
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
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 591 dětí, hudební pro 63 dětí, tvořivé 
pro 40 dětí, taneční pro 107 tanečníků a ostatní (deskové hry, rytířská stezka, angličtina hrou, …,) 
pro 152 dětí. Kroužky navštěvovalo celkem 953 účastníků. (kumulovaný součet s částí aktiviti KRAD) 
Zájmové kroužky zajišťuje 5 zaměstnanců, 19 pracovníků na DPP a 3 dobrovolníků, kteří 
odpracovali 230 hod. 

Sportovní kroužky 
V uplynulém roce se těšil velkému zájmu horokroužek/míčovky, který byl letošní novinkou a 
florbalový kroužek, kde jsme se dostali na celkový počet 8 zaplněných kroužků, pro děti od věku 5 – 
18 let. Během tohoto roku probíhaly v Salesku i jiné sportovní aktivity: in-line bruslení, 
basketbalová přípravka, lukostřelba, míčové a pohybové hry a badminton.  

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

Tvořivé kroužky 
Keramika, keramika s výtvarkou, letecký modelář a korálkování.  

Akce, turnaje 

Během tohoto roku se tanečníci účastnili několika tanečních soutěží, na kterých získaly krásné 
ocenění 2x1.místo a 1x3.místo.  

V letošním roce proběhlo 9 florbalových turnajů v Kroměříži, Praze, Brně i na Vysočině, ze kterých 
jsme si dovezli krásná první, druhá i třetí místa. Také proběhlo 9 fotbalových turnajů, probíhajících 
v Brně, ze kterých jsme taktéž dovezly krásná první, druhá i třetí místa.  

V letošním roce proběhlo 10 přespávacích akcí s různou tématikou. (Taneční, stolní tenis, cukrová, 
sportovní) a 8 víkendových akcí.  

Děti z kroužků pomáhají a vystupují na velkých akcí Saleska – Uspávání broučků, Dětský den, 
sportovní turnaje.  
 

Klub rodičů a dětí  
Ve školním roce jsme nabídli 42 pravidelných aktivit (pololetní i celoroční) pro 368 dětí.  
Na jednorázový vstup do aktivity Salíček a Dopolední klub maminek přišlo 340 účastníků. Aktivity 
zajišťují 2 zaměstnanci, 4 pracovníci na DPP a 7 dobrovolníků. Dvě aktivity podpořili 2 kolegové 
zaměstnanci. Dobrovolníci odpracovali  715 hodin. 

Procentní zastoupení různých aktivit: 
33% sportovní 31% výtvarné, 19% hudební, 17% ostatní / Salíček, Všeználek, Dopolední klub 
maminek/ 
Počet akcí pro veřejnost: 
11x – 2x burza, Poskytování první pomoci, Uspávání zvířátek, Adventní věnce, 2x karneval, Hrajeme 
si na závodníky, Dětský den 
2x akce s jinými organizacemi – s RC Pastelkou Líšeňské Vánoce; s Pastelkou a RC Stonožkou 
Vynášení Moreny  
 
 



Otevřený klub  
Letos jsme nabízeli tři otevírací dny. Celková průměrná denní návštěvnost otevřených klubů byla 
10 osob. Děti měly možnost navštěvovat pravidelnou klubovou činnost (sportovní + výtvarnou) a 
nepravidelnou (výlety, přespávačka, nárazové akce). Na realizaci činnosti Otevřeného klubu se 
podíleli 2 zaměstnanci a 2 salesiáni. 
 

AKTIF 
V druhém pololetí školního roku se nám podařilo obnovit tento náš program pro školy. Ve školním 
roce jsme v rámci AKTIFu realizovali 10 dopoledních programů.   
Na realizaci programu se podílel jeden zaměstnanec a dva vedoucí na DPP.  
 

Prázdninové tábory v létě 2019 
Uspořádali jsme 22 příměstských táborů pro 529 účastníků, 3 pobytové tábory pro 95 účastníků. 
Tábory zajišťovali všichni zaměstnanci střediska, 10 pracovníků na DPP a 10 dobrovolníků. 
 

SaVIO 
V uplynulém školním roce proběhly celkem 4 přednášky s průměrnou návštěvností 35 osob. Na 
všech setkáních přednášel Mgr. Karel Opravil, dětský terapeut. Témata: “Ty se hádáš! NE – Ty se 
hádáš!” – aneb jak se domluvit, když se nemůžeme domluvit”. „Selhání a selhávání“, „Vychovávat 
nebo manipulovat, „Rizika internetu a elektronických hraček“.   

 

Aktivity pro veřejnost 
Statistika účasti za školní rok u jednotlivých aktivit: horolezecká stěna 307 účastníků, cvičení 
Pilates 555 účastnic. 
 

Kluziště 
V zimní sezóně 2018/2019 jsme nabídli 75 otevíracích dnů, z toho 21 dnů víkendových, 13 dnů 
prázdninových a 34 dnů všedních. Přišlo celkem 19 071 návštěvníků, z toho například 2 437 dětí 
v rámci bruslení pro školy. Činnost zajišťovali všichni technicko-administrativní pracovníci střediska, 
tři pedagogové a 7 pracovníků na DPP. 
 

Rozpočet kalendářního roku 2018:      
Náklady* 

  

  

Spotřeba materiálu   1 918 348,00 Kč  

Energie      672 259,00 Kč  

Náklady na služby   3 578 604,00 Kč  

Osobní náklady   6 061 060,00 Kč  

Jiné ostatní náklady         41 973,00 Kč  

Odpisy         61 829,00 Kč  

Náklady celkem 12 334 073,00 Kč  

 
Hospodářský výsledek za rok 2018 – ztráta 53 017,00 Kč 

 

Provozní dotace 
 MŠMT ČR   6 818 586,00 Kč  

MČ Brno-Líšeň       600 000,00 Kč   

Statutární město Brno      310 000,00 Kč  

Jihomoravský kraj        50 000,00 Kč  

Jihomoravský svaz st. tenisu          4 588,00 Kč  

Provozní dotace celkem   7 783 174,00 Kč  
*zaokrouhleno na celé koruny 

Výroční zprávu zpracoval Petr Kopřiva 

Výnosy* 

  
 

Tržby z prodeje služeb       645 037,00 Kč  

Účastnické poplatky   3 636 162,00 Kč  

Dary      176 111,00 Kč  

Provozní dotace   7 778 586,00 Kč  

Jiné ostatní výnosy        45 160,00 Kč  

    

Výnosy celkem 
 

12 281 056,00 Kč  


