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Občanské sdružení Tandem 
 

- pracuje od roku 1998, kdy si členové vytýčili za cíl organizovat sportovní a kulturní akce 

pro zdravotně postižené děti, integrovat je mezi zdravou populaci. 

Členy sdružení jsou speciální pedagogové a rodiče žáků, kteří se vzdělávají v Základní škole, 

Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace. Tato škola se zaměřuje na vzdělávání zrakově 

postižených a žáků s narušenou komunikační schopností, do výuky jsou integrováni i žáci 

s kombinovanými vadami. 

Mezi další stěžejní oblast práce pedagogických členů sdružení je pomoc při vzdělávání, která se 

realizuje tvorbou učebních pomůcek pro zrakově postižené, zážitkovými pobyty s environmentální 

tematikou, návštěvou výstav, exkurzemi zajímavých míst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor os Tandem: 

  

Předsedkyně    Hana Přiklenková 

Statutární zástupce   Mgr. Jana Čmelíková 

Hospodář    Mgr. Marie Hoftová 

Členové výboru   Věra Horáková 

Lucie Tvrdoňová 
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Úspěšně realizované projekty roku 2013 
 

Projekty se sportovní tematikou 
 

„Sportujeme spolu a jde to“ 

Pedagogové ZŠ Havlíčkova připravovali v rámci projektu ,,Sportujeme spolu a jde to“ v měsících 

březen až listopad 2014 sérii  zajímavých sportovních akcí pro 230 účastníků. Cílem bylo 

představit žákům běžných i speciálních škol sportovní aktivity zrakově postižených dětí 

a především prostřednictvím tohoto projektu začlenit zdravotně postižené mezi zdravé vrstevníky. 

Organizátoři vybrali tandemovou cyklistiku, kreistorball, boccii, showdown, goalball a  tchoukball. 

Žáci i pedagogové se při jednotlivých setkáních seznámili s typickými sporty zrakově postižených 

a na vlastní kůži si vyzkoušeli jejich netradiční pohybové aktivity a částečně tak získali  představu 

o životě handicapovaných lidí. Dalším našim cílem bylo použít pohybové aktivity ve spojení 

sprevencí patologických jevů a posilování fyzické zdatnosti a sebevědomí zdravotně postižených 

dětí i jejich zdravých kamarádů.  

Projekt byl realizován v několika blocích:  

- turnaj v tchoukballe byl přehlídkou velmi dramatických a zajímavých zápasů. Tchoukball je 

míčová hra, která využívá prvků házené, volejbalu a baskické peloty. Jde o poměrně nový 

sport, který vznikl v 70. letech ve Švýcarsku jako reakce na klasické kontaktní míčové hry 

(jako je basketball či házená), při kterých docházelo k častým zraněním hráčů. Snahou bylo 

vytvořit sport, který bude stejně dynamický a rychlý jako tyto již tradiční sporty, ale jeho 

pravidla a koncepce eliminují zranění, ke kterým při kontaktů hráčů a rychlých akcích 

obvykle ve sportu dochází. Při hře jde o to , aby útočící družstvo hodilo míč do odrážela, 

které supluje branku. Pokud odražený  míč spadne  za určitých pravidel na zem, je to bod 

pro družstvo. Po velkých bojích se na prvním místě umístila ZŠ Šrámkova, druhou pozici 

obsadila ZŠ Stěbořice a třetí místo patřilo pořádající ZŠ Havlíčkova. 

- turnaj v showdownu měl za úkol seznámit žáky základních škol se speciálním sportem 

zrakově postižených. Jedná se o aplikovaný stolní tenis, kdy si na speciálním stole 

s mantinely hráči posílají dřevěnými  raketami ozvučený míček. Cílem je vstřelit tento míček 

do branky soupeře. Ty jsou umístěny na obou koncích hracího stolu, hráči kvůli srovnání 

handicapu mají na očích neprůhledné brýle. Opět jsme byli svědky napínavých zápasů. 

První místo tentokrát obsadila ZŠ Havlíčkova, druhé ZŠ Raduň a třetí místo získala ZŠ 

Slezský odboj.  

- na turnaji v goalballe  se sešli žáci některých opavských a mimoopavských  škol už 

podeváté.Goalball je hra, kde se dvě tříčlenná družstva, hrající v tělocvičně na rozměrech 

18x 9 metrů, snaží 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 žáci zúčastněných škol. Nakonec turnaj skončil 

v následujícím pořadí: 1. místo ZŠ Kylešovice, 2. místo ZŠ Šrámkova a 3. místo ZŠ Raduň. 

- tradičně velký ohlas měla u dětí tandemová cyklistika. Žáci měli možnost vyzkoušet si jízdu 

na tandemu  nejprve v bezpečném prostředí parku a následně na cyklostezkách v okolí 

Opavy.  První kontakt s tandemem byl velmi opatrný, ale postupně si žáci zvykali na pocit 

být odkázaný na svého vodiče. Po společném nácviku souhry posádek tandemů si to 
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všichni zúčastnění užili a byli  nadšeni. Využili jsme nové cyklostezky směrem na Krnov, 

která je ideálním terénem pro začínající tandemáky. 

- poslední akcí tohoto projektu byl netradiční trojboj v bocii, přehazované a florbale.I když 

tyto pohybové aktivity nepatří mezi typické sporty zrakově postižených, chtěli jsme dát 

příležitost zasportovat si žákům s menším zrakovým handicapem. Na tomto turnaji se 

na prvním místě umístilo družstvo ZŠ Havlíškova, druhé Slezký odboj a třetí ZŠ 

Dostojevského. 

 

Všechny tyto sportovní aktivity splnily svůj cíl a měly velký ohlas u všech zúčastněných. Přáni 

pořadatelů je tedy logické – kéž by bylo více takovýchto akcí, kde dochází k setkávání zdravých 

a zrakově, tělesně i mentálně handicapovaných dětí. Jsme rádi, že díky projektům se nám daří 

propagovat sporty zrakově postižených a ohlasy zúčastněných žáků nás motivují k dalšímu 

pokračování. Velké díky patří podpoře Magistrátu města Opavy, který z velké části financoval tento 

úspěšný projekt. 

Tento projekt byl spolufinancován Statutárním městem Opava. 

„Rádi v pohybu“ 

Cílem projektu bylo umožnit zdravotně postiženým dětem a mládeži účastnit se sportovních aktivit, 

které se osvědčily již v minulých letech. Některé byly v rámci zrakového postižení, mnoho bylo 

realizováno integračně, také pro zdravé sportovce. Jednalo se o jednodenní i vícedenní 

mimoškolní akce. 

Cílovou skupinou bylo 120 zdravotně postižených dětí a mládeže ve věku 7 – 22 let. Tito účastníci 

byli nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a Polska. 

Realizované aktivity: 
 

Činnost Termín 

Běžecké lyžování na Jizerské 50 11. – 12. 1. 2013 

Lyžařský výcvik – Stará Ves 11. – 15. 2. 2013 

Soustředění ZP mládeže v goalballu a showdownu - Plzeň 12. - 14. 4. 2013 

Přírodovědná exkurze do Arboreta Nový Dvůr 29. 4. 2013 

XVI. ročník atletického čtyřboje s mezin. účastí - Owińska 13. – 15. 5. 2013 

Silesia bike marathon - Opava 18. 5. 2013 

Letní tábor Železná 6. – 13. 7. 2013 

Tandem pro život - Praha 26. – 28. 7. 2013 

Plavecký výcvik - Itálie 2. – 11. 8. 2013 

Tandem pro život - Valtice 13. – 15. 9. 2013 

Celoslovenské športové hry zrakovo postihnutých detí 23. – 26. 9. 2013 
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s medzinár. účasťou – Levoča 

Tandem pro život – Klokočůvek u Oder 28. 9. 2013 

Zážitkový pobyt s environmentálním programem – CEV 

Sluňákov 
14. – 16. 10. 2013 

IX. ročník Integrovaného turnaje v goalballe - Opava 24. 10. 2013 

Goalballové a showdownové soustředění - Olomouc 15. – 17. 11. 2013 

Bližší informace o některých úspěšných akcích jsou rozepsány dále. Na tento projekt finančně 
přispěly tyto organizace: Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, Nadace Leontinka, TQM – 
holding. s.r.o. 

 

Projekt s environmentální tematikou 

 

„Děti pro les, les pro děti II.“ 

Projekt navázal na aktivity z minulého roku, ve kterých žáci uklízeli přírodní památku Kamennou 
Horu a sadili smrčky. Tentokrát po exkurzi v arboretu Nový Dvůr, které navštívili s dendrologickým 
odborníkem, vytvořili prezentaci dřevin, na besedě s lesníkem probrali otázky stavby broukoviště, 
umístění laviček a informačních tabulí v dané lokalitě.  

Prožitkový seminář se včelařem poskytl žákům informace o stavbě úlů, o jeho obyvatelích. Žáci se 
seznámili s životem včelstva, se stáčením medu, jeho léčivými účinky. 

Po instalacích výtvorů na Kamennou Horu odjeli žáci na zážitkový pobyt s environmentálním 
programem do Centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde strávili příjemné tři 
dny s programy: „Sedm barev duhy“ a Příroda jako dům“. 

Tento projekt byl spolufinancován Nadací Leontinka, dopravu zajistilo TQM – holding. s.r.o. 
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Realizované akce 

 

Maškarní karneval 

Tradiční maškarní karneval připravily vychovatelky ze školní družiny a internátu. 80 dětí soutěžilo 
o nejkrásnější masku, byly připraveny různé soutěže, za které děti získávaly body, které po 
ukončení měnily za sladkosti, ovoce a drobné dárky.  

 

 

Jizerská 50 

11. a 12. 1. 2013 jsme se vypravili na závody v běžeckém 
lyžování na sever Čech. Kristýna Koyšová a Lubomír 
Vachutka se zúčastnili závodu na 25 km. V dobře připraveném 
areálu v Bedřichově se sešlo celkem na 1200 účastníků. 
Závody byly rozděleny na trasy o délce 25 km, štafetu a 50 
km. Přestože jsme po cestě v okolí mnoho sněhu neviděli, v 
sobotu začalo sněžit a údolí vypadalo jako v pohádce. 

Velké poděkování patří Nadaci Leontinka, která nás na tento 
závod pozvala.  
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Běžecké aktivity – pololetní výlet Skřítek – Alfrédova chata 

V pololetním volnu se našli zájemci z řad žáků, kteří chtěli před lyžařským výcvikem procvičit své 
nohy na běžkách. Již několikrát odzkoušená 
trasa na Skřítku nás ani tentokrát 
nezklamala a my si zajeli pár kilometrů 
zasněženým jesenickým lesem. Oceňujeme 
snahu i našich běžkařů – začátečníků, 
Adélky a Danka, kteří si poprvé vyzkoušeli 
jízdu s traséry. 

 

Lyžařský výcvik 

11. - 15. 2. 2013 proběhl ve Staré Vsi u Rýmařova 
na chatě Orientka lyžařský výcvik žáků 7. – 9. tříd. 
K dispozici měli nejen dobře zasněžený svah na snowboarding, sjezdové lyžování, ale i kupu 
sněhu na běžeckých trasách v okolí. Poděkování patří SK ZP Baník, který nám zapůjčil na akci 
devíti místné auto. Na chatě využili žáci bazénu a sauny. 

Velikonoční výstava 

Tradiční výstava s jarní tematikou, která je několik dní otevřená i pro veřejnost, proběhla ve dnech 
18. – 26. 3.2013. Žáci zde vystavovali své práce 
vytvořené v hodinách pracovních činností 
ave výtvarném zájmovém kroužku. Kromě tradiční 
keramiky jsme se letos naučili pracovat s pedigem,  

 

 

 

 

někteří vyzkoušeli výrobu kraslic nebo malování na sklo. 

 

Exkurze do Arboreta Nový Dvůr 

V rámci projektu Děti pro les, les pro děti II. se žáci 29. 4. 2013 zúčastnili komentované prohlídky 
jednoho z nejstarších arboret v České republice. Někteří žáci dojeli na místo na tandemových 
kolech, jiní autobusem. Cestou sledovali model Sluneční soustavy, probouzející se přírodu, zvířata 
v lese a na polích. 
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Další den proběhla na základní škole velmi podnětná přednáška o včelařství. Pan František Kalus 
nám přivezl ukázat živé včelstvo, které měl v zasklené vitríně. Žáci se seznámili s rozdíly 
jednotlivých členů včelstva – matky, dělnice, trubců. Vyzkoušeli si speciální oděv včelaře 
s ochrannou síťkou. 

Tvořivé dílny ke Dni matek 

Dne 10. 5. 2013 byly připraveny v několika místnostech školy dílničky pro maminky, babičky, ale 
i tatínky. Mohli si vytvořit keramické květináče a drobné výtvory, z FIMO hmoty si vyráběli náušnice 
a přívěsky, zdobili si keramické hrníčky, vyráběli z pedigu ozdoby do květináčů. Členové Tandemu 
připravili pro všechny sladké i slané pohoštění s kávou a čajem. 

XIV. ročník atletického čtyřboje s mezinárodní účastí v polském městě Owiňska 

13. – 15. 5. 2013 se 6 dětí a 3 pedagogové zúčastnili mezinárodního atletického čtyřboje. V nově 
zrekonstruovaném parku u školy pro zrakově postižené proběhly po dva dny soutěže v atletice 
v různých kategoriích věkových i kategoriích zrakového postižení. Účast závodníků byla velká, 
na závody dojeli také účastníci z Wroclavi, Bydgoscze, Levoče, Bratislavy a integrovaní žáci. 
Poslední den návštěvy byl věnován poznávání zajímavostí v okolí, děti navštívily historické 
centrum Poznaně, poznaňskou Oranžérii, nově postavený stadión, ve kterém proběhly zápasy 
Euro 2012. 

Tmavomodrý festival 

16. – 18. 5. 2013 proběhl v Brně tradiční festival Tmavomodrý svět, kterého se účastnilo 14 dětí 
z pěveckého sboru Slavíčci. Os Tandem spolufinancoval jejich pobyt. 
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Tandem pro život - Silesia bike marathon 

Začátek cyklistické sezóny padl na 18. 5., přímo v Opavě, trasa na 20 km. Přihlásilo se sedm 
tandemových posádek, které bezpečně, i když s trochou strachu z úzkých a zabahněných rygolů 
dojeli do cíle v Areálu chovatelů v Opavě Kylešovicích. Nálada byla skvělá, po závodě měli 
závodníci čas nejen vše rozebrat, ale hlavně si i po delší odmlce popovídat. 

              

 

Den dětí 

Dne 12. 6. 2013 se uskutečnila oslava Dne dětí. Během dopoledne žáci navštívili filmové 
představení v  opavském kině. Pro dlouhodobě 
nepříznivé počasí jsme připravili oslavu v budově 
ZŠ. Žáci 1. – 5. tříd procházeli místnostmi, kde je 
čekaly pohádkové bytosti s úkoly, které museli 
splnit. Pokud potřebovali nápovědu, mohli využít 
otce Fura. Starší žáci soutěžili v bowlingu a plnili 
úkoly k tématu přírody. Odměnou byl poklad 
v podobě zlatých čokoládových mincí. Rovněž 
ovocné balíčky a svačina byly zakoupeny os 
Tandemem. 

 

 

Na konec školního roku dostávají všichni žáci příspěvek os Tandem na nákup drobností, návštěvu 
cukrárny, na vstupné na bowling a plavání v Aquaparku Kravaře. Žáci devátých tříd dostávají na 
rozloučenou s Tandemem a školou vyšší příspěvek na školní výlet. 

Letní tábor 

Již sedmý letní tábor pro děti připravilo os Tandem při naší základní škole. Odjeli jsme 6. července 
na turistickou základnu Dívčí Hrad v Jeseníkách. Přivítala nás stanová základna s polní kuchyní, 
štípáním dřeva a brzkým ranním zatápěním, ohřev vody na koupání a mytí ve vojenských 
kamnech, která vypadala jako rozzuřený tlakový hrnec. 
Krásné počasí vydrželo celý týden, ve kterém děti soutěžily v různých sportovních hrách, skákání 
přes lano, klouzání na igelitových pytlích, spoustě míčových her, koupání v blízké řece nebo se 
vydaly na výlet na koupaliště do Osoblahy, kam šly pěšky a jely malým vláčkem. Dětem se líbila 
nejvíce hra Perníková chaloupka, kterou pro ně připravil vedoucí Tomáš Peterek. 
Poslední den pršelo, a tak všichni hráli hry ve srubu různé kvízy, taneční hru na sochy, pantomimu 
na různá povolání, soutěž o ČR. 
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Po celý tábor paní kuchařky připravovaly výborná jídla, ze kterých u dětí zvítězila rajská omáčka, 
krupice a palačinky. 
Aby se tábora mohli zúčastnit i děti ze sociálně slabších rodin, přispěly na pobyt Nadační fond 
Českého rozhlasu Světluška, Nadace Leontinka, TQM holding. s.r.o. a os Tandem 
 

 
 
Tandem pro život – Praha 
Poslední víkend v červenci patří tradičně tandemovému závodu v rámci Kola pro život v Praze.  

Fantastické horko, náročný závod a po něm návštěva aquaparku Čestlice vykonaly své, takže se 
večer již účastníci odebrali na koleje FTVS a ne procházku po městě. V neděli však navštívili 
Hradčany, prohlédli si s komentářem chrám Sv. Víta, kde jsme se dostali nejen do podzemních 
prostor, ale prohlídli se i hrobku sv. Václava, která je jinak nedostupná. Děvčata pak navštívila 
výstavu o Marilyn Monroe. 
 
Plavecký výcvik u moře 
 
Ve dnech 2. – 11. 8. 2013 uspořádalo os Tandem tradiční letní pobyt u moře, tentokrát v letovisku 

Riccione na Adriatické riviéře v Itálii. Mezinárodní kemp Adria byl umístěn v klidnější jižní části 

města, nedaleko překrásných písčitých pláží, asi 500 m od centra Riccione, do kterého vedla 



12 
 

přímořská promenáda. V okolí kempu se nabízelo velké množství sportovního a společenského 

vyžití. 

Účastníci využili nabídky výletů, díky kterým si prohlédli San Marino, dva dny strávili ve vodním 

parku Aquafan a projeli se vláčkem po pamětihodnostech Riccione. 

Valtické (bahnobraní) 

Ve dnech 13. – 15. 9. 2013 jsme se zúčastnili již tradičního a asi nejoblíbenějšího závodu v rámci 
Kola pro život – Valtického cyklobraní. V letošním roce se zúčastnili akce poprvé i naši přátelé 
ze školy pro zrakově postižené v polských Owińskach. Přestože byl závod i ostatní doprovodné 
akce skvěle naplánovány, počasí tentokrát mnohé nedovolilo. Někteří závodníci zkrátili trasu na 26 
km, bahnem se tandemová kola prodírala opravdu špatně a mnoho závodníků muselo závod dojít 
po svých. Protože se závodníci dlouho zdrželi na trase, musela být zrušena i komentovaná 
prohlídka města Mikulova. Zážitky však byly velmi intenzivní. 



13 
 

 

 

Mezinárodní sportovní hry zrakově postižené mládeže v Levoči 

Ve dnech 23. - 26. 9. se 
šest zrakově postižených 
dětí zúčastnilo her, které 
pořádali naši kolegové v 
Levoči. Na programu byl 
atletický trojboj, turnaj 
v torballe, showdownu 
a soutěž v plavání 
a turistice. Sportovních her 
se zúčastnili zrakově 
postižení žáci z Levoče, 
Bratislavy, Opavy, Prahy 
a z polských Owiňskach. 
V polovině akce se všichni 
přemístili na východ do hor-
ské oblasti Drienice, kde se 
zabývali hlavně turistikou, 
zdravovědou, prvky prosto-
rové orientace. Šlo o velmi 
srdečné mezinárodní setká-
ní. 
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Tandem pro život 2013 – Klokočůvek u Oder 

28. 9. 2013 proběhl poslední z tandemových závodů v rámci projektu - Oderská mlýnice. V úzkém 
údolí se setkalo více než tisíc závodníků, bikerů. Trasa byla náročná, ale díky počasí, které bylo 
tentokrát příznivé, dospěly všechny posádky zdárně do cíle. 

Koloběžkiáda 

Na začátku října připravili členové os Tandem ve spolupráci se zaměstnanci ZŠ tradiční 
koloběžkové závody, kterých se zúčastnilo 70 dětí. V parku na Nám. Sv. Hedviky v Opavě byly 
připraveny trasy pro různé věkové kategorie. Akce se zúčastnili i rodiče dětí.  

 

Environmentální pobyt na CEA Sluňákov 

Ve dnech 14. 10. - 16. 10. 2013 se žáci ZŠ Opava, 
Havlíčkova zúčastnili pobytu v ekocentru Sluňákov 
ve vesnici Horka na Moravě. Jednalo se o třídenní 
ekologicko-vzdělávací akci v areálu ekocentra 
Sluňákov. Lektoři si pro děti druhé, třetí a čtvrté 
třídy připravili program s názvem: „Příroda jako 
dům“. Snažili se dětem přiblížit přírodu ve vazbách 
a souvislostech, vzbudit v nich touhu poznávat 
přírodu a podpořit přirozený vztah k ní. Náplní 
programu byly praktické činnosti, tvořivé aktivity a 
hry, to vše bylo doplněno v nezbytné míře 
výkladem. Důležitými prvky programu jsou 
prožitková výchova, smyslové vnímání, dramatická výchova a hry podněcující spolupráci. 
Připravený program shrnuje, upevňuje a prohlubuje učivo, obohacuje ho o ekologickou 
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a environmentální problematiku. Napomáhá odhalovat vzájemné vztahy a souvislosti, klade důraz 
na mezipředmětový přístup. Tento pobyt se mohl uskutečnit díky finanční podpoře Nadace 
Leontinka, v rámci projektu: "Děti pro les, les pro děti II". 

              

IX. ročník integrovaného turnaje v goalballe 

Na závěr měsíce října se sešli žáci některých opavských a mimoopavských škol na IX. ročníku 
integrovaného turnaje v goallbale. Goalball je hra, kde se dvě tříčlenná družstva, hrající 
v tělocvičně na rozměrech 18x 9 metrů, snaží 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 žáci ZŠ Riegrova, ZŠ Stěbořice, ZŠ 
Šrámkova, ZŠ Kylešovice, ZŠ Raduň a goalballisté pořádající ZŠ Havlíčkova. 
Velmi jsme obdivovali přístup a zapálení žáků, kteří i s klapkami na očích předváděli neuvěřitelné 
výkony. A tady jsou postřehy některých z nich: 
- „ztratil jsem orientaci a nevěděl jsem, kde jsem“ 
- „chce to dobrou taktiku, není to úplně jednoduché“ 
- „není to žádná legrace, být stále potmě“ 
- „hra vypadá jednoduše, ale musíte se hodně soustředit a poslouchat“ 
- „někdy vůbec nevím, kam ten míč jde“ 
- „mezi družstvy byli velmi malé rozdíly ve hře, vůbec jsme nepoznali, kdo vlastně hraje“ 
- „je to opravdu zkušenost nevidět na vlastní kůži“ 
 
Velmi zajímavé byli i názory diváků: „Zjišťujeme, 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.“ 
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Vánoční výstava ve Velkých Heralticích 
Díky začínající spolupráce žáků, studentů a pedagogů ZŠ, Opava, Havlíčkova 1, p. o. a ZŠ, SŠ 
a DD, Velké Heraltice, Opavská 1, p. o. jsme se zúčastnili a prezentovali své výtvarné výrobky 
na veřejné vánoční výstavě. Na oplátku k nám přijeli studenti oboru zahradník se svými adventními 
věnci, svícny a dřevěnými výrobky, které předváděli na naší vánoční výstavě. 
 
Mikulášská nadílka s čertovskou diskotékou 
Dne 4. 12. 2013 v dopoledních hodinách navštívil žáky ve třídách Mikuláš s čertem a andělem. 
Neposlušné děti se musely „vykoupit“ předvedením básničky, zazpíváním koledy. Všechny 
obdržely mikulášskou nadílku s dárkem. Odpoledne byla připravena pro mladší žáky čertovská 
diskotéka v tělocvičně školy. 
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Vánoční výstava betlémů a výtvarných prací dětí 

Jako každoročně jsme připravili vánoční výstavu betlémů, kterých se shromáždilo již 86 kusů. 

Při této příležitosti jsme nabídli prezentaci a prodej výtvarných prací dětí. Akce byla přístupna dva 

týdny veřejnosti, která má o výstavu stoupající zájem. Výtěžek bude věnován na výtvarné potřeby 

dětí v dílnách výtvarné výchovy, družiny, internátu. S výstavou pořadatelé navštívili pracovníky 

závodu Opavia. 

 

Os Tandem přispívá finančně i materiálně (drobnými dárky, občerstvením, spotřebním materiálem) 

na celoroční soutěže, turnaje a sportovní i kulturní aktivity konané pro žáky Základní školy, Opava, 

Havlíčkova 1, p. o. 
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Nadace a sponzoři os Tandem pro rok 2013 
 

Nadační fond Českého rozhlasu 

Nadace Leontinka 

TQM – holding s.r.o. Opava 

SKZP Baník, Ostrava 

Statutární město Opava 

Nadace České spořitelny 

ČSOB Praha 

HON – Nábytek s.r.o. Opava 

HERBER – MLÝN, s. r.o. 

TEVA Czech Industries s.r.o. 

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. 

HOLUŠA montáže,s.r.o. 

ISOTRA,a.s. 

 

 

 

Děkujeme za Vaši podporu. 
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Celkové vyúčtování os Tandem za rok 2013 

     

  Příjmy (v Kč) Výdaje Počáteční zůstatek Celkový součet 

Pokladna SRPŠ 74 000,00    89 005,00    21 174,00    6 169,00    

Pokladna TANDEM 133 300,00    209 022,00    76 663,00    941,00    

Banka SRPŠ 35 636,41    188 906,00    153 790,54    520,95    

Banka TANDEM 356 892,40    416 064,50    59 453,32    281,22    

Celkové součty 599 828,81    902 997,50    311 080,86    7 912,17    

     

     

Příjmy   599 828,81     

1 příspěvky 79 400,00     

2 dary, dotace 231 500,00     

3 učebnice 0,00     

4 ostatní příjmy 52 038,81     

5 peníze na cestě 236 890,00     

     

Výdaje   902 997,50     

1 spotř. mat. + DHM 100 799,00     

2 služby 19 010,50     

3 mzdy + daně 25 110,00     

4 peníze na cestě 474 730,00     

5 provozní náklady 63 679,00     

6 ostatní výdaje 219 669,00     

     

Hosp. výsledek -303 168,69 Kč    

     
 


