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Spolek Tandem byl založen v roce 1998. Od svých začátků se zaměřuje na rozvoj 

fyzických a psychických schopností zdravotně postižených dětí a mládeže, převážně 

zrakově postižených a dětí s narušenou komunikační schopností. Podporuje jejich 

smysluplné využívání volného času, podílí se na vzdělávání, podporuje děti a mládež 

při sportovních a prožitkových akcích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor Tandemu: 

Předsedkyně spolku    Hana Přiklenková 

Statutární zástupce    Mgr. Jana Čmelíková 

Hospodářka      Mgr. Marie Hoftová 

Člen výboru      Lucie Tvrdoňová  

 

 

 

 

 

 

 

 

Členy 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. 
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Projekty realizované v roce 2019 

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. Cílovou skupinou byly zdravotně postižené děti 
a mládež v celkovém počtu 140 osob. 
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. Projekt 

probíhal od roku 2018, akce realizované v roce 2019 byly tyto: 

Lyžařské soustředění ve Staré Vsi u Rýmařova - proběhlo 28. 1. až 1. 2. 2019. Dvacet 
dětí se podle svých schopností a možností rozdělilo do tří družstev – běžkařů, 
snowboarďáků a sjezdařů a během 5 dnů trénovalo a zlepšovalo svou techniku. 
K dispozici po náročných dnech byl bazén a sauna v hotelu. 

 
Lyžování na Vaňkově kopci – 6. 3. 2019 – sjezdové lyžování v rámci tréninku. 

 
 

Děkujeme za finanční podporu Nadaci Leontinka. 
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Na hřišti i na tandemu máme blízko jeden k druhému. 
 

Cílem projektu bylo pokračování v osvědčených a oblíbených aktivitách pro zdravotně 

postižené děti a mládež, které již mají v naší činnosti dlouholetou tradici. Do akcí jsme 

nově zařadili i lukostřelbu, která se nám jeví jako výborná k trénování směru, 

vzdálenosti, odchylky, apod. a plavbu na paddleboardech, které trénují udržování 

stability a rovnováhy těla.   

Název aktivity Období realizace Stručný popis realizace 
Počet 

podpořených osob 

Zimní soustředění 

zdravotně postižených 

dětí 

28. 1. – 1. 2. 2019 Panovaly ideální sněhové 

podmínky, jak pro běžecké, 

tak sjezdové lyžování.   

20 

Lyžařský den na 

Vaňkově kopci 

6. 3. 2019 Jarní lyžování za slunečného 

počasí. Účastnilo se 8 žáků z 

toho jedna těžce zrakově 

postižená žákyně, která 

lyžovala s trasérem. 

8 

Silesia Bike Marathon 18. 5. 2019 Na start závodu se postavilo 

rekordních 16 posádek, které 

projely 22 km dlouhou trať 

vedoucí převážně terénem a 

polními cestami. 

32 

Mezinárodní sportovní 

hry 

6. - 9. 6. 2019 Čtyřdenní sportovně 

zážitkový program pro 

zrakově postižené kamarády 

ze slovenské Levoče, polská 

výprava z Owiňska se 

omluvila. Během této akce 

jsme připravili pro hosty a 

naše žáky tyto aktivity: turnaj 

v showdownu, vyjížďka na 

tandemech, paddleboarding, 

opékání, lukostřelba, závody 

na tandemech v rámci 

běžného bikemaratónu, 

návštěva aquaparku. 

36 

Superior bike maraton  8. 6. 2019 Na start se postavilo 11 22 
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Slezská Harta posádek – 6 posádek z 

Opavy a 5 z Levoče.  

Letní tábor 10. – 17. 8. 2019 13. ročník táboru – letos s 

indiánskou tématikou. Během 

celotáborové hry děti rozvíjely 

spolupráci, manuální 

zručnost a fyzickou kondici, 

vše v přírodním prostředí 

Oderských vrchů. 

22 

Burčák tour České 

Kooperativy - Znojmo 

6. – 7. 9. 2019 Závod oblíbený, mezi širokou 

cyklistickou veřejností. Být 

součástí této atmosféry je pro 

zrakově postižené vždy 

zážitek. Po nočním dešti byl 

závod obzvlášť náročný. 

16 

Oderská mlýnice 21. 9. 2019 Opět závod populárního 

seriálu závodů Kolo pro život 

s největší podporou 

fanoušků. 

14 

Mezinárodní sportovní 

dny - Levoča 

23. – 27. 9. 2019 Za účasti zrakově 

postižených sportovců ze tří 

zemí se uskutečnily atletické 

závody, turnaj v goalbale a 

showdownu. Po sportovní 

části připravili pořadatelé 

relaxačně turistický program. 

6 

Goalballový turnaj 10. 10. 2019 15. ročník goalbalového 

turnaje opavských škol, který 

boří bariéry. Turnaj propaguje 

tento sport zrakově 

postižených. Jedná se o 

jedinečnou možnost pro žáky 

běžných škol zahrát si tuto 

hru, stejně jako zrakově 

postižení mají možnost 

soupeřit s žáky běžných škol. 

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů 

z 6 opavských škol. 

18 

Showdownový a 16. 12. 2019 Turnaj v předvánoční 

atmosféře, který jsme 

25 
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curlingový turnaj připravili pro žáky z 

opavských speciálních škol. 

Sportovní dopoledne pro 

žáky, kteří běžně nemají 

možnost reprezentovat školu. 
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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, kopanou 

a curling. 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 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. Akcí se zúčastnilo 250 dětí a asi 200 diváků. 

 

Děkujeme za podporu Statutárního města Opavy. 
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5 P - Poznáváme přírodu pomocí příkladné pomoci 

 

Projekt byl a stále je (období realizace do června 2020) zaměřen na ochranu přírody, 
na pobyt dětí venku a prohloubení jejich zájmu o životní prostředí. Díky aktivitám 
v projektu se děti dostanou na přírodně zajímavá místa, na kterých zažijí pocity 
poznání, zadostiučinění. Děti vytvoří 5 prvků, které prospějí k zachování diverzity 
a instalují je do přírody, navštíví arboretum a zoologickou zahradu, prožijí ekologický 
pobyt s prohloubením svých vědomostí o životním prostředí. Zároveň vytvoří 3 pítka 
pro ptáky a 2 hmyzí hotely. 
 
Děkujeme Nadaci Leontinka a Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, sbírce Světluška. 
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Další realizované akce v roce 2019 
 

Leden 2019 

Pořádání tradičního maškarního plesu v tělocvičně základní školy, na který přišlo 

mnoho diváků – rodinných příslušníků dětí. Děti plnily zadané úkoly, za které dostávaly 

body a ty měnily za sladkosti. Soutěž o nejhezčí masku měla tradiční úspěch a byla 

vyvrcholením celého karnevalu. 

 

Březen 2019 

Společenský večer – ples pořádaný spolkem v kulturním domě v Oticích, kterého se 

zúčastnilo na 130 zaměstnanců, rodičů a přátel základní školy.  

Duben 2019 

Sběr starého papíru – výtěžek slouží spolku k uhrazení různých odměn a drobností 

za soutěže pořádající (sběr podzimních plodů, sběr pomerančové kůry, vědomostní 

soutěže a soutěže v deskových hrách). 

Velikonoční výstava – týdenní veřejně přístupná výstava prací žáků a zaměstnanců 

školy, která má úspěch i u dětí z opavských mateřských i základních škol. 

Květen 2019 

Dílničky ke 

Dni matek - 

Stalo se již 

zvykem, že 

spolu s 

našimi 

maminkami, 

babičkami 

i ostatními 

rodinnými 

příslušníky 

slavíme Den 

matek v naší 

škole. Začali 

jsme 

kulturním 

programem 
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v tělocvičně, kde taneční kroužek Piškoti zatančil a zazpíval. Potom se maminky rozešly 

po stanovištích, kde tvořily např. rámečky z lékařských špachtlí nebo lapače snů, 

pracovaly v keramické dílně, potiskávaly plátěné tašky, vyráběly papírové ozdoby. 

Připravili jsme pro ně malé pohoštění, u kterého si maminky spolu povykládaly. 

 

Červen 2019 

Noc snů – speciální komentovaná prohlídka v zoologické zahradě v Ostravě, která je 

věnovaná zdravotně postiženým dětem. Během exkurze mají děti možnost osahat si 

plno vycpanin, prohlédnout si zajímavé lebky zvířat, krmit některá zvířata a hlavně projít 

si všechny pavilony ve večerních hodinách, kdy se zvířata chovají jinak než za dne. 

Letos se Noci snů účastnilo 12 dětí z naší školy a slovenské Levoče.  

 

 

Návštěva aquaparku 

v Kravařích – po 

náročných mezinárodních 

sportovních hrách jsme 

dopřáli sobě i slovenským 

kamarádům trochu 

relaxace v aquaparku v 

Kravařích. Spolu s devíti 
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Slováky si vodních radovánek užilo i šest dětí 5. B třídy. Největší úspěch měl tradičně 

tobogán, ale i bublající lehátka nebo skluzavky do vody nezely prázdnotou. Po čase 

plném smíchu a popichování nás čekal výborný oběd.  

 

Den dětí - oslavu jsme připravili v prostorách Stříbrného jezera. Ráno se všichni žáci 

v dobré náladě vydali přes město na místo akce. Část dětí jela na tandemových kolech, 

část na svých vlastních kolech. Po zahájení byli žáci rozděleni do skupin a podle 

časové tabulky začali plnit úkoly na stanovištích. Byl připraven petang, mölkky, padák, 

lukostřelba, na vodě raft a paddleboard. Kdo splnil úkoly, mohl si zaplavat nebo jen tak 

si hrát ve vodě. Bylo nádherné počasí a voda hodně lákala. Po celé dopoledne se 

o stravu staraly paní kuchařky, které dětem rozdávaly koláče získané ze sponzorského 

daru Penam, ovoce z Luna ovo, nápoje z Kofoly Krnov. K obědu připravily sekanou 

s chlebem a okurek. V průběhu dopoledne si děti smlsly na opékaném špekáčku, který 

se připravoval na grilu. Všem dětem i dospělým se oslava velice líbila. Přispělo k tomu 

i sluníčkové počasí a super voda. 

 

Školní rok ukončujeme zakoupením drobností v hodnotě 20,- Kč na každého žáka, 

které vybírají třídní učitelé dle zájmu dítěte. 

Říjen 2019 

Potravinová sbírka – členové Tandemu zorganizovali tuto charitativní pomoc 

potřebných v rámci Celostátní sbírky potravin. Účastnili jsme se tak Mezinárodního dne 
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za vymýcení chudoby ve výši příspěvku 136,90 kg a v odpovídající hodnotě 6 844,- Kč. 

Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc. 

 

Listopad 2019 

Sběr starého papíru, kaštanů, šípků, žaludů a pomerančové kůry. 

Prosinec 2019 

6. prosince proběhla tradiční Mikulášská nadílka, kterou pro všechny žáky připravili žáci 

9. ročníku. Po básničce nebo odzpívané písničce si vysloužili balíček s ovocem 

a čokoládovými drobnostmi. 

7. – 17. 12. proběhla Vánoční výstava, na které se prezentovaly výrobky našich žáků 

a žáků Střední školy, Dětského domova a Školní jídelny Velké Heraltice. K vidění 

a ke koupi byly vkusné adventní vazby a věnečky na stůl, svícny s přírodními materiály. 
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Nadace a sponzoři spolku Tandem pro rok 2019 

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška 

Nadace Leontinka 

Nadace České spořitelny 

LUNA – OVO s.r.o. Opava 

OPTYS 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 2019 

 

Celkové vyúčtování 2019 

     

  Příjmy Výdaje Počáteční zůstatek Celkový součet 

Pokladna SRPŠ 103 800,00    106 774,00    5 892,00    2 918,00    

Pokladna TANDEM 132 400,00    135 521,00    9 313,00    6 192,00    

Banka SRPŠ 40 100,00    24 190,24    85 820,71    101 730,47    

Banka TANDEM 257 000,00    157 614,06    126 361,85    225 747,79    

Celkové součty 533 300,00    424 099,30    227 387,56    336 588,26    

     

     

Příjmy   533 300,00     

1 příspěvky 222 300,00     

2 dary, dotace 301 000,00     

3 učebnice 0,00     

4 ostatní příjmy 0,00     

5 peníze na cestě 0,00     

     

Výdaje   424 099,30     

1 spotř. mat. + DHM 22 131,00     

2 služby 53 474,50     

3 mzdy + daně 8 160,00     

4 peníze na cestě 0,00     

5 provozní náklady 4 450,00     

6 ostatní výdaje 335 883,80     

     

     

celkové příjmy  533 300,00     

celkové výdaje  424 099,30     

 výsledek   109200,70,- Kč  

     

 


