Výroční zpráva činnosti rok
2018
Tandem – Spolek rodičů a přátel školy
při Základní škole, Opava, Havlíčkova 1,
příspěvková organizace
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Spolek Tandem byl založen původně jako občanské sdružení v roce 1998. Od svých
začátků se zaměřuje na rozvoj zpočátku zrakově postižených, postupem času i jinak
zdravotně postižených dětí a mládeže. Podporuje smysluplné využití volného času,
podílí se na vzdělávání, podporuje děti a mládež při sportovních a prožitkových akcích,
realizuje některé mimoškolní aktivity.

Výbor Tandemu:
Předsedkyně spolku

Hana Přiklenková

Statutární zástupce

Mgr. Jana Čmelíková

Hospodářka

Mgr. Marie Hoftová

Člen výboru

Lucie Tvrdoňová

Členem spolku se stávají rodiče žáků přijatých ke vzdělávání na Základní škole, Opava,
Havlíčkova 1, příspěvková organizace a pedagogové, kteří jsou zaměstnáni na této
základní škole. Všichni žáci, kteří se zde vzdělávají, mají určité zdravotní postižení.

3

Projekty realizované v roce 2018
„Po stopách opylovačů“
Cílem projektu bylo prožít některé aktivity venku v přírodě, zažít pocit vlastní smysluplné
práce při tvorbě hmatových výrobků (vývojového cyklu včel), které budou využity
širokou veřejností v Zahradě smyslů.
Cílovou skupinou byly zdravotně postižené děti a mládež ve věku od 7 do 16 let
v celkovém počtu 127 osob, z toho bylo 18 dětí se zrakovým a kombinovaným
postižením.
Projektem jsme dokázali probudit v dětech zájem o životní prostředí, děti poznaly
důležitou návaznost života opylovačů a ostatních organismů, porozuměly potravním
vztahům a vytvořily dvě sady keramických modelů vývojového cyklu včel.
Konkrétní aktivity projektu, časový harmonogram:
12. – 14. 3. 2018: Ekologický pobyt v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce
nad Moravou zaměřený na potravní sítě a život různých opylovačů.
24. a 25. 4. 2018: Den Země na téma opylovačů, kdy děti plnili úkoly na stanovištích.
23. 5. 2018: Exkurze u včelaře, který vyrábí med v bio kvalitě, návštěva včelína
a čmelína, práce s medometem, ochutnávka medových výrobků, beseda o léčivých
a hojivých účincích medu, propolisu, vosku a mateří kašičky.
7.
6. 2018: Noc
snů
–
komentovaná
prohlídky
ZOO
Ostrava
věnovaná
zdravotně
postiženým dětem.
27. 6. 2018: Velké včelí tajemství –
vzdělávací program Slezského
zemského muzea v Opavě.
15. 11. 2018: Slavnostní předání
keramických

kachlí

v Zahradě

smyslu v Rudce u Kunštátu, celodenní výlet s exkurzí v zahradě, Jeskyni Blanických
rytířů a sochy T. G. Masaryka.
Děkujeme za podporu Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, sbírce Světluška, Nadaci
Leontinka a Společnosti Kunštát PRO FUTURO.
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„Sportujeme pro radost ze společných zážitků“
Cílem projektu bylo nabízet sportovní a prožitkové vyžití pro zrakově postižené a jinak
postižené děti a mládež. Zvyšovat povědomí o sportech zrakově postižených mezi žáky
běžných základních škol a veřejností. Cílová skupina jsou zdravotně postižené děti a
mládež v celkovém počtu 140 osob, z toho 10 zrakově postižených. Dalších 6 zrakově
postižených jsou absolventi naší školy.
Projektem jsme chtěli vytvořit nabídku sportovních a prožitkových aktivit pro zrakově
postižené a jinak postižené děti a mládež. Vycházeli jsme z faktu, že v porovnání
s nabídkou pro běžnou populaci, je nabídka pro tuto cílovou skupinu minimální.
Výsledkem je, že čtyř závodů na tandemech se dohromady zúčastnilo 37 posádek.
Integrovaného turnaje se zúčastnily týmy ze 7 základních škol. Integrovaný turnaj
v showdownu hrály týmy ze čtyř škol. Letního tábora se zúčastnilo 31 dětí se
zdravotním postižením.
Realizované aktivity, časový harmonogram:
Lyžařské soustředění ve Staré Vsi u Rýmařova 12. - 16. 2. 2018 – pětidenní
soustředění v běžeckém a sjezdovém lyžování proběhlo podle plánu za dobrých
sněhových podmínek.

Turnaj
v torballe 23.
4.

2018

turnaj

byl

uspořádán
pro žáky se
speciálními
potřebami

z

opavských
škol.
Curlingový
turnaj 30. 4.
2018 – Turnaj pro žáky ZŠ, Opava, Havlíčkova 1, p. o.
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Mezinárodní

atletické

závody

v Owiňskach 14. -19. 5. 2018 Atletický čtyřboj zrakově postižených
z české Opavy, slovenské Levoče a
polských škol pro zrakově postižené
děti a mládež, turistika a rafting
v Krkonoších

na

polské

straně,

poznávání zajímavých přírodních a
historických míst v Polsku.

Silesia Bike Marathon 19. 5. 2018 - Vložené závody v rámci zdravých bikerů za účasti
čtyř tandemových posádek.
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Cyklozávody okolo Slezské Harty 9. 6. 2018 – Vložené závody v rámci zdravých bikerů
za účasti 12 tandemových posádek.

Letní tábor 13. – 18. 8. 2018 tábor se uskutečnil na turistické základně Kamenka
u Oder.

Celkem

se

pobytu zúčastnilo 31
dětí a 12 dospělých
osob.

Program

zaměřen

byl

na vznik

světa. Dětem se pobyt
a

dobrodružství

v přírodě

pod

stany

velice líbily a všichni si
slíbili, že se příští rok
zase

sejdou

a

tak

společně stráví část
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letních prázdnin. Snad bude počasí tak pěkné, jako to bylo v letošním roce.

Mezinárodní sportovní hry 6. – 9. 9. 2018 V září dojeli na sportovní dny zrakově
postižení kamarádi ze slovenské Levoče a polského Owiňska. Po příjezdu ve čtvrtek
odpoledne

večer

byl

věnován hře curling. Turnaj
si zahrálo 6 týmů. V pátek
jsme

připravili

turnaj

v torballe, ke kterému jsme
přizvali žáky ze ZŠ, Slezský
odboj.

Po turnaji,

odjeli

autobusem

jsme
do

Znojma na sobotní závod
tandemů

v rámci

seriálu

Kolo pro život. V neděli byl
program zaměřen na poznávání historie (Čížov) a geografie (NP Podyjí) s vycházkou
na vyhlídku Hardegg v Rakousku.
Oderská mlýnice, Kolo pro život. 22. 9. 2018 – Tandemové závody v rámci zdravých
bikerů za účasti sedmi posádek.
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14. ročník integrovaného goalballového turnaje 30. 11. 2018 – Turnaj který umožňuje
zrakově postiženým žákům vyniknout ve svém sportu proti žákům jiných speciálních
a běžných škol. Turnaje se zúčastnilo sedm škol.
Integrovaný turnaj v showdownu 17. 12. 2018 – turnaj pro speciální školy.

Děkujeme za finanční podporu Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, sbírce Světluška,
Nadaci Leontinka, TQM – holdingu, s. r. o., Statutárnímu městu Opava, a spřáteleným
školám pro vzdělávání zrakově postižených v Levoči a Owiňskach.

„Sportujeme spolu“
Pedagogové ZŠ Havlíčkova průběžně připravovali v rámci projektu „Sportujeme spolu“
sérii zajímavých sportovních akcí. 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
sjezdové lyžování, tandemovou cyklistiku, showdown, goalball, torball a turistiku. 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
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tak získali představu o životě handicapovaných lidí z hlediska sportovních aktivit.
Dalším našim cílem bylo použít pohybové aktivity ve spojení s prevencí patologických
jevů a posilování fyzické zdatnosti a sebevědomí zdravotně postižených dětí i jejich
zdravých kamarádů.
Projekt byl realizován v několika blocích.
Lyžování na Vaňkově kopci 29. 1. 2018
Žáci z naší školy ukončili první pololetí školního roku sportem. Vydali se na Vaňkův
kopec u Ostravy, kde si společně zalyžovali. Někteří na prknech, jiní na lyžích, ale
nejvíce jsme obdivovali výkon slabozraké Vendy ze sedmé třídy, která se svou vodičkou
paní ředitelkou suverénně zvládla nástrahy svahu. Lyžařské podmínky nebyly úplně
ideální, ale jak se blížilo poledne, vysvitlo sluníčko, takže jsme si připadali jako
na lyžovačce v Itálii. Na Vaňkově kopci společně lyžovali žáci z běžných škol a také

žáci se zrakovým či tělesným handicapem. Velký přínos vidí pořadatelé v tom, že
zdravé děti měli možnost zaznamenat, že handicap nutně neznamená vyloučení
z běžných sportovních aktivit. Byli jsme svědky, kdy zdravé děti aktivně a pohotově
pomáhali těm, kteří to zrovna potřebovali, a děti s handicapem byly díky sportu
představeny ve srovnatelném měřítku se zdravými.
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Turnaj v torballe 23. 4. 2018
se uskutečnil tentokrát pro žáky opavských speciálních škol. Hru známe od našich
slovenských přátel, kde je tato sportovní aktivita velmi oblíbená. Torball je speciální
míčová hra pro zrakově postižené. Cílem hry je kutálením dopravit ozvučený míč
do branky
soupeře. Při
hře
mají
všichni hráči
na
hřišti
neprůhledné
brýle, aby se
vyrovnaly
zrakové
handicapy.
V
České
republice
tuto míčovou
hru nehraje
žádná
skupina
zrakově postižených dětí a mládeže, proto jsme byli rádi, že jsme mohli ukázat herní
dovednosti a metodické zkušenosti dalším. Na turnaj jsme pozvali žáky čtvrtých
a pátých tříd z opavských speciálních škol. Naším cílem bylo tuto aktivitu dostat
do povědomí těchto žáků. Po velkých a napínavých výkonech bylo pořadí prvních tří
týmů následující: 1. místo ZŠ Havlíčkova A, 2. místo ZŠ Havlíčkova B a 3. místo ZŠ
Slezský odboj.
Turnaj v curlingu 30. 4. 2018
Poslední dubnový den, den před státním svátkem 1. května proběhl turnaje v curlingu.
Systém turnaje byl následující: ve skupinách A a B se utkalo vždy šest týmů způsobem
každý s každým. Z každé skupiny postupovaly první tři týmy do finále, kde si zahrály
o konečné pořadí. Z nezávislého pozorování můžeme říct, že curling žáky velmi bavil.
Zápasy byly napínavé a krása této hry se projevila v mnoha zvratech a rozhodnutí
zápasu posledním kamenem.
Tandemová cyklistika červen
Toto společné setkání probíhalo průběžně během měsíce června v odpoledních
hodinách. Žáci ze spřátelených opavských škol 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 všichni zúčastnění užili a byli nadšeni. Využili jsme cyklostezky směrem
na Krnov, která je ideálním terénem pro začínající tandemáky.
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Turistika 26. 6. 2018
Projekt „Sportujeme spolu“ nám umožnil uskutečnit pro dnešní děti možná méně
atraktivní pohybovou aktivitu- turistiku. Cílem naší cesty byla nejvyšší hora našeho kraje
- Praděd. Autobusem jsme vyjeli až na Ovčárnu a potom všichni společně vystoupali až
na nejvyšší vrchol. Cesta dolů byla podle individuálních schopností dětí. Někteří jeli
do Karlovy Studánky autobusem, ale většina šla pěšky. Byly dvě varianty sestupu,
jednodušší turistická trasa lesem a náročnější podél pramene řeky Opavy. Všichni
společně jsme se sešli v Karlově Studánce a po prohlídce horského městečka jsme
spokojeni odjížděli do Opavy. Akce se zúčastnili vybraní žáci naší školy a děti ze ZŠ
Šrámkova, ZŠ Slezský odboj a ZŠ Kylešovice.
Turnaji v goalballe 30. 11. 2018
Letos jsme se sešli už po čtrnácté. Moc si vážíme žáků z běžných škol, kteří už
poněkolikáté podstoupili tvrdé boje na sportovním poli. Hra je náročná na rychlost,
fyzickou zdatnost, sluchovou a prostorovou orientaci na hřišti i koordinaci pohybu
družstva. Na goalballisty čekalo sportovní dopoledne plné napínavých okamžiků. Byli
jsme zvědavi, jak si žáci opavských škol s touto náročnou hrou poradí a mile nás
překvapilo, s jakým sportovním nasazením do turnaje přistoupili. Pro pořádající školu
ZŠ Havlíčkova byl zajímavý fakt, že vytvořili dva týmy. Jeden byl postaven
ze zkušených hráčů z devátých tříd a druhý tým šesté třídy měl premiéru. Obě naše
družstva uspěla na výbornou a právem jim patří přední medailová umístění. Po velkých
bojích nakonec zvítězila pořádající ZŠ Havlíčkova, ale uznání a pochvala patří všem
zúčastněným družstvům. Ostatní družstva skončila v následujícím pořadí: 1. místo: ZŠ
Havlíčkova A 2. místo: ZŠ Havlíčkova B 3. místo: ZŠ I. Hurníka 4. místo: ZŠ Kylešovice
5. místo: ZŠ Riegrova 6. místo: ZŠ Vrchní 7. místo: ZŠ Dostojevského 8. místo: ZŠ
Slezský odboj.
Turnaj v sálové kopané 6. 12. 2018
Kopaná je hra, kterou mohou hrát v upravených podmínkách všichni žáci běžných
i speciálních škol. Proto jsme tuto oblíbenou hru zařadili do našeho projektu. Pozvali
jsme žáky vybraných opavských škol. Příjemné strávené fotbalové dopoledne přineslo
napínavé zápasy, kde nechybělo sportovní nasazení, drama a duch fair play. Pořadí
škol bylo následující:
1. místo: ZŠ Šrámkova 2. místo: ZŠ Slezský odboj, 3. místo: ZŠ Havlíčkova 4. místo:
ZŠ Vítkov 5. místo: ZŠ Vrchní.
Turnaj v showdownu 17. 12. 2018
byl závěrečným setkáním všech zúčastněných projektu a měl za úkol seznámit žáky
základních škol se speciálním sportem zrakově postižených. Jedná se o aplikovaný
stolní tenis, kde si na speciálním stole s mantinely hráči posílají dřevěnými pálkami
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
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brýle. V přátelské vánoční atmosféře proběhl v pondělí 17. 12. 2018 na naší škole již
tradiční Vánoční turnaj v showdownu. Pozvání přijali sportovci z Velkých Heraldic,
Základní školy Dostojevského, Základní školy Slezský odboj a sportovci naší školy.
Celý turnaj probíhal v přátelské a příjemné atmosféře. Byli jsme svědky krásných
sportovních výkonů. K naší radosti se vítězem stali žáci naší školy.

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,
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, sbírce Světluška a Nadaci Leontinka.

13

Další realizované akce v roce 2018
Maškarní karneval
Společenský večer
Turnaj v přehazované pro žáky ZŠ, Opava, Havlíčkova 1, p. o.
Velikonoční výstava ve spolupráci se studenty SŠ, DD a ŠJ, Velké Heraltice, p. o.
Tvořivé dílny ke Svátku matek
Den dětí
Koloběžkiáda
Celostátní sbírka potravin pro sociálně slabé občany
Vánoční výstava
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Nadace a sponzoři spolku Tandem pro rok 2018
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
TQM – holding s.r.o.
Nadace České spořitelny
HERBER – MLÝN, s. r.o.
LUNA – OVO s.r.o. Opava
OPTYS s.r.o. Opava
RITSCHNY – Kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. Opava
RS SLÁDEČEK, zahradnická a poradenská činnost, Opava
ISOTRA,a.s.
PENAM, a.s.
LANEX a.s.
Kofola a.s.
OSTROJ, a.s.
Děkujeme všem, kteří finančně nebo věcnými dary podporovali aktivity Tandemu.
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Celkové vyúčtování 2018

Pokladna SRPŠ
Pokladna TANDEM
Banka SRPŠ
Banka TANDEM
Celkové součty

Příjmy
1
2
3
4
5

Příjmy
94 400,00
106 478,00
14 100,00
293 700,00
508 678,00

Výdaje
90 471,00
99 308,00
2 015,00
309 632,94
501 426,94

Počáteční zůstatek
1 963,00
2 143,00
73 735,71
142 294,79
220 136,50

příspěvky
dary, dotace
učebnice
ostatní příjmy
peníze na cestě

508 678,00
195 878,00
268 800,00
0,00
44 000,00
0,00

Výdaje
1
2
3
4
5
6

spotř. mat. + DHM
služby
mzdy + daně
peníze na cestě
provozní náklady
ostatní výdaje

501 426,94
112 365,00
113 214,70
23 010,00
0,00
6 240,00
246 597,24

celkový výsledek

+ 7.251,06 Kč

Celkový součet
5 892,00
9 313,00
85 820,71
126 361,85
227 387,56
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