Výroční zpráva činnosti
rok 2020
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.
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Projekty realizované v roce 2020
„Na hřišti i na tandemu máme blízko jeden k druhému 2“
Projekt navazuje na pořádání integrovaných turnajů pro zrakově postižené
v goalballe, curlingu, torballe a show-downu. Vytváří podmínky pro jejich účast
na tandemových závodech. Pořádá soustředění v tandemové cyklistice a plavání.
Zajišťuje účast na dalších sportovních akcích.
Tento projekt byl prodloužen do konce roku 2021, je podporován Nadačním fondem
Českého rozhlasu, ze sbírky Světluška.

„V pohybu“
Projektem, který probíhá do roku 2021, chceme pokračovat v aktivitách, o které je
mezi zrakově postiženými dlouholetý zájem. 15 let pořádání podobných projektů je
„dobrou značkou kvality“ trávení volného času, které má smysl, integrační rozměr.
Sportovní kluby a oddíly většinou neuskutečňují žádné soutěže, kde by se setkávali
zdravotně handicapovaní spolu se zdravými sportovci. Proto nabízíme 9 sportovních
akcí.
Projekt je podpořen Nadací Leontinka.

„Tandemová kola“
Jednou z aktivit Spolku Tandem je tandemová cyklistika pro zrakově postižené.
V současnosti máme 4 tandemová kola, která odpovídají dnešním technickým
standardům, zbytek - 12 tandemových kol, je 15 let starých. Projektem jsme pořídili
další dvě nová tandemová kola. Cílovou skupinou byly zdravotně postižené děti
a mládež ve věku od 7 do 27 let v celkovém počtu 140 osob. Z toho bylo 12 zrakově
postižených (10 těžce a 2 nevidomí) ze Základní školy, Opava, Havlíčkova 1, p. o.
Další 5 těžce zrakově postižených byli absolventi této školy a děti z integrace.
Projekt byl podpořen Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

„Soustředěni v tandemové cyklistice pro
handicapované děti a mládež v Rakousku“

zrakově

a

jinak

zdravotně

Projekt zaměřený na trénování tandemové cyklistiky v ustálených dvojicích vodič –
zrakově postižený se původně měl konat v Rakousku. Kvůli coronaviru – 19 proběhlo
několik vyjížděk v Moravskoslezském kraji.
Děkujeme za finanční pomoc Statutárnímu městu Opava.
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Realizované akce
Školní karneval
29. 2. proběhl na naší škole karneval masek se soutěží o nejlepší masku. Děti hrály
různé soutěže o drobné ceny a sladkosti. Všem – žákům i dospělým maskám, se
akce velice líbila.
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Sportovní odpoledne v naší tělocvičně
Mladší ročníky si zasoutěžily v pohybových hrách o odměny.

Soustředění ve sjezdovém a běžeckém lyžování
Počátkem února se 14 žáků školy účastnilo zimního soustředění ve Staré Vsi
u Rýmařova v Jeseníkách. Žáci, kteří měli zájem, mohli trénovat v obou disciplínách
– sjezdovém i běžeckém lyžování.
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Pobyt s ekologickým programem v CEA Sluňákově
2. – 4. března 2020 se žáci vyššího stupně účastnili pobytu s ekologickým
zaměřením v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou. Letošní
téma bylo Expedice do přírody. Všechny aktivity směřovaly do jarního, i když místy
chladného a deštivého Litovelského Pomoraví. Děti poznaly pravidla chování na
expediční výpravě, sledovaly stopy, které v přírodě zanechají různé organismy,
všímaly si pobytových znamení. Nejen pěší túra, ale i raftování bylo součástí
expedice. Navečer pozorovaly tůň s bobřím hradem a doufaly, že zvířata zahlédnou.

Několik ohlasů dětí z šesté třídy:
„Jeli jsme na výlet do Sluňákova. Jeli jsme autobusem TQM. Poté, co jsme po zhruba
hodině a půl hodině dojeli, autobus zastavil u cesty k menšímu kopečku. Vybalili jsme
si kufry a tašky a šli jsme po cestě ke kopci. Po doražení ke kopečku jsme zjistili, že
máme jít dovnitř vchodem pro personál a ne hlavním vchodem. Hned po příchodu
jsem zjistil, že nemám papuče, tak jsem si půjčil jejich papuče. Poté došlo k prohlídce
celého areálu a rozdělení pokojů v učebně. Potom jsme se rozešli do pokojů, kde
jsme se připravili, a našel jsem papuče. Pokoj jsem měl s Šimonem, číslo pokoje
jsme měli 8. Nachystali jsme se na program a šli jsme dolů do učebny. První, co jsme
dělali, bylo stavění krytu na pozorování bobrů. Se mnou v týmu byl Pepa, Samík,
Šimon a já. Za mě jsme měli nejlepší stavbu, ale tým docela nic moc. Jirka Bylo to
super, stavěli jsme si bunkry, a v úterý jsme byli na túře, a jak jsme byli na té túře, tak
jsme viděli ovce, které šli za námi a šli jsme na kopec a tam jsme zazvonili na zvon
a potom jsme sešli dolů a šli jsme do takové jeskyně se svíčkami a byli tam
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nakreslené hvězdy a měli jsme dobré obědy, a hráli jsme různé hry. Opékali jsme
špekáčky a vyráběli jsme si jmenovky a byli jsme na raftech a paní lektorka nám
ukázala netopýra a dívali jsme se na Lvího krále.“ Beátka
„Měli tam dobré obědy, odlévali jsme stopy ze sádry, jezdili jsme na raftech, opékali
jsme špekáčky. Chodili jsme v bahně. Vyráběli jsme si jmenovky, stavěli jsme bunkry,
poznávali jsme věci z přírody, pozorovali jsme bobry, viděli jsme okousané stromy
od bobra. Hráli jsme vybiku a jiné hry. Moc se mi tam líbilo a příště jedu znova.“ Lea
„Měli jsme dobré počasí, ale jednou nám pršelo zrovna, když jsme byli na túře. Viděli
jsme okousané stromy od bobra. Na Sluňákově se mi líbilo a příště pojedu znovu.“
Šimon
„Stavěli jsme bunkry na bobry, šli jsme na túru do chráněné oblasti v lese, jeli jsme
autobusem od školy na Sluňákov, měli tam hezké ubytovaní a stravování a pití,
vybírali jsme si hrnek, který byl jen náš po celé ubytování, bylo tam plno bláta
a uklouzla jsem na blátě, když jsme sklízeli bunkry, šli jsme po stanovištích, abychom
měli pomůcky na stavění bunkru, opékali jsme špekáčky a hermelín, jeli jsme
na raftech, hráli jsme s Beátkou bedminton, odlévali jsme sádru do stop od bobra,
vytvářeli jsme si jmenovky, abychom se poznali, jak jsme byli na túře, tak tam bylo
hodně vody a byly zatopené lesy, viděli jsme, jak byl strom spadlý a napadaný
houbami. Šli jsme v pláštěnkách na túru, hráli si na stromy a bobry, zapadli jsme
na raftech. Líbilo se mi tam hodně a pojedu určitě znovu.“ Lenka
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Den dětí
Vzhledem k opatřením proti covidu – 19 jsme oslavu Dětského dne nemohli
uskutečnit v přírodě jako každý rok, děti dostaly balíčky s koláči a zdravou svačinkou.
Oslava proběhla začátkem září.
Soustředění v tandemové cyklistice
Poslední červnový víkend uspořádal Spolek Tandem soustředění v tandemové
cyklistice. Současní a bývalý žáci školy strávili víkend v sedle tandemových kol
v prostředí Beskyd. Zázemím a výchozím bodem se stala Horní Bečva, ze které jsme
v sobotu vyrazili na 65km dlouhou trasu, která vedla přes Pustevny, Rožnov pod
Radhoštěm, Soláň a zpět do Horní Bečvy. Trasa prověřila fyzickou i psychickou
odolnost zrakově postižených jezdců a jejich vodičů o čemž svědčí profil trati s 1500
výškovými metry. V neděli jsme přidali dalších 30km a 300 výškových metrů.
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Vzdělávací dny
V srpnu jsme se zapojili do projektu Vzdělávací dny, zaměřený na podporu naučněpopulárního vzdělávání žáků všech stupňů škol. Tato aktivita vznikla za účelem
zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu
pandemie coronaviru. Projekt má podpořit nástup žáků do nového školního roku
a usnadnit zahájení výuky v září 2020. Během tohoto projektu jsme první den
navštívili komentovanou prohlídku zámku v Kravařích. Následně jsme se na kolech
přesunuli do Zábřehu, kde na nás čekala oblíbená jízda na paddleboardech. Druhý
den jsme vyrazili na cyklistickou vyjížďku do Muzea Slezský venkov v Holasovicích.
V odpoledních hodinách jsme se věnovali míčovým hrám v naší tělocvičně. Třetí den
jsme připravili návštěvu atraktivního populárně naučného centra Velký svět techniky
v Ostravě. K vyjížďkám jsme používali tandemová kola, abychom se dopravili se
všemi tam, kde byl objednán program.
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Silesia Bike Marathon 2020
22. 8. Proběhl tradiční opavský cyklistický závod Silvia Bike Marathon. Přestože byl
přesunutý z května do prázdninového času, zúčastnilo se ho opět přes tisíc
závodníků. Tandemové posádky měli tentokrát konkurenci v 16 posádkách na 20 km
trase.

Znojmo Burčák Tour České spořitelny
Nejoblíbenější závod našich sportovců v rámci Kola pro život nás poslal do jižní
Moravy. Po několika dnech stálého deště se přece jen vyjasnilo a my ochutnali nejen
slunečné, ale i dost teplé počasí na 33 km trase závodu. Až do poslední chvíle jsme
nevěděli, zda se závod bude konat z důvodu coronavirových opatření, proto jsme

13

akci pojali za jednodenní, ne víkendovou. Deset posádek jelo výborně, nezastavil je
ani defekt, ani urvaná sedlovka i s kouskem rámu tandemu. Úžasné výkony,
pochvalu si zaslouží všichni i za fair play chování a pomoc při nakládání a vykládání
kol. Odměnou byl dobrý pocit ze skvělých sportovních výsledků.

Závěrečná vyjížďka na tandemech
V říjnu již tradičně zakončujeme sezónu a hodnotíme, jaká byla. Přes veškeré
komplikace, které nám rok 2020 přinesl, tak můžeme říct, že jsme si na tandemech
užili pěkné chvíle. V květnu jsme díky podpoře Fondu Kaufland nového partnera
sbírky Světluška přivítali v garáži dva nové tandemy. Tyto tandemy jsou již na 29
palcových kolech a jízda na nich je o poznání svižnější. Potřeba modernizace našich
tandemů se potvrdila na předchozím závodě.
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Sběr pomerančové kůry, šípků, žaludů a kaštanů
Během celého podzimu jsme sbírali plody, které jsme odvezli zvířatům do ZOO
Ostrava. Díky této aktivitě budeme, až to bude možné, osloveni s nabídkou
komentované prohlídky pro zdravotně postižené děti „Noc snů.“

Dosyp přikrmovacího přístřešku
V úterý, 24. 11., jsme využili suchého a slunečného počasí a vyrazili směr svatá
Anna. Zde se nachází tolik hodnotný remízek, který poskytuje úkryt drobným
živočichům i větším zvířatům. Do tohoto remízku postavili žáci naší školy před třemi
lety zásyp (přístřešek) pro přikrmování. Zásyp jsme našli a s radostí zjistili, že je stále
ve funkčním stavu. Po odklizení, pár spadlých stromů jsme do něj vysypali obsah
našich batohů - pšenici. Po zpáteční cestě jsme navštívili poutní místo kapli sv. Anny.

Vánoční výstava
V letošním roce se výstava zkrátila na jeden den, kdy si děti i dospělí mohli zakoupit
adventní věnce vytvořené žáky.
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Nadace a sponzoři spolku Tandem pro rok 2020
Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Nadace České spořitelny
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.

Děkujeme všem, kteří finančně nebo věcnými dary podporovali aktivity Tandemu.
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Celkové vyúčtování 2020
Pokladna SRPŠ
Pokladna TANDEM
Banka SRPŠ
Banka TANDEM
Celkové součty

Příjmy
1
2
3
4
5
Výdaje
1
2
3
4
5
6

Příjmy
45 500,00
43 100,00
1 000,00
365 500,00
455 100,00

Výdaje
Počáteční zůstatek Koncový zústatek
47 391,00
2 918,00
1 027,00
46 451,00
6 192,00
2 841,00
2 497,00
101 730,47
100 233,47
251 468,94
225 747,79
339 778,85
347 807,94
336 588,26
443 880,32

příspěvky
dary, dotace
učebnice
ostatní příjmy
peníze na cestě

455 100,00
88 600,00
322 500,00
0,00
44 000,00
0,00

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

347 807,94
9 284,00
39 894,58
28 980,00
0,00
1 600,00
268 049,36
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