
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
SALESKO - Salesiánské středisko mládeže - DDM, Kotlanova 13, Brno-Líšeň 

Právní subjektivita: Školská právnická osoba, Typ zařízení: Středisko volného času  
Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha Datum vzniku: 1. září 1995 IČO: 65348699 

Ředitel: Petr Kopřiva, Počet zaměstnanců: 15 osob, přepočtený počet úvazků 12 (během roku se mění) 
 

Zájmové kroužky 
V uvedeném školním roce probíhaly kroužky: sportovní pro 533 dětí, hudební pro 70 dětí, tvořivé 
pro 24 dětí, taneční pro 127 tanečníků a ostatní (deskové hry, rytířská stezka, drobný chovatel, 
angličtina, anglická konverzace, vaření) pro 57 dětí. Kroužky navštěvovalo celkem 811 účastníků. 
Zájmové kroužky zajišťuje 5 zaměstnanců, 16 pracovníků na DPP a 5 dobrovolníků, kteří 
odpracovali 160 hod. 

Sportovní kroužky 
V uplynulém roce se těšil velkému zájmu horokroužek a badmintonový kroužek, kde jsme se dostali 
na celkový počet 6 zaplněných kroužků pro každý sport. Během tohoto roku probíhaly v Salesku i 
jiné sportovní aktivity: in-line bruslení pro mírně pokročilé, pokročilé i začátečníky, cvičení na 
balónech, capoiera, taneční skupina Angels crew. Mezi oblíbenými nechyběla lukostřelba, míčové 
hry a florbal.  

Hudební kroužky 
Ve školním roce bylo možné hrát na kytaru, zobcovou flétnu, klavír a keyboard.  

Tvořivé kroužky 
V uplynulém roce mohly děti navštěvovat keramiku a keramiku s výtvarkou.  

Během tohoto roku děti z rytířského nacvičili vystoupení v podobě rytířského klání, které předvedli 
během Dětského dne či se zúčastnili s pomocí na dni Země, kdy jsme společně čistili naše okolí.  
 

Klub rodičů a dětí  
Ve školním roce jsme nabídli 35 pravidelných aktivit (pololetní i celoroční) pro 361 dětí a 289 
rodičů. Aktivity zajišťuje 1 zaměstnanec,  7 pracovníků na DPP a 6 dobrovolníků. Tři aktivity 
podpořili kolegové zaměstnanci. Dobrovolníci odpracovali  907 hodin. 

Procentní zastoupení různých aktivit: 
23% výtvarné, 23% hudební, 34% sportovní, 20% ostatní / Salíček, Všeználek, Dopolední klub 
maminek/ 
Počet akcí pro veřejnost: 
7x – 2x burza, Večerní hlína, Uspávání zvířátek, Adventní věnce, karnevaly, Hrajeme si na závodníky 
4x Čtvrtkování pro 31 maminek 
4x akce s jinými organizacemi – s Pastelkou Líšeňské Vánoce a Vynášení Moreny, Společnost pro 
ranou péči malování na obličej v rámci Brněnského půlmaratonu a Family Day Zetor 
 

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).   
Na realizaci činnosti Otevřeného klubu se podíleli 4 zaměstnanci, od pololetí tři. 
 

AKTIF 
Ve školním roce jsme v rámci AKTIFu realizovali 29 dopoledních programů. Celkem dopoledními 
programy pro třídní kolektivy prošlo celkem 531 dětí ze sedmi škol.  
Na realizaci programu se podílel jeden zaměstnanec a čtyři vedoucí na DPP.  
 



Prázdninové tábory v létě 2018 
Uspořádali jsme 21 příměstských táborů pro 444 účastníků, 6 pobytových táborů pro 177 
účastníků. Tábory zajišťovali všichni zaměstnanci střediska, 28 pracovníků na DPP a 22 
dobrovolníků, kteří odpracovali 880 hod. 
 

SaVIO 
V uplynulém školním roce proběhlo celkem 5 přednášek s průměrnou návštěvností 35 osob. Na 
všech setkáních přednášel Mgr. Karel Opravil, dětský terapeut. Témata: Jak přežít výchovu svých 
dětí…, Máma s tátou se už nemají rádi… (porozvodový vztah s dětmi), Otec a syn, aneb jak se 
neztratit v chlapském světě, Babička nám kecá do výchovy – jak ji vypnout?, Máme doma školáka, 
aneb jak nepokazit dítěti školní docházku.  
 

Aktivity pro veřejnost 
Statistika účasti za školní rok u jednotlivých aktivit: horolezecká stěna 300 účastníků, stolní tenis 
126 účastníků, cvičení Pilates 385 účastnic a cvičení Latino Fit 197 účastnic. 
 

Kluziště 
V zimní sezóně 2017/2018 jsme nabídli 90 otevíracích dnů, z toho 25 dnů víkendových, 12 dnů 
prázdninových a 53 dnů všedních. Přišlo celkem 22 105 návštěvníků, z toho například 2 653 dětí 
v rámci bruslení pro školy. Činnost zajišťovali všichni technicko-administrativní pracovníci střediska, 
tři pedagogové a 8 pracovníků na DPP. 
 

Rozpočet kalendářního roku 2017:      
 

Náklady* 

  

  

Spotřeba materiálu   1 189 593,00 Kč  

Energie      580 904,00 Kč  

Náklady na služby   1 965 137,00 Kč  

Osobní náklady   5 422 058,00 Kč  

Jiné ostatní náklady         34 886,00 Kč  

Odpisy      135 949,90 Kč  

Náklady celkem   9 308 594,00 Kč  

 
Hospodářský výsledek za rok 2017 – zisk 57 560,00 Kč 

 

Provozní dotace 
 MŠMT ČR   5 024 000,00 Kč  

MČ Brno-Líšeň       290 000,00 Kč   

Statutární město Brno      205 000,00 Kč  

Jihomoravský kraj      127 000,00 Kč  

Jihomoravský svaz st. tenisu           2 103,00 Kč  

Provozní dotace celkem   5 648 103,00 Kč  
*zaokrouhleno na celé koruny 

Výroční zprávu zpracoval Petr Kopřiva 

Výnosy* 

  
 

Tržby z prodeje služeb       631 376,00 Kč  

Účastnické poplatky   2 970 758,00 Kč  

Dary        97 329,00 Kč  

Provozní dotace   5 648 103,00 Kč  

Jiné ostatní výnosy        18 588,00 Kč  

    

Výnosy celkem 
 

  9 366 154,00 Kč  


