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Občanské sdružení Tandem 
 

bylo založeno v roce 1998. Sdružení pomáhá zařadit zdravotně postižené děti do zdravé 

populace. Připravuje sportovní a kulturní akce, finančně přispívá na akce realizované 

Základní školou, Opava, Havlíčkova 1, p. o. 

Členové sdružení pomáhají při organizaci místních, republikových i mezinárodních akcích. 

Os Tandem tak podporuje sociální cítění, osobní rozvoj dětí, zdraví i vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor os Tandem: 

 

Předsedkyně   Hana Přiklenková 

Statutární zástupce  Mgr. Jana Čmelíková 

Hospodář   Hana Christová 

Členové výboru  Blažena Šenková 

    Věra Horáková  

    Lucie Tvrdoňová 
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Projekty realizované v roce 2012 
„Děti pro les, les pro děti“ 

V rámci projektu, který jsme vyhráli v celorepublikové soutěži Nadace Tereza se zaštítěním 

 generálního partnera společnosti IKEA, jsme uklízeli 

Kamennou horu v Oticích, vysázeli přes 300 kusů  

 

stromků. S dětmi jsme vyrobili 5 ptačích budek a za pomoci myslivců je rozvěsili na vhodná 

místa. U příležitosti oslav Dne dětí jsme projekt slavnostně ukončili celodenním programem: 

při přírodovědných a manuálních dovednostech se děti seznámily s okolím Otic, postavily 

krmelec. Spolu s dospělými opékaly špekáčky a obědvaly v přírodě.  

V rámci projektu jsme měli i další akci zaměřenou na českou přírodu – ukázky letů dravých 

ptáků, která se konala 18. května 2012. V rámci vyučování se žáci celé školy vypravili 
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na hřiště Základní školy Englišova, kde očekávali členové Společnosti na ochranu dravých 

ptáků Zayferus. Děti se mohly seznámit nejen s dravci, jako jsou orel bělohlavý, orel skalní, 

jestřáb, sokol a raroh, ale také s celou řadu sov, včetně nejmenšího puštíka, všichni mohli 

na vlastní oči pozorovat ohrožené dravé ptáky, jak volně létají a loví věrohodné makety 

zvířat. Ukázky byly doplněny poutavým výkladem a soutěžemi. Na závěr si díky ochotě členů 

společnosti Zayferus nevidomé děti vyzkoušely, jaké to je, když jim luňák sedí na ruce. 

Mohly si ohmatat zobák a drápy dravců. 

 

 

„Posouváme hranice“ 

Projekt byl realizován s pomocí nadačního příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu 

ze sbírky Světluška (60 000,- Kč), dalšími partnery projektu byla Nadace Leontinka (73 000,- 

Kč) a TQM – holding s.r.o. Opava (56 000,- Kč). 

Cílem projektu byl rozvoj osobnosti zdravotně postižených dětí a mládeže (zrakově 

postižených a dětí s kombinovanými vadami) prostřednictvím mimoškolních aktivit, které 

byli zaměřeny na sportovní výkon a vyžití,  zážitkové pobyty v přírodě. 

Jednalo se o žáky a absolventy ZŠ, Opava, Havlíčkova 1, p. o. zřízené pro zrakově postižené 

a žáky s vadami řeči, kam v současné době dochází i žáci s kombinovanými vadami, dále 

integrované zrakově postižené žáky v Moravskoslezském kraji, děti a mládež z podobných 

škol a klienty speciálně pedagogických center pro zrakově postižené v ČR, kteří se účastnili 

republikových a mezinárodních soutěží, a se kterými máme dlouhotrvající kontakty. 

Na některé soutěže byli pozváni také zrakově postižení z Polska (Ratiboř) a Slovenska 

(Levoča a Bratislava). 

 

Realizované akce: 

Časové období Název akce 

5. – 9. 2. 2012 Soustředění na lyžích a snowboardu – Stará Ves 

u Rýmařova 

26. – 30. 3. 2012 Pobyt s environmentální tématikou – CEA Sluňákov 

27. – 29. 4. 2012 Mezinárodní šachový turnaj ZP - Bratislava 

5. – 6. 5. 2012 Mistrovství ČR v atletice zrakově postižených - Brno 

19. 5. 2012 Závody Tandem pro život (TPŽ) Opava 

28. 5. – 1. 6. 2012 Sportovní hry zrakově postižené mládeže - Praha 

8. – 10. 6. 2012 Mistrovství ČR v šachu zrakově postižených - Praha 

20. – 22. 7. 2012 Závody TPŽ Praha 

2. – 12. 8. 2012 Plavecký pobyt v Itálii 

12. – 19. 8. 2012 Letní tábor ve Vrbně pod Pradědem - Železné 

14. – 16. 9. 2012 Závody TPŽ Valtické cyklobraní 

22. 9. 2012 Závody TPŽ Oderská mlýnice 

24. – 26. 9. 2012 Zážitkový pobyt s EVVO tematikou - CEA Sluňákov 

5. – 7. 12. 2012 Účast na Mezin. šachovém turnaji pro ZP - Olomouc 

14. – 15. 10. 2012 Mistrovství ČR zrakově postižené mládeže v plavání - 

Opava 

2. 11. 2012 VI. ročník integrovaného goalballového turnaje ZŠ 

30. 11. – 2. 12. 2012 Účast na Mezinárodním šachovém turnaji pro ZP - 

Praha 

 

 

 



Os Tandem – výroční zpráva 2012  
 

5 

 

Akce roku 2012 
 

Únor 2012 

Lyžařský výcvik ve Staré Vsi u Rýmařova 

Začátkem února žáci 7. až 9. tříd odjeli na tradiční výcvik 

ve sjezdovém, běžeckém lyžování a snowboardingu. Na chatě 

Orientka měli perfekní zázemí s bazénem, saunou, výbornou 

kuchyní a příjemným personálem. Týden venku v přírodě byl 

přínosem nejen na zvýšení fyzické kondice, ale i utužení 

kolektivu. Žáci 7. ročníku dostali finanční příspěvek 

od Magistrátu města Opavy. 

 

Karneval v maskách 

Konal se v pořadí již po osmé v tělocvičně ZŠ. Děti soutěžily o nejlepší masku v tanečních 

soutěžích získávaly body, které proměňovaly za sladkosti a hračky. Jako tradičně byly děti 

z akce nadšené. 

 

 
 

Březen 2012 

Velikonoční výstavka 

Ve dnech 26. 3. až 4. 4. 2012 proběhla v prostorách školy Velikonoční výstavka. Výrobky 

z keramiky, malované perníčky, obrázky malované barvami na sklo, šperky z perliček, 

zdobená vajíčka a mnohé další vyrobily děti spolu s vychovateli, zaměstnanci školy i s rodiči. 

Výstava byla otevřená nejen pro rodinné příslušníky našich žáků, ale i pro veřejnost. Děti 

z MŠ a ZŠ v okolí i lidé, kteří o výstavkách z minulosti již vědí, jsou pravidelnými 

návštěvníky. Os Tandem má nad těmito akcemi záštitu, přispívá velkou měrou i finančně. 

 

Zážitkový program s ekologickým programem 

Ve dnech 26. - 30. 3. 2012 mohly děti 1. - 4. ročníku 

prožít pár krásných březnových dní v Centru ekologické 

výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou. Se svými 

pedagogy zažily několik dní plných přírodovědných 

aktivit a úkolů, „zachraňovali“ živočichy 

ze Zeleného ostrova převozem na raftech, měřily 

rychlost větru, poznávaly okolí na tandemových 

a trekových kolech. 
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Duben 2012 

Sběr papíru 

Sedmý ročník sběru papíru uspořádaly členky os Tandem pro všechny žáky ZŠ. Soutěže se 

zúčastnily hlavně malé děti, které se předháněly o donesení co nejvíce kilogramů papíru. 

Nasbíraných 20 q určitě zachrání kus lesa… 

 

Lesní pedagogika 

Dne 12. dubna odjeli žáci 4. – 6. tříd do polesí Valšovice, kde 

na ně čekali studenti a zaměstnanci Střední lesnické školy 

v Hranicích. Každá třída měla k dispozici dva studenty, kteří ji 

po celou dobu doprovázeli po lese. Uměli zajímavě vyprávět, 

měli pro žáky připravené různé úkoly a dovednosti - určovali 

výšku a stáří stromů, zopakovali si všechny druhy jehličnanů, 

počítali letokruhy, naučili se rozeznávat zimní a letní dřevo, 

některé skupinky vyráběly přírodní lapače na škodlivého brouka 

klikoroha borového, viděli "výsledek práce" lýkožrouta smrkového. Někteří nakrmili ryby 

v lesním rybníčku, jedné skupince se povedlo chytit rybku na tak zvanou "pytlačku". Snad 

největší zážitek však měli žáci z 5. A třídy: cestou lesem se jim podařilo potkat stádo 

sedmnácti divokých prasat. 

 

Otevřené Mistrovství v šachu zrakově postižených Slovenské republiky v Bratislavě 

Poslední dubnový víkend odjeli žáci naší školy do Bratislavy na Mistrovství v šachu ZP. 

V přestávkách mezi zápasy proběhlo také soutěžení v showdownu. Kromě výborných 

umístění jednotlivců i družstev žáci poznali Bratislavu a okolí, navštívili Děvín, ochladili 

nohy na soutoku Moravy a Dunaje. 
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Květen 2012 

Svátek matek 

4. 5. 2012 jsme společně s maminkami žáků oslavili Den matek v keramické dílně, kde si děti 

společně vytvořily sluníčka, srdíčka a jiné drobné ozdoby z modelářské hlíny. Po vypálení 

v peci byly dárky rozdány. Během práce bylo pro zúčastněné připraveno malé pohoštění. 

 

Školní akademie 

11. 5. 2012 jsme uspořádali spolu se základní školou Školní akademii v prostorách 

Loutkového divadla v Opavě pro rodiče žáků a přátele školy. Žáci měli připraveny krátké 

taneční, hudební, recitační vystoupení, někteří si zahráli ve scénkách. Na konci pořadu dostaly 

maminky, babičky, tety a všechny přítomné ženy kytičku jako poděkování za lásku 

a laskavost. 

 

Silesia Merida bike marathon 2012 

Dne 19. května se jel závod Silesia Merida bike marathon, kterého se zúčastnilo také osm 

tandemů. Trať vedla 

rovinatým i kopcovitým 

terénem a měřila asi dvacet 

kilometrů. Nejlepší 

závodníci ji zvládli 

za necelých 45 minut. 

Posádky tandemů tvořili 

kromě současných 

i bývalých žáků naší školy 

také dospělí se zrakovým 

handicapem. Organizace 

celého závodu byla 

výborná, všichni 

zúčastnění strávili sportem 

příjemnou část sobotního 

dne. 

 

 

 

Sportovní hry zrakově postižené mládeže v Praze 

Koncem května proběhlo pět dnů plných sportovního klání v plavání, lehké atletice, goalballe 

a showdownu zrakově postižených z celé České republiky. Žáci naší školy i integrovaná 

Kristýna Koyšová byli velmi úspěšnými sportovci, kteří dovezli mnoho medailí. 

 

Červen 2012 

Den dětí 

Výjezd všech dětí a pracovníků na Kamennou 

horu v Oticích byl provázen hezky stráveným 

dnem v přírodě s mnoha zajímavými 

aktivitami a hrami. Zázemí bylo vytvořeno 

v Kynologickém klubu Otice. Děti soutěžily 

po celé sopce, v prostorách klubu je čekaly 

paní kuchařky s občerstvením. Někteří dojeli 

na místo na tandemech, jiní MHD nebo pěšky, 

celý den se velmi vydařil. 
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Mistrovství ČR v šachu zrakově postižených 

O víkendu 8. 6. - 10. 6. 2012 se v Praze konalo Mistrovství České republiky v šachu žáků 

a juniorů se zrakovým postižením. Naší školu jeli reprezentovat 4 chlapci. 

Večer šli 

zúčastnění 

na procházku 

Starým Městem 

a využili Muzejní 

noc. Svezli se 

na Památník 

na Vítkově, kde 

navštívili všechny 

prostory a plnili 

různé úkoly, pak 

seběhli 

do Vojenského 

muzea, kde mohli 

obdivovat zbraně, 

tank a dokonce si 

i zastříleli 

ze vzduchovek. 

 

 

 

 

Červenec 2012 

Tandem pro život - Praha 

Víkendová akce v Praze, která vyvrcholila 21. července závodem Praha Karlštejn Tour České 

spořitelny, a kterého se mimo cyklistů na singlech zúčastnilo také 8 tandemů. Trať vedla 

terénem okolo 

Velké Chuchle 

a měřila asi 

dvacet sedm 

kilometrů. 

Nejlepší 

závodníci ji 

zajeli za jednu 

hodinu. Během 

víkendu jsme 

nejen poznávali 

nová zákoutí 

hlavního města, 

ale jeli se 

i odreagovat 

do Aquaparku 

v Čestlicích, kde 

se všichni 

odreagovali 

po závodu.  
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Srpen 2012 

Plavecký výcvik u moře v Itálii 

Osmý výjezd o letních prázdninách za sluníčkem a mořem. Letošní pobyt byl v něčem jiný - 

opět jsme zajeli do Itálie, ale tentokrát více na sever, k Benátkám, do kempu Pra delle Torri. 

Čtyřhvězdičkový, s bazény a aquaparkem 

přímo v areálu, s kapacitou deset tisíc 

rekreantů. To číslo nás strašilo, ale žádné 

mačkanice na pláži, v restauraci či 

zmiňovaném bazénu jsme nezažili. Pěkné 

mobilhomy pod staršími stromy, které 

zajišťovaly částečný stín, dobrá česká 

kuchyně, prima parta, krásné počasí, čisté 

a teplé moře. Někteří využili nabídku 

na celodenní výlet do Benátek, města 

známého svou historií, paláci, gondolami. 

Ve skoro 40 stupních to byl skvělý výkon 

snažit se vidět co nejvíce a vydržet se 

proplétat uličkami. Večerní výlet do vedlejšího přístavu Caorle byl pohlazením pro duši. 

Malebné historické město s úzkými uličkami a románskou katedrálou sv. Štěpána, 

promenádou na pobřeží končící kostelem Madony Andělů se zvonicí, mnoha obchůdky 

a restauracemi. Večer plný lidí, zábavy, "italské pohody" a zmrzliny v kokosu. Ostatní dny 

jsme trávili u moře, někteří využili vodních radovánek na nafukovacím banánu za člunem, jiní 

překonávali velkou vzdálenost bójek, protože pověstná věta:"Kdo nedoplave k bójce, jako by 

nebyl u moře!", platila i tentokrát. A když jsme sluníčka a slané vody měli dost, vrhali jsme se 

k tobogánům, bazénům a brouzdalištím. Večery trávené s kulturním programem kempu, hrou 
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voleyballu, nakupováním na trzích nebo jen povídáním a deskovými hrami byly pěknými 

tečkami za každým stráveným dnem. Krásných jedenáct dní. 

 

Tábor 

Na již tradiční, v pořadí šestý letní tábor v termínu 12. – 19. srpna 2012 vypravily děti, kterým 

os Tandem na turistické základně ve Vrbně pod Pradědem – Železná připravil pobyt. Děti 

byly ubytovány v budově, kde spaly ty nejmenší, ostatní v chatkách či stanech s podsadami. 

Aktivity během pobytu byly 

zaměřeny na indiánskou tématiku, 

děti spolu s vedoucími postavili 

6 metrů vysoký totem, týpí, 

Celodenní výlety byly zaměřeny 

na poznávání přírody CHKO 

Jeseníky, zdatnější děti si vyšlápli 

turistickou cestu podél Bílé Opavy, 

mladší poznávaly krásy lázeňského 

střediska Karlova Studánka 

i s jejími léčebnými prameny. 

Ve Vrbně pod Pradědem si 

prohlédli vystavené předměty 

ze skla v místním muzeu, které je 

zaměřeno na typické zelené sklo. 

Kromě vystavovaných věcí si mohly prohlédnout i tavící pec. Tábory jsou stále oblíbenější, 

s pomocí různých sponzorů jsou přístupné i dětem ze sociálně slabších rodin. 
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Září 2012 

U příležitosti zahájení nového školního roku se 3. září uskutečnil aktiv os Tandem. Rodiče 

byli informováni o výši příspěvku a plánovaných akcích na další období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandem pro život – Valtice 

Tradiční víkendovou akci jsme zahájili ubytováním 

a večerní procházkou po městě Mikulově, navštívili jsme 

zámeckou zahradu, vyšli na vyhlídku. Sobotní závod 

v rámci Kola pro život se vedl Lednicko-Valtickým 

areálem s přesahem do Rakouska. Čtyřicetikilometrová 
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trasa parkem, mezi vinicemi, byla nádherná, přestože ne kopcovitá, tak dala zabrat. Všichni ji 

zvládli na výbornou. Večer strávený s vykládáním o úskalích tratě, okořeněný vlastními 

zážitky, byl víc než hezký. V neděli jsme se vydali ještě na tandemovou projížďku směrem 

k Lednicím, cestou zpátky nakoupili do autobusu osvědčené dárky a spokojeni dojeli 

do Opavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandem pro život – Oderská mlýnice 

22. září se konaly poslední letošní tandemové závody v Klokočůvku u Oder. Přes chladné, 

zatažené a místy deštivé počasí dojeli všichni v pořádku, bez úrazu, problémů s koly a šťastní, 

že mají náročnou kopcovitou trasu za sebou. 

 

Ovládnutí živlů na Sluňákově 

Ve znamení přírodních živlů se nesl pobyt žáků Základní školy Opava na Havlíčkově ulici 

v Centru ekologické výchovy Sluňákov. 

Zavítali sem od 24. do 26 září. Jejich 

dvoudenní pobyt ovlivnily tedy hlavně: země, 

voda, oheň a vzduch. Děti prošly statečně 

každým z těchto mocných živlů. Vyzkoušely 

si stavbu živelných bran, které musely skládat 

jen z materiálů pocházejících z přírody. 
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Absolvovaly také plavbu na raftech. Zážitkem pro ně i jejich učitele byl cyklistický výlet 

do Litovelského Pomoraví, kde mohli všichni obdivovat meandry řeky Moravy a ověřit si, jak 

vypadá „naživo“ vodní eroze. Dvoudenní pobyt uzavřel „živelný test“, který si vychutnali 

také učitelé. Každý z účastníků si ověřil, na základě dvaceti otázek umístěných na různých 

místech venkovního areálu, jaký živel je pro něj dominantní. Příjemné na celém pobytu bylo 

krásné počasí, které provázelo oba dny. 

 

Říjen 

Mistrovství zrakově 

postižené mládeže 

v plavání 

Ve dnech 14. - 15. 10. 

2012 proběhlo v Opavě 

Mistrovství ČR zrakově 

postižené mládeže 

v plavání. Organizace se 

ujala ve spolupráci s SK 

Baníkem Ostrava 

Základní škola, Opava, 

Havlíčkova 1, 

příspěvková organizace 

a os Tandem. Do Opavy  

přijeli závodníci z Plzně - 

TJ Start, z Prahy -  
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Náměstí Míru a TJ Zora, z Brna - SK Orbita a účast podpořili domácí - SK Baník Ostrava. 

Závody probíhaly v jednom dni a tomu byl přizpůsoben program. Soutěžilo se v těchto 

disciplínách:25 a 50 metrů volný způsob, 25 a 50 metrů prsa a 25 metrů znak. Všichni 

závodníci přistupovali k jednotlivým závodům zodpovědně, k vidění byla zajímavá klání mezi 

jednotlivými plavci. Cílem tohoto závodu bylo poměření sil mezi závodníky různých oddílů 

z celé republiky , škoda, že nepřijeli plavci z Litovle a z Prahy Hradčan, protože účast 

na vrcholném závodě mohla být vyšší a o to zajímavější. Do budoucna počítáme s účastí ZP 

žáků integrovaných v běžných školách, v poslední době se nám podařilo podchytit nadané 

sportovce právě z těchto řad. Pro plavecký sport se velmi osvědčila soustředění pořádaná 

Českým svazem zrakově postižených sportovců, kde se nejmenší zrakově postižení sportovci 

seznamují se specifickými sporty zrakově handicapovaných, tedy i s plaváním. 

Mistrovství ČR ZP v plavání navštívil prezident Českého svazu zrakově postižených 

sportovců pan Jaroslav Pata. 

 

Bílá pastelka 2012 

Dne 17. 10. 2012 proběhla celostátní sbírka Bílá pastelka. Tato sbírka je určena na podporu 

služeb pro nevidomé a slabozraké v České republice. Zaměstnanci Základní školy, Opava, 

Havlíčkova 1, p. o. a členové os Tandem prezentovali na Horním náměstí spolu s pracovníky 

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Opavě pomůcky, které používají 

pedagogové a žáci při vyučování, ve volném čase. 

      

O pomůcky byl z řad veřejnosti zájem, mnoho lidí si vyzkoušelo s klapkami na očích různé 

aktivity (skládání hlavolamů, hmatové pexeso, cvičnou vestičku s různými druhy zapínání) 

nebo si vyzkoušelo napsat své jméno na Pichtově stroji. 

Listopad 2012 

Integrovaný goalballový turnaj žáků základních škol z Opavy a okolí 

Osmý ročník turnaje se konal v pátek 2. listopadu 

v tělocvičně na opavské obchodní akademii. Vyhrát. 

Před tímto nelehkým úkolem stáli žáci ZŠ Riegrova, 

ZŠ Stěbořice, ZŠ Šrámkova, ZŠ Krnov, ZŠ 

Kylešovice, ZŠ Raduň, ZŠ Slezský odboj 

a goalballisté pořádající ZŠ Havlíčkova. 

Přístup a zapálení žáků, kteří i s klapkami na očích 

předváděli neuvěřitelné výkony, byl obdivuhodný. 

Podle postřehů některých účastníků to nebylo vůbec 

jednoduché. Žáci ZŠ Riegrova přiznali, že ztratili 

orientaci a nevěděli, kde jsou. "Chce to dobrou taktiku, není to úplně jednoduché," doplnil 



Os Tandem – výroční zpráva 2012  
 

15 

 

jeden z nich. Další kvitovali, že se turnaje účastnili taky dobré holky. "Není to žádná legrace, 

být stále potmě," prozradili další. Hra podle nich vypadá jednoduše, ale musíte se při ní hodně 

soustředit a poslouchat. Mnozí vůbec nepoznali, kdo vlastně hraje. Prostě, pro žáky to byla 

opravdová zkušenost - nevidět "na vlastní kůži." 

Někteří žáci prozradili, že se s goalballem seznámili teprve den před turnajem, když jim paní 

učitelka objasnila pravidla této hry. Teoreticky jsme tedy připraveni byli, ale praxe nám 

chyběla, vlastně jsme ani nevěděli, do čeho jdeme. V prvním zápase jsme se oťukali a potom 

jsme si to jen užívali. Goalball je zajímavý a zábavný, tuto hru budeme prezentovat dál.  

Velmi zajímavé byly i názory dalších zúčastněných, kteří se vyjádřili v tom smyslu, že také 

pro diváky je goalball jiný než ostatní sporty. Zjišťujeme tak, jak to mají nevidomí těžké. 

Nikdy předtím jsme tuto hru neviděli a teď ji máme rádi, líbí se nám, jak je napínavá. 

Uvědomujeme si, že nejen nevidomí, ale všichni postižení to nemají v životě lehké a potřebují 

naši pomoc, sdělili další účastníci turnaje.  

Prožili jsme zábavné dopoledne a po velkých a vyrovnaných bojích bylo nakonec dohráno 

v tomto pořadí:  

  1. místo ZŠ Riegrova  

  2. místo ZŠ Kylešovice  

  3. místo ZŠ Havlíčkova  

  4. místo ZŠ Šrámkova  

  5. místo ZŠ Krnov  

  6. místo ZŠ Raduň  

  7. místo ZŠ Slezský odboj  

  8. místo ZŠ Stěbořice  

8. ročník integrovaného turnaje je minulostí a nás pořadatelskou školu těší vyjádření 

účastníků: ,,Super organizace, příští rok přijdeme zase. 



Os Tandem – výroční zpráva 2012  
 

16 

 

Sběr podzimních plodů 

Třetí ročník soutěže vyhlásila ZOO Ostrava. Děti sbíraly celý 

podzim šípky, žaludy a kaštany, sušily je doma, nebo 

v prostorách školy k zimnímu krmení zvířat. 26. listopadu jsme 

usušené přírodniny odváželi do ZOO, někteří žáci se při předání 

zúčastnili exkurze po výbězích zvířat a výukového programu, 

který nám přednášela lektorka ZOO Ostrava. Vidět zvířata bez 

davu lidí u výběhů a v pavilónech, poslouchat zajímavosti 

z jejich života, ošetřování a nakonec strávit příjemnou hodinu 

v environmentální učebně mezi kožešinami, lebkami, 

vycpaninami i živými hady byl velký zážitek asi pro každého 

z nás. 

 

 

 

 

Turnaj speciálních škol v Boccii 

Základní škola Opava, Havlíčkova 1, p.o. ve spolupráci s os TANDEM pořádala ve čtvrtek 

29. 11. 2012 turnaj speciálních škol v Boccii pro mladší žáky. Pozvání přijali žáci ze ZŠ 

pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, a ZŠ Slezského odboje. Po napínavých 

utkáních se na 1. místě umístil chlapecký tým BMX z pořádající školy.  

Další umístění: 

2. místo: Holky ze ZŠ Slezský odboj 

3. místo: Draci ze ZŠ Slezský odboj 

4. místo: Škorpióni ze ZŠ Havlíčkova 

5. místo: Opičky ze ZŠ Dostojevského 

6. místo: Laura a Tygři ze ZŠ 

Dostojevského 

Všichni účastníci tohoto turnaje byli 

odměněni za krásnou a mnohdy i 

napínavou hru věcnými cenami, které 

věnovala Česká spořitelna a.s., Transportní 

technika Tůma s.r.o., os TANDEM. 

 

 

Prosinec 2012 

Mikulášská nadílka 

5. 12. jsme pro žáky nižšího 

stupně ZŠ připravili Mikulášskou 

nadílku v tělocvičně školy, kde 

své schopnosti prověřili 

ve vědomostních, pohybových či 

pěveckých soutěžích. Členové os 

Tandem dětem nachystali balíčky 

s ovocem, čokoládovými 

figurkami a ponožkami, které 

dětem nadělil Mikuláš s anděly. 

Neposlušné žáky postrašil čert 

v okovech. 
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Starší žáky pozvala na Mikulášskou nadílku sponzorka os Tandem, vedoucí Casína Kartáč 

v Opavě, Markéta Ševčíková. Žáci si zasoutěžili v tancích a karaoke, dostali občerstvení 

v podobě nealkoholických koktejlů a slaného pečiva. 

 

Vánoční výstava 
Ve dnech 10. – 18. 12. 2012 byla v místnosti školy nainstalována výstavka. Betlémy 

z keramiky, papíru, dřeva, špejlí, 

perníku a spousta výrobků připomněly 

tradice Vánoc. Do prodejního stánku 

připravily děti mnoho dekoračních předmětů s vánoční a zimní tématikou. Do misijního 

stánku pro děti z Paraguaye přispěli všichni zaměstnanci školy svými výrobky nebo finančně. 
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Sponzoři a nadace, kteří nás v akcích v roce 2012 podporovali  
 

TQM – holding s.r.o. Opava 

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 

Nadace Leontinka 

SKZP Baník, Ostrava 

Statutární město Opava 

ČSOB Praha 

HON – Nábytek s.r.o. Opava 

HERBER – MLÝN, s. r.o. 

TEVA Czech Industries s.r.o. 

Nadace České spořitelny 

CASINO KARTÁČ Opava 

LUNA – OVO s.r.o. Opava 

OPTYS s.r.o. Opava 

RITSCHNY – Kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. Opava 

TECHFLOOR s.r.o. Opava 

RS SLÁDEČEK, zahradnická a poradenská činnost, Opava 

Obchodní společnost GOLD STELLA spol.s.r.o. 

MODEL OBALY a.s. Opava 

POUBA Travel s.r.o. Opava 

OSTROJ a.s. 

ABEL – Computer 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. 
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Přehled účetnictví za rok 2012 

 

 

 

 

 
příjmy PZ výdaje CELKOVÉ SOUČTY 

pokladna 278 614,00 25 052,00 205 829,00 97 837,00 

banka TANDEM 237 801,69 57 791,63 236 140,00 59 453,32 

banka SRPŠ 31 163,20 157 199,34 34 572,00 153 790,54 

CELKOVÉ SOUČTY 547 578,89 240 042,97 476 541,00 311 080,86 

 

 

 

 
Příjmy 547 578,89 

 1 33 700,00 příspěvky 

2 162 000,00 dary, dotace 

3 0,00 učebnice 

4 33 284,89 ostatní příjmy 

5 318 594,00 peníze na cestě 

   Výdaje 476 541,00 
 1 24 595,00 spotř.mat.+DHM 

2 88 904,00 služby 

3 44 024,00 mzdy+daně 

4 183 980,00 peníze na cestě 

5 131 830,00 
provozní 
náklady 

6 3 208,00 ostatní výdaje 

   HV 71 037,89 
  


