VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ 2019/2020
SALESKO – Salesiánské středisko mládeže – DDM, Kotlanova 2660/13, 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 Matula, Počet zaměstnanců: 15 osob, přepočtený počet úvazků 12 ( během roku se mění)

Omezení provozu
Vlivem nařízení Vlády ČR a s tím souvisejících opatření spojených se zastavením šíření nákazy
koronavirem jsme byli nuceni od 11.3.2020 do 11.5.2020 mít Salesko pro všechny programy
uzavřené. V této době jsme se věnovali generálnímu úklidu místností, rekonstrukci a malováním
některých místností a přípravám na prázdninové tábory. Zároveň proběhla hloubková reflexe
aktivit a směřování Saleska. Udělalo se spousta práce, která významně zkrášlila prostředí pro
aktivity dětí, mládeže a rodin. Od 11.5.2020 jsme znovu otevřeli s tím, že některé aktivity jsme
museli buď zrušit (rodiče s dětmi) nebo omezit. Jako kompenzaci jsme nabídli prodloužení aktivit a
kroužků až do pátku 26.6.2020. Z prázdninových táborů jsme zrušili jeden pobytový tábor
(vodácký) a místo něj nabídli dva příměstské tábory. Tyto skutečnosti ovlivnily počty účastníků na
jednotlivých akcí, i případné zrušení některých plánovaných akcí.

Zájmové kroužky
V uplynulém školním roce probíhaly tyto kroužky: sportovní pro 486 dětí, hudební pro 49 dětí,
tvořivé pro 52 dětí, pohybové pro 130 tanečníků a ostatní (deskové hry, rytířská stezka, angličtina
hrou, šachy…,) pro 93 dětí. Kroužky navštěvovalo celkem 1168 účastníků (kumulovaný součet s
částí aktivit KRaD).
Zájmové kroužky zajišťuje 5 zaměstnanců, 21 pracovníků na DPP.
Sportovní kroužky
Ve zmiňovaném roce jsme měli 8 kroužků florbalu, 4 fotbalové (z toho i jeden ryze dívčí), 5 kroužků
horolezení, 6 badmintonů a 5 kroužků pingpongu. Během roku probíhaly v Salesku i jiné sportovní
aktivity: in-line bruslení, basketbalová přípravka, míčové a pohybové hry.
Hudební kroužky
Ve školním roce bylo možné hrát na kytaru, zobcovou flétnu, klavír, keyboard a nově na ukulele.
Pohybové
Sem řadíme Capoeiru, kterou navštěvovalo 23 dětí a taneční skupinu „Primary dance squad“, do
které chodí děti a mládež od 3 let až do 18, tento kroužek navštěvovalo 107 účastníků.
Tvořivé kroužky
Letecký modelář se nám letos rozdělil už na začátečníky a pokročilé. Dále z tvořivých kroužků byly
otevřeny Keramika, keramika s výtvarkou a korálkování.
Akce, turnaje
Během tohoto roku se tanečníci účastnili několika tanečních soutěží.
V letošním roce proběhlo 5 florbalových. Také proběhlo 3 fotbalové turnaje, probíhajících v Brně.
Proběhlo také 7 přespávacích akcí s různou tématikou.
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Klub rodičů a dětí
Ve školním roce jsme nabídli 38 pravidelných aktivit (pololetní i celoroční) pro 336 dětí.
Na jednorázový vstup do aktivity Salíček a Dopolední klub maminek přišlo 208 účastníků. Aktivity
zajišťují 2 zaměstnanci, 4 pracovníci na DPP a 7 dobrovolníků.
Akce pro veřejnost: podzimní burza, poskytování první pomoci, uspávání zvířátek, adventní věnce,
zdobení perníčků, líšeňské vánoce, a karnevalový víkend.

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 1 zaměstnanec a 7 pracovníků na DPP.

AKTIF
V druhém pololetí školního roku se nám podařilo obnovit tento náš program pro školy. Ve školním
roce jsme v rámci AKTIFu realizovali 13 dopoledních programů.

Prázdninové tábory v létě 2020
Uspořádali jsme 20 příměstských táborů pro 478 účastníků. Tématika byla různá, ať už čistě
sportovní, nebo kombinovaná i stvořením a výlety po blízkém okolí. Dále jsme uspořádaly 3
pobytové tábory pro 91 účastníků. Celkem se táborů zúčastnilo 569 účastníků.

SaVIO
V uplynulém školním roce proběhl kurz „Devatero úspěšného rodiče“.

Aktivity pro veřejnost
Statistika účasti za školní rok u jednotlivých aktivit: horolezecká stěna 325 účastníků, cvičení Pilates
224 účastnic.

Kluziště
V zimní sezóně 2019/2020 jsme nabídli 76 otevíracích dnů, z toho 24 dnů víkendových, 13 dnů
prázdninových a 39 dnů všedních. Přišlo celkem 20 813 návštěvníků, z toho například 2 461 dětí
z 19 škol a školských zařízení v rámci bruslení pro školy. Činnost zajišťovali všichni technickoadministrativní pracovníci střediska a 7 pracovníků na DPP.

Křesťanské programy
Ve školním roce probíhaly 3 kroužky náboženství, které navštěvovalo celkem 20 dětí.
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Rozpočet kalendářního roku 2019:
Náklady*
Spotřeba materiálu
Energie
Náklady na služby
Osobní náklady
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem

Výnosy*
Tržby z prodeje služeb
Účastnické poplatky
Dary
Provozní dotace
Jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem

1 844 768,00 Kč
643 700,00 Kč
2 662 387,00 Kč
7 672 306,00 Kč
61 818,00 Kč
85 688,00 Kč
12 970 667,00 Kč
Provozní dotace
MŠMT ČR
MČ Brno-Líšeň
Statutární město Brno
Dotace celkem

7 433 520,00 Kč
280 000,00 Kč
205 000,00 Kč
7 918 520,00 Kč
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652 016,00 Kč
3 872 011,00 Kč
341 300,00 Kč
7 918 520,00 Kč
6 328,00 Kč
12 790 175,00 Kč

