou.
Mnoho z nich má nejen republikový, ale mezinárodní charakter.
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Projekty realizované v roce 2011
„Cítím, tedy jsem“
Projekt finančně podpořený Nadací O2 a Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška, při
kterém se podařilo z jedné nevyužívané místnosti na Základní škole, Opava, Havlíčkova 1, p.
o. vytvořit snoezelen. Jako hlavní princip metody práce ve snoezelenu je vytvoření prostředí,
které nabízí co nejširší spektrum smyslových podnětů, tzn. senzorickou stimulaci. Smyslové
zážitky jsou hluboké, prožité. Vybavení místnosti nabízí využití hudby, světelných stimulů,
matrací, manipulačních předmětů, čichových, zrakových a hmatových stimulů, atd.
„Sportujeme s Úsměvem“
Občanské sdružení Tandem pořádalo v roce 2011 několik zajímavých sportovních akcí
v rámci tohoto projektu. Tento projekt byl spolufinancován Moravskoslezským krajem, část
aktivit byla podpořena Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška. Tyto akce jsou
rozepsány níže.
„Sport posouvá hranice“
Projekt zaměřený na sportovní a prožitkové aktivity, kterých se zúčastnili zdravotně postižení
i zdraví jedinci. V tomto projektu se realizovali závody v rámci Tandemu pro život,
soustředění na tandemech, sportovní turnaje v goalballe, šachách, plavání, vyjali jsme s dětmi
do Itálie k moři a žáci naší školy prožili pár nádherných dnů s ekologicky zaměřenými
aktivitami v CEV Sluňákov v Horce nad Moravou. Některých dnů a soutěží se zúčastnili
zrakově postižení z polské Owiňske, slovenské Bratislavy a Levoče a sluchově postižení
z polské Ratiboře. Projekt byl spolufinancován z Nadačního fondu Českého rozhlasu
Světluška.

Akce roku 2011
Leden 2011
Jizerská 50
Hned první víkend roku jsme přijali pozvání Nadace Leontinka, která naše žáky přihlásila
do štafety zrakově postižených na 4 krát 3 km na závodech v Bedřichově.

Ubytováni jsme byli na internátě školy pro sluchově postižené v Liberci. Večer před závody
jsme se jeli prohřát a hlavně vyřádit do Babylonu – aquaparku. Na běžeckých závodech sice
pršelo a panovala všude hustá mlha, ale na startu se i tak setkalo přes 50 družstev. Přestože
byl terén měkký a místy stopa zcela rozježděná, všichni bojovali jako lvi a sklidili velký
obdiv. Atmosféra byla výborná, organizace bez chyby.
Únor 2011
Maškarní karneval
Konal se již posedmé v tělocvičně ZŠ, děti a žáci měli vyhlášenou soutěž o nejlepší
pyžamovo-papučový obleček. Za soutěže dostávali body, které nakonec vyměňovali
za drobné sladkosti, hračky, bižuterii.
Březen 2011
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. Novinkou tradiční akce byla příprava velikonoční tabule
s tradičními pokrmy, návštěvníci viděli na vlastní oči rozdíly mezi slepičími, pštrosími
a husími vejci.
Duben a říjen 2011
Sběr papíru
Členky výboru os Tandem uspořádaly pátý jarní a šestý podzimní sběr papíru. Soutěží již celé
rodiny, které se předhánějí v jeho donášce. Žáci třídy, která nasbírá nejvíce kilogramů, jsou
odměněni věcnou cenou.
Květen 2011
Svátek matek
V pátek, 13. 5. 2011 proběhla tvořivá dílna ke Dni matek, ve které si maminky, babičky se
svými dětmi vyráběli z keramické hlíny misky, květináče, tácky, ozdoby. Po vypálení v peci
byly dárky rozdány. Během práce bylo pro zúčastněné připraveno malé pohostění. Účast
21 zájemců svědčí o vzrůstající oblibě této akce.

Závody opavských speciálních škol
Byly další vydařenou akcí v měsíci květnu Speciální školy v Opavě pro zrakově, tělesně
a mentálně postižené nemají tolik příležitostí k setkávání. Proto jsme využili podpory MS
kraje a v rámci projektu „Sportujeme s Úsměvem“ jsme uspořádali pro tyto školy plavecké
závody. Ty byly rozděleny na kategorii chlapců a dívek a jednotlivé plavecké disciplíny: 25 m
a 50m volný způsob, 25m a 50m prsa a 25m znak. Byli jsme svědky pěkných výkonů, ale
hlavně žáci mohli pozorovat, že každý z nás má určité limity tělesné, zrakové či mentální,
které se dají překonávat.
Integrovaný turnaj ve florballe, boccii a přehazované s mezinárodní účastí
17. 5. 2011 se v Opavě na Husové ulici konal
Integrovaný turnaj ve florballe, boccii
a přehazované s mezinárodní účastí. Tento
turnaj se věnoval sportům tradičním, ale také
jsme představili aktivitu, která není běžná tj.
boccii. Byli jsme rádi, že pozvání na tuto
akci přijali naši přátelé z polské Ratiboře,
účastnili se také družstva z Krnova
a Raduně. Ta se utkala nejprve v turnaji
ve forballe, po skončení následoval turnaj
v boccii. Poslední měření sil bylo v turnaji
v přehazované. Po celé dopoledne jsme byli
svědky nejen pěkných sportovních zážitků,
ale především jsme měli možnost vidět na účastnících zapálení a radost ze hry.
Tandem pro život 2011 – Dolany u Olomouce
První velký letošní závod tandemových kol v rámci Kola pro život. Tradičně nedaleko
Olomouce v krásné přírodě, netradičně s našimi novými závodníky – děvčaty z šestého
ročníku. Celý den se velmi vydařil.
Červen 2011
Den dětí
Díky velké finanční podpoře sponzorů jsme letos byli schopni zajistit dopravu pro všech
158 žáků a zaměstnanců základní školy a některých rodinných příslušníků do ostravského
Dinoparku a letiště v Dolním Benešově - Zábřehu.
Všichni byli nadšeni z velmi realisticky působících

obrovských ještěrů, hodně dětí
zaujaly zvukové a pohybové projevy
zvířat. V malém 3D kině se díky
speciálních brýlí přenesly do období

druhohor a shlédly vývoj od narození po dospělost dinosaurů. V areálu jsme využili možnosti
projet se mezi ohradami speciálním dinovlakem, někteří prožili nemalý strach, když amplión
upozorňoval na velké nebezpečí při útěku tyranosaura. Úžasný zážitek měli i naši nejmenší,
kteří v pískovišti objevovali dinosauří kostry. Prolézačky s dinosauřími vejci byli hezkou
tečkou za celým areálem. Na letišti byly všem předvedeny různé typy letadel od větroňů
po několikamístné vyhlídkové, viděli jsme start letadla, který slouží na kontrolu síly a směru
větru, zájemci si vyzkoušeli oblečení padáku a seskok na trenažéru.
Mezinárodní šachový turnaj
Na Mezinárodní šachový turnaj se do Opavy sjelo celkem 6 družstev a to z Bratislavy, Prahy,
Litovle, Raduně a Opavy. Turnaj se hrál švýcarským systémem na 7 kol, a to jak soutěž
družstev, tak soutěž jednotlivců. Celý turnaj probíhal v přátelské, soutěživé atmosféře. Mezi
hracími koly si účastníci turnaje prohlídli město Opavu a v opavských Městských sadech si
vyzkoušeli jízdu na tandemových kolech. Účastníci turnaje odjížděli ze sluncem zalité Opavy
spokojeni a natěšeni na další šachové setkání.

Sportovní hry pro zrakově postiženou mládež.
Sportovní hry zrakově postižené mládeže (dále jen SHZPM) jsou každoročně pořádány
školami pro zrakově postižené. Mají dlouholetou tradici a jsou vyvrcholením celoročního
sportovního snažení reprezentantů škol pro zrakově postižené a klientů SPC pro zrakově
postižené z celé republiky. Umožňují poměřit zdatnost a srovnat výkony, jsou příležitostí
k podchycení talentovaných jedinců - budoucích reprezentantů paralympijského sportu.
SHZPM jako každoročně přispějí k individuálnímu rozvoji
pohybových dovedností žáků, k motivaci pro další sportovní činnost,
což přináší smysluplné využívání volného času, posílení zdatnosti a
zdraví, nové možnosti sociálního začlenění handicapovaných, navázání
nových kontaktů a zvýšení sebevědomí zrakově postižených dětí.
Nejúspěšnější sportovci her se dále účastní celorepublikových soutěží a

také reprezentují Českou republiku na mezinárodních závodech.
V pěti dnech se zrakově postižené děti utkaly v Opavě v atletických a plaveckých soutěžích
a věnovaly se speciálním sportům pro zrakově postižené tj. goalballu a showdownu.
Součástí her byla poprvé v historii účast zrakově postižené mládeže
z Polska a ze Slovenska, tudíž došlo k porovnání sil na mezinárodní
úrovni. Nejenže se všichni utkávali na poli závodním, ale v programu
her bylo rovněž poznávání města. Opava patří k místům, kde máme co
ukazovat, rádi jsme se pochlubili krásami slezské metropole.
Zorganizování sportovní akce takového rozměru zabere nejen spoustu
sil pořádající škole a os Tandem, ale hlavně klade velké nároky na finanční zabezpečení celé
akce. Proto děkujeme všem, kteří nám v této záležitosti pomohli: Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, Český svaz zrakově postižených sportovců, Moravskoslezský kraj,
Statutární město Opava, Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, Ostroj a.s., manželé
Poubovi, Ondrášovka a.s., RS Sport centrum Starlife - Roman Šebrle, Jatka Otice- Kurka,
Luna-Ovo, Transportní technika ing. Tůma, Lions., Slezská pekárna, Otická pekárna Knappe,
Model, Casino Kartáč- paní Ševčíková.
Červenec a srpen 2011
Čtyřdenní soustředění na tandemových kolech
V prázdninových měsících jsme se věnovali tandemové
cyklistice. Našim cílem bylo zdravotně postiženým dětem
ukázat nádherná místa jižní Moravy a toto opět spojit
s aktivním pohybem. Ve čtyřech dnech jsme se snažili
nabídnout co možná nejpestřejší program. Účastníci
navštívili Lednicko- valtická areál, vodní nádrž Nové Mlýny
a vyjeli jsme rovněž po Green cyklostezce do nedalekého
Rakouska. Tato akce byla kromě pohybových aktivit
spojena s poznáváním krásných míst v ČR.

Tandem pro život 2011 – Praha – Karlštejn Tour
Prázdninový víkend strávený v Praze, kde kromě závodu v nádherné krajině jsme si užili
dovádění v největším aqvaparku v Čestlicích, procházek po historických místech. Opět
krásné, slunečné počasí, které podtrhlo celou letní atmosféru.

Sportovní letní tábor
Pátý ročník letního týdenního sportovního tábora se konal ve Valašské Bystřici ve dnech
31. 7. až 7. 8. 2011. Počasí zpočátku nevěstilo nic příjemného,
rozbouřená řeky za stany dávala pocítit obrovskou sílu, která
navozovala strach i dospělým. V průběhu týdne mraky ustoupily
sluníčku a vše se vydařilo na jedničku. Výlety do Rožnova a jeho
skanzenu, večerní programy, tandemové vyjížďky do okolí, sportovní
aktivity v tělocvičně i venku, koupání v řece a jiné zážitkové aktivity.
Během pořádání této akce se zájem dětí a jejich rodin zvyšuje.
Intenzivní plavecký výcvik u moře
Jako každým rokem pořádalo os Tandem výjezd k moři. Letos jsme jeli do Itálie, do Gargana
- městečka Mattinaty. Ubytováni jsme byli v pěkně vybaveném kempu, kde nechybělo hřiště
pro beach voleyball a fotbal, bylo tam místo se stolním fotbálkem, stolním tenisem,
trampolínou, místní bar, kde se večer pořádaly soutěže, karaoke, diskotéky. Moře mělo
průzračnou vodu, pláže byly dostatečně široké, z písku a oblázků.
Během pobytu jsme měli na výběr z mnoha výletů, kterých jsme se mohli zúčastnit a poznat
takto lépe Itálii: Řím, Vesuv, Pompeje, výrobu mozarelly a projížďku lodí.
Po celou dobu našeho pobytu panovala výborná atmosféra, kterou nic nepokazilo. Spoustu
času jsme trávili nějakým sportem. Přes polední klid, jsme se dokonce vzdělávali o České
Republice - deskovou hrou „Česko“.

Září 2011
Výukový program v centru ekologické výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou
Ve dnech 13. – 16. 9. prožili žáci 5. – 7. ročníků program, který byl postaven na problému
osídlování ostrova, na kterém vybuchla sopka. Většina úkolů se plnila venku v přírodě, žáci
lovili v místních jezírcích vodní hmyz a měkkýše, na raftech zachraňovali zvířata
na poloostrově. Každý večer žáci vyjížděli s pedagogy na kolech do okolí Litovelského
Pomoraví. Celý pobyt si žáci i pedagogové užili díky propracovanému a velmi příjemnému
programu lektorek Pavly a Markéty, pohodové byly i večery s písničkami u kytary,
s fotbálkem na hřišti nebo společenskými hrami.

Tandem pro život 2011 – Valtické cyklobraní
Konec prázdnin je pro děti znamením, že musí znovu zasednout do školních lavic,
pro „tandemáky“ to signalizuje, že po roce uvidí a ochutnají krásu naší jižní Moravy.
Pro mnohé nejoblíbenější závod celého roku - Valtické cyklobranní. Na startu tohoto závodu
byl rekordní počet cyklistů, mezi jinými se na start závodu postavil také čerstvý mistr světa

Jaroslav Kulhavý. Závod byl perfektně organizačně zajištěn, všichni dojeli spokojení
a ve zdraví.
V neděli jsme se ještě vydali na projížďku do zámku Lednice, abychom si odnesli z jihu co
nejvíce pěkných zážitků.
Tandem pro život 2011 – Oderská mlýnice
Poslední závod letošní sezóny, který proběhl 24. 9. 2011. Tradičně výborně zorganizovaný
pořadateli, slunečné počasí, nostalgie, že budeme muset pár měsíců počkat na další trasy.
Mezinárodní sportovní hry zrakově postižené v Levoči
26. – 30. 9. 2012 proběhly ve škole pro zrakově postižené děti a mládež v Levoči soutěže
zaměřené na prostorovou orientaci, sebeobsluhu a turistiku. Z naší ZŠ se zúčastnilo 6 žáků
se svými speciálními pedagogy. Díky této akci získaly naše děti nové kamarády ze Slovenska,
dospělí si vyměnili své zkušenosti a poznatky z oblasti speciální pedagogiky.
Říjen 2011
Bílá pastelka – 12. 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 sloužící zrakově postiženým
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. Přes veškerou snahu bylo patrné, že sbírek podobného charakteru je
již v České republice více a lidé nejsou ochotni mnoho přispívat.
Exkurze ve Slezské tvorbě v Opavě
Aby se žáci seznámili s praxí výroby vánočních baněk a řetezů, domluvila předsedkyně
os Tandem exkurzi pro „osmáky“ naší ZŠ. Žáci byli přítomni celému průběhu výroby včetně
vyfukování, malování a stříbření. Ocenili pracnost jednotlivých výrobků a pochopili, proč je
jejich cena tak vysoká.
Koloběžkiáda
Výroční koloběžkiády se zúčastnilo 47 žáků ZŠ. Akce proběhla v parku na Nám.
Sv. Hedviky. Závodníci byli mile překvapeni odměnami, které se odvíjely od jubilejního
5. ročníku. Plyšoví pejsci a medvídci usínají s některými dětmi i po několika měsících.
Integrovaný turnaj základních škol v goalballe

Na konci října pořádalo občanské sdružení TANDEM již tradiční turnaj v goalballe - typické
hře pro zrakově postižené, ve které se dvě tříčlenná družstva, hrající v tělocvičně

na rozměrech 18x 9 metrů, snaží kutálením dopravit ozvučený míč do brány soupeře. Chtěli
jsme tím umožnit našim zrakově postiženým žákům porovnat síly s tzv. zdravými a žákům
běžných základních škol ukázat, že i postižení lidé jsou schopni úspěšně sportovat.
Listopad 2011
Dny umění nevidomých na Moravě
Již potřetí se ZŠ spolu s os Tandem účastní na realizaci této jedinečné akce ve městě Opava.
Tentokrát byly výtvarné práce vystaveny v Okresní knihovně Petra Bezruče v Opavě
Kateřinkách. Slavnostní vernisáže se zúčastnil i prezident Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých v ČR pan Josef Stiborský.
Mezinárodní showdownový turnaj družstev a jednotlivců
V listopadu jsme v Opavě přivítali mladé hráče a hráčky showdownu. Showdown je často
nazýván aplikovaným stolním tenisem pro nevidomé a zrakově postižené, je to hra pro dva
hráče, kteří se snaží střelit gól do soupeřovy branky. Hráči mají na očích neprůhledné brýle
(klapky), díky tomu mají všichni stejné podmínky ke hře. Míček, ve kterém chrastí broky se
posílá po hrací desce podlouhlou pálkou. Stůl je ohraničen čtrnácticentimetrovým
mantinelem, na každé straně je gólová branka a pokud se do ní hráč strefí, získává body.
Spolu s opavskými hráči se tohoto turnaje zúčastnili mladí zrakově postižení sportovci
z Levoče, Bratislavy, Prahy, Plzně a Litovle. K radosti pořádající školy obsadila opavská
děvčata první místo v soutěži družstev a v soutěži jednotlivců první tři místa.
Slavnostní přebírání ceny za 1. místo ve sběru šípků v ZOO Ostrava

Celý podzim sbírali žáci a jejich kamarádi šípky, kaštany, bukvice a jeřabiny, které se
v zimním období využijí pro zvířata. Již podruhé jsme se v tomto sběru umístili nejvýše
ze všech škol v MSK. Nejlepší tři sběrači se zúčastnili slavnostního předání hlavní ceny –
elektronických šipek.
Soustředění v běžeckém lyžování
Proběhlo poslední listopadový víkend, doufali jsme, že k nám bude počasí přívětivé a napadne
sníh, ale bohužel se tak nestalo. Proto jsme program soustředění museli přizpůsobit dané
situaci. Využili jsme nádherné přírody Litovelského Pomoraví a věnovali jsme se turistice.
Navštívili jsme nově zrekonstruovanou Loveckou chatu, prohlédli jsme si zde chov koní.
Jeden z výletů patřil Svatému kopečku a návštěvě ZOO, tam jsme si to užili nejvíce, protože
nám místní chovatelé dovolili si některá zvířata pohladit. Poslední den patřil turistickým
dovednostem – určovali jsme světové strany podle buzoly, zkoušeli jsme odhad vzdálenosti
a vysvětlovali jsme si legendu mapy. Večery jsme trávili společnými hrami a soutěžemi.
Nejvíce nás bavila hra Aktivity, u ní jsme se nasmáli a pobavili všichni. Víkend ve Sluňákově
jsme si opravdu užili. Krásná příroda, výborná strava a ubytování, spousta zábavy a legrace –
to jsou společní jmenovatelé prožitého víkendu.
Prosinec 2011
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka proběhla letos odděleně pro žáky z nižšího stupně
v tělocvičně ZŠ, pro starší žáky v Casinu Kartáč. Pro děti byly
připraveny soutěže, nadílku rozdal Mikuláš s čertem a andělem, starší
děti si mohli zazpívat karaoke a tančit v discoklubu. Balíčky připravily
členky os Tandem.
Vánoční posezení
Tradiční vánoční posezení dětí školní družiny a internátu proběhlo dne 21. 12. 2011. Nejprve
děti v jednotlivých skupinách a odděleních dostaly dárečky, které byly přichystány
pod stromečkem v tělocvičně. Následovala slavnostní večeře s bramborovým salátem
a kuřecími řízky. Na stolech nechybělo ani vánoční cukroví, které děti napekly samy ve školní
kuchyni. Slavnostní chvíle umocnilo pěvecké vystoupení sboru Slavíčci.
Vánoční výstava Betlémů
Ve dnech 2. – 10. 12.2011 připravili členové os Tandem spolu
s vychovatelkami, asistentkami pedagogů a s žáky vyšších ročníků
Vánoční výstavku. Mohli jsme na ni shlédnout napečené a ozdobené
perníčky, medové svíčky vytvořené ve školních dílnách a další
výrobky, které připravili žáci vyšších i nižších ročníků. Hlavním
lákadlem výstavy jsou každoročně betlémy, kterých se sejde vždy
větší množství. Akce byla přístupná pro širokou veřejnost
i o víkendech, výstavu shlédli děti a žáci z mateřských a jiných základních škol v Opavě.

Sponzoři a nadace, kteří nás v akcích podporovali
TQM – holding s.r.o. Opava
Nadační fond Českého rozhlasu
Statutární město Opava
SKZP Baník, Ostrava
Moravskoslezský kraj
HON – Nábytek s.r.o. Opava
MŠMT
Nadace České spořitelny
CASINO KARTÁČ Opava
Transportní technika Tůma s.r.o.
ISOTRA a.s. Opava
ČSOB Praha
Sport centrum Romana Šebrleho
Severomoravská plynárenská, a.s.
HERBER – MLÝN, s. r.o.
TEVA Czech Industries s.r.o.
Linaset a.s.
LUNA – OVO s.r.o. Opava
ZDENĚK HRUŠKA Slavkov
Starlife
OPTYS s.r.o. Opava
Lions Clubs International
RITSCHNY – Kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. Opava
NUTREND
TECHFLOOR s.r.o. Opava
ONDRÁŠOVKA a.s.
RS SLÁDEČEK, zahradnická a poradenská činnost, Opava
Jana a David Ličkovi
Obchodní společnost GOLD STELLA spol.s.r.o.
MODEL OBALY a.s. Opava
POUBA Travel s.r.o. Opava
Kofola a.s.
Martin Knappe
Jatka Kurka
J. L. N., spol. s.r.o.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do realizovaných akcí os Tandem, všem nadacím
a sponzorům, kteří finančně nebo materiálně na tyto akce přispěli.
Velké poděkování patří pedagogům, rodičům a přátelům školy, bez jejichž pomoci bychom
nemohli úspěšně připravovat akce pro naše děti.

Přehled účetnictví 2011

