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Zájmové kroužky
V uvedeném školním roce probíhalo 81 zájmových kroužků. Největší zastoupení měly kroužky
sportovní - 40, dále hudební - 4, tvořivé - 3 a ostatní - 9 (dramaťák, deskové hry, rytířská stezka,
drobný chovatel, angličtina, vaření). Kroužky navštěvovalo celkem 633 účastníků.
Zájmové kroužky zajišťují 3 zaměstnanci, 26 pracovníků na DPP a 9 dobrovolníků, kteří odpracovali
270 hod.
Sportovní kroužky
V uplynulém roce se těšil velkému zájmu horokroužek a florbalový kroužek, proto jsme rozšířili
nabídku tohoto kroužku na osm skupin horokroužku a 5 skupin florbalu. V letošním roce jsme
otevřeli nový kroužek – dívčí fotbal. Během tohoto roku probíhaly v Salesku i jiné sportovní
aktivity: in-line bruslení pro pokročilé i začátečníky, cvičení na balónech, tanečky či capoiera. Mezi
oblíbenými nechyběla lukostřelba, volejbal, míčové hry a badminton.
Hudební kroužky
Ve školním roce 2016/2017 bylo možné hrát na kytaru, zobcovou flétnu, klavír a keyboard.
Tvořivé kroužky
V uplynulém roce mohly děti navštěvovat leteckého modeláře, keramiku a keramiku s výtvarkou.
Novinka Rytířská cesta, kde se děti proměnily v rytíře a vyráběly si štíty, meče i jiné výrobky se
těšila velké oblibě. Během tohoto roku děti pod vedením lektorky dramatického kroužku Zuzany
Novákové úspěšně nastudovaly a uvedly divadelní hru „Karcoolka“, kterou předvedly na dětském
dni a na Vánoční akademii.

Klub rodičů a dětí
Ve školním roce jsme nabídli 23 pravidelných aktivit pro 378 dětí a 265 rodičů. Aktivity zajišťuje 1
zaměstnanec, 12 pracovníků na DPP a 6 dobrovolníků. Dobrovolníci odpracovali 928 hodin.
Struktura činnosti: nabízíme 35% sportovních, 22% hudebních, 26% tvořivých, výtvarných a
keramických a 17% ostatních aktivit (Salíček, Všeználek, Dopolední klub maminek).
Akce Klubu rodičů a dětí ve školním roce 2016/2017 - celkem 21 akcí: 7x Čtvrtkování pro 57
maminek; 9x akce pro veřejnost; 2x akce ve spolupráci s RC Pastelka; 3x Dopolední klub maminek
pro 20 maminek.

Otevřený klub
Nabízeli jsme letos tři otevírací dny. Průměrná denní návštěvnost mladších dětí do 14 let (Oratoř)
byla 10 osob, starších dětí nad 14 let 11 osob. Děti měly také možnost pravidelně navštěvovat
klubovou činnost (cyklus přednášek a workshopů), zúčastnilo se celkem 95 účastníků. V rámci
Otevřeného klubu jsme realizovali také tři akce probíhající více dní, na kterých bylo 31 účastníků.
Na realizaci činnosti Otevřeného klubu se podíleli 4 zaměstnanci, přepočteno 1,5 úvazku.
Pomáhalo nám 6 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 348 dobrovolnických hodin.

AKTIF
Ve školním roce jsme v rámci AKTIFu realizovali 26 dopoledních programů. Celkem dopoledními
programy pro třídní kolektivy prošlo celkem 478 dětí z pěti škol.
Na realizaci programu se podílel jeden zaměstnanec a dva vedoucí na DPP.

Prázdninové tábory v létě 2017

Uspořádali jsme 21 příměstských táborů pro 408 účastníků, 6 pobytových táborů pro 143
účastníků. Tábory zajišťovali všichni zaměstnanci střediska a 27 pracovníků na DPP a 32
dobrovolníků, kteří odpracovali 1860 hod.

SaVIO
V uplynulém školním roce proběhlo celkem 16 přednášek s průměrnou návštěvností 50 lidí.
Z hlediska tematiky jsme se rozhodli zaměřit na oblasti psychologie a osobnostního růstu. Zde jsme
se potkali s velmi pozitivní zpětnou vazbou a poptávkou po podobných tématech od návštěvníků.
Hosté z těchto oblastní, jako Peter Tavel či Andrej Drbohlav byli z hlediska návštěvnosti také
nejvýraznějšími osobnostmi tohoto školního roku. Otestovali jsme si i nové formy propagace –
skrze reklamy na Facebooku. Na serveru Youtube překročilo množství zhlédnutí lidí za 10 let
magické číslo 150 000, což indikuje mimořádný zájem o program z hlediska veřejnosti.

Minigalerie Salesko
V uplynulém roce jsme v Minigalerii uspořádali čtyři výstavy:
„Dobrý den" autorská výstava obrazů brněnské výtvarnice Jaroslavy Fišerové 1. 9. – 30. 10. 2016.
"Fotografie z archívu" výstava fotografií herce Pavla Zatloukala 1. 11. – 31. 12. 2016.
"Fotoobrazy" výstava scénáristy, kameramana a režiséra Petra Barana 3. 1. – 28. 2. 2017.
„Portréty ze života" výstava fotografií malířky Jany Ostrčilové 6. 3. – 30. 4. 2017.

Aktivity pro veřejnost
Statistika účasti za školní rok u jednotlivých aktivit: horolezecká stěna 377 účastníků, stolní tenis
135 účastníků, cvičení Pilates 413 účastnic a cvičení Latino Fit 198 účastnic.

Kluziště
V rámci dlouhodobého společného projektu s Úřadem městské části Brno-Líšeň jsme otevřeli
kluziště. Od prosince do února jsme nabídli 70 otevíracích dnů a přišlo celkem 14 227
návštěvníků. Činnost zajišťovali všichni technicko-administrativní pracovníci střediska a 11
pracovníků na DPP.

Rozpočet kalendářního roku 2016:
Náklady
Spotřeba materiálu
Energie
Náklady na služby
Osobní náklady
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem

1 219 727,02 Kč
507 221,00 Kč
1 369 350,62 Kč
5 331 516,00 Kč
22 077,12 Kč
135 949,90 Kč
8 585 841,66 Kč

Výnosy
Tržby z prodeje služeb - pronájmy
Účastnické poplatky
Dary
Provozní dotace
Jiné ostatní výnosy

389 597,00 Kč
1 866 654,00 Kč
104 291,00 Kč
6 435 923,00 Kč
6 328,00 Kč

Výnosy celkem

8 802 793,00 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2016 – zisk 216 951,34 Kč
Provozní dotace
MŠMT ČR
MČ Brno-Líšeň +
Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
Jihomoravský svaz st. tenisu
Provozní dotace celkem

5 425 000,00 Kč
695 000,00 Kč
148 000,00 Kč
167 034,00 Kč
889,00 Kč
6 435 923,00 Kč

+ účetní součet za dva roky

Výroční zprávu zpracoval Petr Kopřiva

