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Milí přátelé,

Máme za sebou rok, který (doslova a do písmene) nikdo nezažil. Rok, který 
přinesl mnoho těžkostí, bolesti, obav a možná i strachu, ale také rok, který 
ukázal lidskou solidaritu, vzájemnou pomoc, mnoho darů a  dovedností 
ukrytých v každém z nás.

Začátek roku se vyvíjel jako každý jiný. Naplánované akce se připravovaly 
a  probíhaly. A  kvaltovali jsme jako obvykle: společenské večery, oslavy 
Dona Boska, kroužky, ORC a  další podpůrné aktivity. Během jarních 
prázdnin jsme s  částí zaměstnanců uspořádali pouť do  rodiště a  místa 
působení Dona Boska (Becchi, Turín) a  Marie Dominiky Mazzarellové 
(Mornese). Na začátku března se uskutečnil muzikál Alchymista s autor-
skými písněmi, který přes rok připravovali účastníci kroužku. 

Následné plány ovlivnil COVID-19. Činnost střediska byla přerušena, místo 
plánování akcí docházelo k  jejich rušení. Přišlo přemýšlení a promýšlení 
toho, co dělat a co nedělat. Jako mnoho jiných tak i my jsme se zapojili 
do šití roušek. Začali jsme promýšlet různé druhy aktivit, které poslouží 
k udržení kontaktu s klienty, rodiči a dobrovolníky. Většina zaměstnanců si 
vyzkoušela natáčení a stříhání videa, komunikaci přes sociální sítě a využití 
různých platforem. 

Podařilo se také udělat nějaké opravy prostor, vytvořit nové zázemí 
pro mediální kroužky, kanceláře pro zaměstnance, poradní místnost, 
zasíťování celého díla, také vyměnit plynové kotle a mnoho dalšího.

Velká radost přišla koncem května, kdy jsme mohli z  velké části obno-
vit činnost a  opět přivítat naše účastníky a  také uspořádat letní poby-
tové a příměstské tábory. Vnímal jsem velkou vděčnost, protože jsme si 
uvědomili, že to není zcela samozřejmé.

Úvodní slovo
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A  opět nový školní rok a  rozjezd kroužků a  doufání, že budeme moci 
pokračovat dále. Bohužel v polovině října přišlo další uzavření střediska. 
Na  podzim se nám podařilo některé kroužky přesunout do  online 
a zároveň přicházet s různými impulsy, které mohly pomoci zvládat toto 
náročné období. A před vánočními prázdninami opětovné otevření a pak 
uzavření.

No, upřímně, nebyl to lehký rok, ale zároveň přinesl mnoho podnětů. 

Obzvlášť bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, externistům, 
obrovolníkům a všem, kteří nás všemi možnými způsoby podporovali.

Co jsme si v tomto roce vyzkoušeli, naučili se a zjistili? Tak třeba, že jsme 
schopni se naučit nové věci, spolupracovat napříč sekcemi, nelpět na za-
jetých kolejích, mít odvahu věci dělat jinak, říci si o pomoc, inspirovat se 
druhými, zastavit se a  obdivovat krásu přírody, být vděční za  lidi kolem 
nás, vzdělávat se, vážit si každého osobního setkání, hledat to podstatné 
a důležité.

Myslím si, že to není málo a je na čem stavět v dalším roce. Přeji nám všem, 
ať toho využijeme a rozvíjíme se dál.

Jiří Baláš 
ředitel střediska
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CHARAKTERISTIKA  
ORGANIZACE

Základní údaje
Název: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže  
Brno-Žabovřesky 
Sídlo: Foerstrova 3088/2, 616 00 Brno-Žabovřesky 
IČ: 65348702

 Právní forma: Školská právnická osoba 
 Typ školského zařízení: Dům dětí a mládeže  
 Rezortní identifikátor: 600 030 229 
 Ředitel (statutární orgán): Mgr. Jiří Baláš 
 Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha 
 Složení rady ŠPO: Ing. Tomáš Petrůj, Ph.D; Mgr. Ing. Michal Svoboda;  
 Mgr. Vojtěch Sivek

Zapsáno v rejstříku školských právnických osob MŠMT:  
ve složce 2006 pod poř. č. 067 
Datum zřízení Salesiánského střediska mládeže: 01. 09. 1995 
Zapsání do rejstříku školských právnických osob: 29. 06. 2006

Kontakt
Telefon: 541 213 110 
 E-mail: stredisko@brno.sdb.cz 
  Web: brno.sdb.cz 
 Bankovní účet pro provoz střediska: 200 16 15 823 / 2010  Fio banka, a.s.

Bankovní účet pro veřejnou sbírku  
na rekonstrukci sálu pod kostelem a přilehlých prostor  
280 16 72 789 / 2010  Fio banka a.s.
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Organizační struktura 
  Vedení organizace  

   ředitel

  Pedagogický útvar  

   sekce 

    Klub maminek

    Kroužky

     sportovní oddělení

     výtvarné oddělení

     hudební oddělení

     taneční a dramatické oddělení

     mediální a technické oddělení

     další vzdělávací oddělení

    Otevřený klub (ORC)

    Křesťanská výchova

    Animátoři (Dobrovolníci)

   specializované aktivity a programy

     tábory a pobytové akce

     příležitostné akce

     preventivní programy pro školy (VYKROČ)

     praxe

  Podpůrný útvar 

   administrativní sekce

   ekonomická sekce

   technická sekce 
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Činnost střediska
Středisko vykonává druh činnosti 
školského zařízení pro zájmové 
vzdělávání, typ: středisko volného 
času – dům dětí a mládeže.  
V souladu s posláním zřizovatele se 
v pedagogické činnosti řídí principy 
preventivního výchovného systému 
Dona Boska. Zřizovatel Salesiánská 
provincie Praha je církevní orga-
nizace, která sdružuje a reprezentu-
je členy řeholní společnosti Sale-
siáni Dona Boska na území České 
republiky a je evidována v Rejstříku 
evidovaných právnických osob  
Ministerstva kultury ČR.

Hlavní činnost
Pedagogická činnost střediska je 
v souladu se školským zákonem 
poskytování zájmového vzdělávání. 
Uskutečňuje se zejména těmito 
formami:

  Příležitostnou výchovnou, 
vzdělávací, zájmovou a tematick-
ou rekreační činností (tj. včetně  
jednorázových akcí)

  Pravidelnou výchovnou, 
vzdělávací a zájmovou činností

  Táborovou činností a další 
činností spojenou s pobytem 
mimo místo, kde středisko 
vykonává svoji pravidelnou 
činnost

  Osvětovou činností včetně 
shromažďování a poskytování  

informací pro děti, žáky a studenty, 
případně i další osoby, činností ve-
doucích k prevenci rizikového cho-
vání a výchovou k dobrovolnictví

  Individuální prací, zejména 
vytvářením podmínek pro rozvoj 
nadání dětí, žáků a studentů

  Využitím otevřené nabídky  
spontánních činností

Doplňková činnost
  Poradenská a konzultační 

činnost

  Pronájem a půjčování movitých 
věcí

  Pronájem nebytových prostor

  Realitní činnost, správa a údržba 
nemovitostí

  Služby v oblasti administra-
tivní správy a organizačně 
hospodářské  
povahy

  Velkoobchod a maloobchod

  Výroba potravinářských 
a škrobárenských výrobků

  Zprostředkování obchodu 
a služeb

Poslání 
Salesiánské středisko mládeže 
– dům dětí a mládeže Brno-
Žabovřesky pomáhá dětem 
a mládeži v rozvoji mezilidských 
vztahů a v osobním růstu včetně 
jeho duchovního rozměru.
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Své poslání realizuje prostřednic-
tvím otevřeného klubu, kroužků 
zájmového vzdělávání, klubu 
maminek, křesťanské výchovy 
a dalších aktivit, které vycházejí 
z preventivního výchovného  
systému Dona Boska.

Cíle organizace
  Pomocí individuálního přístupu 

a zájmu o každého pomáhat 
dětem a mladým objevovat 
jejich vlohy a dobré předpoklady 
a dále je rozvíjet. 

  Vytvářením rodinného prostředí 
podporovat zapojení dětí 
a mladých do společnosti 
a předcházet sociálně-
patologickým jevům. 

  Aktivní přítomností mezi dětmi 
a mladými vychovávat k základ-
ním lidským a křesťanským 
hodnotám.

  Pomáhat dětem a mladým 
nacházet smysl jejich života 

Poslání  
pedagogických sekcí

Sekce Klub maminek
Aktivity pro rodiče s předškolními 
dětmi: výtvarné, pohybové 
a hudební kroužky, angličtina, 
hry. Příležitostné akce a slavnosti, 
programy pro posílení rodinných 
vztahů.

Poslání

Prioritou ve všech aktivitách je 
pro nás dítě a vnímání toho, co 
potřebuje. Jednou z klíčových 
součástí naší činnosti je komplexní 
podpora a utužování vztahu  
rodič-dítě, podpora hezkých 
vztahů v rodině. Pomáháme nalézt 
rodičům smysluplnost v jejich 
rolích matka/otec. Inspirujeme 
rodiče jak se věnovat svým dětem 
při společně stráveném čase. Cílem 
naší práce je také rozvíjet mezilid-
ské vztahy v rámci skupiny a pod-
porovat socializaci klientů.

Sekce Kroužky
Zájmové aktivity pro děti, mládež 
i dospělé. Keramická a výtvarná 
dílna, tři hřiště, sál, technické 
zázemí pro mediální a elektrotech-
nické kroužky, polytechnická dílna, 
muzikálová tvorba, individuální 
i skupinová výuka hudby, víkendo-
vky, turnaje a další akce.

Poslání

Vzdělávat a doprovázet děti, 
mládež, dospělé i rodiče 
v činnostech, které si sami 
zvolí, ve výchovném stylu, který 
zdůrazňuje ucelený rozvoj  
osobnosti před výkonem, opírá se 
o individuální přístup, křesťanské 
hodnoty a laskavost.

Zapojením odborníků i nadšenců 
vytvářet motivačně a odborně silné 
prostředí otevřené pro práci s více 
i méně talentovanými zájemci.
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Nabízet zejména činnosti 
umožňující dlouhodobé dopro-
vázení člověka od předškolního 
věku po dospělost, které doplňují 
nebo rozvíjejí vzdělávací činnost 
škol a liší se způsobem předávání 
výchovně-vzdělávacího obsahu.

Sekce Otevřený klub
Otevřený klub ORC je místem, 
kam mohou přijít děti a mladí lidé 
a kde najdou zázemí pro spontánní 
sportovní a zábavnou činnost a na-
vazování nových kamarádských 
vztahů. Mládež sem může přijít 
kdykoliv v otevíracích hodinách, 
navštívit nealkoholický bar, půjčit 
si společenskou hru, zahrát si 
ping-pong, stolní fotbálek, šipky, 
kulečník či air hockey, venku si 
zahrát fotbal, hokejbal nebo jen tak 
posedět a popovídat si s ostatními. 

Poslání

Posláním volné oratoře je 
doprovázet děti a mladé lidi 

na jejich životní cestě. Na základě 
principů salesiánské pedagogiky 
vytváříme prostředí k rozvoji mezi-
lidských vztahů a k osobnímu růstu.

Sekce Křesťanská výchova
Kroužky Křesťanské výchovy 
podporují růst duchovní oblasti 
života dětí a mladých lidí. Jsou tak 
jedním z pilířů vyváženého rozvoje 
osobnosti v duchu preventivního 
systému Dona Boska. 

Poslání

Vzdělávat děti a mládež co se týká 
obsahu víry křesťanů a doprovázet 
je k uplatňování křesťanských 
morálních zásad. Jsme si totiž 
vědomi, že vedle intelektuálního 
rozvoje osobnosti a laskavého 
osobního přístupu je výchova k víře 
jedním z pilířů celostního rozvoje 
osobnosti. 

Zapojit do této výchovy jak od-
borníky, tak vzdělané dobrovolníky, 
kteří zásady, kterým učí, předávají 
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především svým životním stylem.
Nabízet navazující aktivity i mimo 
rámec kroužku během školního 
roku, prázdninové tábory a ak-
tivity, které jsou pro starší děti 
a mládež a navazují na základní 
okruh vzdělávání v rámci sekce 
Křesťanské výchovy.

Sekce Animátoři  
(Dobrovolníci)
Práce s animátory – dobrovol-
níky a studenty, vzdělávání, 
doprovázení, teambuilding 
 
Při zapojení dobrovolníků je využit 
princip animace – metody, skrze 
kterou je uskutečňován salesián-
ský výchovný styl. Ten vychází 
z přítomnosti vychovatelů mezi 
mladými, principu doprovázení 

a budování zdravého vztahu mezi 
vychovatelem a účastníky aktivit. 
Zapojení dobrovolníků v aktivitách 
umožňuje individuální přístup 
k účastníkům a využití poten-
ciálu mladých dobrovolníků, kteří 
mají k účastníkům často bližší, 
přirozenější vztah.

Program rozvoje dobrovolnictví 
v SaSM Brno-Žabovřesky je  
akreditovaným programem  
u Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-
122023-5/OBP-2015 z 2. 10. 2015. 

Poslání

Dlouhodobě rozvíjet a podporovat 
prestiž dobrovolnictví, motivovat 
a formovat mladé zapojené dobro-
volníky a v širším kontextu je vést 
k životnímu stylu angažovaného 
a uvědomělého člověka. 
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ROK  
2020 V ČÍSLECH

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Přehled pravidelných aktivit a  jejich účastníků k  31. 10. 2020 v  sek-
cích Klub maminek, Kroužky a Křesťanská výchova. Celkem 173 aktivit  
a 1263 účastníků.

Klub maminek

název aktivity účastníci

POHYBOVÉ

Cvičení s opičkou Žofkou 1 23

Čiperky a Čiperčata 2 48

Mámo pojď si hrát 1 17

Veverky 1 18

VÝTVARNÉ

Keramické šikulky 1 13

Výtvarné šikulky 2 23

HUDEBNÍ

Hudební školička 1 12

Zpívánky 5 47

Zpívánky pro batolata 1 10

JAZYKOVÉ

Angličtina 3 30

OSTATNÍ

Klubíčko 1 13

Pátky pro mamky a dětská herna 2 22

Radovánek 2 20



VÝROČNÍ ZPRÁVA12

Kroužky

název aktivity účastníci

DRAMATICKÉ

Dramaťák 1 12

HUDEBNÍ

Bicí 5 4

Flétna 6 6

Kapela 1 2

Klavír 29 29

Kytara, Basová kytara 17 15

Liška Bystrouška 2 22

Muzikohraní 2 30

SING! 1 7

Sólový zpěv 2 2

Ukulele 3 4

SPORTOVNÍ

Atletika 1 12

Fotbal 8 148

Fotbalová přípravka 1 17

Hokejbal 2 27

Hopsálci 1 13

Minivolejbal 1 13

Sebeobrana 1 12

Sport+ 1 15

Sportovní hry 1 15

Stolní tenis 3 29

Volejbal 3 46

MEDIÁLNÍ

Dabing a moderování 1 7

Fotím, Fotíš, Fotíme; Fotokurz 2 16
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Tvorba PC her 1 9

Videokroužek 1 6

TECHNICKÉ

Elektrotechnika 1 8

Kutil 5 30

Modelář 1 6

Robotika 1 6

VÝTVARNÉ

Keramika 14 157

Kreativ Litera 1 5

Šití 2 9

Tvoření ze skla 1 8

Výtvarka 2 15

TANEČNÍ

Dance Mix 2 29

Taneční přípravka 1 11

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ

Angličtina 4 16

Hravý kuchtík, Škola vaření 2 8

Rybářský kroužek 1 4

Šachy 1 10

Doučování 2 1

Křesťanská výchova

název aktivity účastníci

Broučci 1 13

Kvítka 1 12

Ministranti mladší, starší 2 22

Náboženství 6 43
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Příprava na 1. svaté přijímání 1 12

Příprava na biřmování 1 21

Společenství Cesta 1 3

SPONTÁNNÍ AKTIVITY

Otevřený klub ORC

Prezenční účast v otevřeném klubu během roku 2020

měsíc počet  
dní provozu

celkem 
účastníků

průměr osob  
za den

leden 22 666 30,3

únor 17 528 31,1

březen 10 325 32,5

duben 0 0 0

květen 15 274 18,3

červen 20 424 21,2

červenec x x x

srpen x x x

září 22 417 19,0

říjen 3 70 23,3

listopad 0 0 0

prosinec 10 38 3,8

prezenčně on-line

setkání účastníků setkání účastníků

Gambler klub 
deskových her

13 126 8 50

doučování x 36 x 12
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PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE

prezenčně

leden–březen 7 Tříkrálová koleda KM, Paranormal day ORC, 
Karneval KM, Oslavy DB v ORCu, Animátorská 
setkání leden a únor, premiéra muzikálu Alchy-
mista

duben–květen 0 lockdown

červen 6 Volejbalový turnaj, Fotbalové turnaje mladší 
a starší, FreeStage, Den otevřené zadní branky, 
Závěrečný táborák

červenec–srpen x

září 1 Den otevřených dveří

říjen–prosinec 0 lockdown

on-line

duben–květen 2 Pěší zóna

říjen–prosinec 14 Adventní nepotkásty, Animátorská setkání říjen 
a listopad, Svatomartinský týden, Mikulášův 
týden s Mikiho pokladovkou, vánoční video

Tradiční velké příležitostné akce (očekávaná účast 200–300 osob) 
Dětský den, Slavnost svatého Martina a Živý Betlém se z důvodu  
epidemiologických opatření v roce 2020 neuskutečnily.

TÁBORY A POBYTOVÉ AKCE

Tábory

POBYTOVÉ

název věk počet účastníků

#LIIIFE 16–18 17

...ad Legendum 13–16 20

Ambero 11–14 14

Boj o pixely 12–16 18
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Ferda mravenec I rodiny s dětmi 78

Ferda mravenec II rodiny s dětmi 90

Odvážný krok 12–15 15

POPOUPO 8–12 17

Scooby-Doo na stopě zločinu 7–10 24

Severská sekera 16–26 6

Smršť 10–14 24

Tajemství Popokátepetlu 6–14 27

Volejbalový tábor 11–15 21

Země na obzoru 8–13 22

Celkem 12 pobytových táborů 393 účastníků

PŘÍMĚSTSKÉ

název věk počet účastníků

Doba ledová 5–7 25

Hejbni kostrou! 7–10 25

Píseň moře 5–8 17

Liga mistrů 8–12 28

Celkem 4 příměstské tábory 95 účastníků

Pobytové akce

název věk počet účastníků

Na vlásku – výtvarné přespání 11–14 15

Ministrantská přespávačka 6–11 9

Valentýnský horor 12–18 15

Poušť - duchovní obnova 16–26 19

Happy Theater Teambuilding 12 - 19 3

Přespávačka s vařením 6–15 15

Hudební přespávačka lockdown

SŠA - 3. víkend lockdown

MediTech 2020 lockdown
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Volejbalová víkendovka lockdown

ORC Night 11–17 15

Fotbalová přespávačka 8–12 24

Smršť – Zrození Kapitolu 10–14 17

Teambuilding ORC 15–26 6

Potáborko Ambera lockdown II

další pobytové akce  
do konce r. 2020

lockdown II

celkem 10 pobytových akcí 138 účastníků
 

DOBROVOLNICTVÍ

Sekce Animátoři (Dobrovolníci)
Práce s dobrovolníky dlouhodobě probíhá podle projektu akredi-
tovaného u Ministerstva vnitra ČR “Program rozvoje dobrovolnictví 
v SaSM Brno-Žabovřesky”. V roce 2020 se do činnosti střediska zapo-
jilo 87 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 4317 hodin. 

počet dobrovolníků

pravidelná celoroční činnost  
– dlouhodobí dobrovolníci

64 osob

pobytové a příměstské tábory  
– krátkodobí dobrovolníci

23 osob

Realizace programů

Oblasti zapojení dobrovolníků v roce 2020

oblasti zapojení aktivity dobrovolníci hodin prům. počet 
hodin na os.

Aktivity a chod volné 
oratoře

6x týdně 27 652 24,2

Kroužky zájmového 
vzdělávání

24 a 23 39 428 11,0

Pravidelné 
a příležitostné akce

5 43 141 3,3
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Pobytové 
a příměstské tábory

17 39 2950 75,6

Pobytové akce 5 10 146 14,6

ve všech činnostech 87 4317 25,7

  počet uspořádaných animátorských setkání (prezenčně i on-line)  
6 setkání 

  s průměrným počtem zúčastněných dobrovolníků – 20 osob 

  počet dalších akcí pro dobrovolníky – duchovní obnovy (prezenčně 
i on-line, teambuildingové a jiné tmelící akce) – 7 akcí 

  realizace kurzu rozšiřujícího kompetence dobrovolníků  – 1 seminář 

  počet dobrovolníků zapojených do dlouhodobých vzdělávacích 
kurzů (SŠA) – 2 osoby

PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY 
VYKROČ 

program počet škol počet tříd počet účastníků

Vykroč k sociálním sítím 1 1 28

Vykroč ke spolupráci 1 1 22 

Realizace programů 

Více programů, ani nově zpracovaný program „Mise Mars“, nemohlo být 
realizováno z důvodu epidemiologických opatření v roce 2020.

PRAXE
Praxe z důvodu epidemiologických opatření v roce 2020 neprobíhaly. 
Školy i středisko byly pro prezenční výuku uzavřeny. Vykonávat  
pedagogickou praxi ve volnočasovém středisku on-line nedávalo 
smysl. V příštím roce takováto praxe možná bude. Uvidíme.
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PRACOVNÍCI 

Působící v organizaci v průběhu roku 2020 na základě:

typu smlouvy osob

• pracovně-právní vztah

pracovní poměr 25

dohoda o pracovní činnosti 5

dohoda o provedení práce 63

• dobrovolnické smlouvy

dlouhodobé 64

krátkodobé 23

VEŘEJNÁ SBÍRKA
V roce 2020 pokračovala veřejná sbírka určená k získání prostředků 
pro dlouhodobý projekt „Rekonstrukce sálu pod kostelem 
a přilehlých prostor”. 

Celkem bylo na účet veřejné sbírky získáno 386 666,72 Kč

Celkové čerpání příjmů k 31. 12. 2020 činilo 169 231,00 Kč

Zůstává pro další etapu projektu 217 435,72 Kč

Realizace rekonstrukce sálu pod kostelem a přilehlých prostor,  
na kterou byly použity prostředky veřejné sbírky, zahrnuje:

   zpracování akustické studie

   výměnu osvětlení a ovládání osvětlení

   dodávku a montáž LED reflektorů

   výmalbu sálu

   pořízení nerezové kuchyňské linky

Z dotací, nadačního příspěvku a jiných prostředků byla spolufinancová-
na výměna a ovládání osvětlení a pořízena rychlomyčka do kuchyně. 
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ROK  
2020 V OBRAZECH
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LEDEN
První měsíc v roce nechyběl tradiční karneval Klubu 
maminek. Účastníky tentokrát zaskočili piráti, kteří obrali 
všechny přítomné o plyšáky a odmítli je vydat. Po drob-
né masáži v zajetí, však mořští lupiči povolili a plyšáci se 
vrátili právoplatným majitelům. Koncem měsíce jsme 
pak plný týden slavili s naším zakladatelem. Oslavy 
Dona Boska, při kterých došlo na artistické kousky, útěk 
z vězení i deskovky, vyvrcholily tak, jak se na oslavu sluší 
a patří. Pořádným dortem, o který se podělily desítky 
gratulantů.
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ÚNOR
V únoru jsme uspořádali hned dvě tradiční 
zaměstnanecké akce. Jak Pouť do Turína, tak 
Vepřové hody měly i letos ten správný spirituální 
rozměr, o který jde na takových akcích především. 
Díky těmto stmelovacím akcím jsme se lépe 
připravili na následující nečekané události.
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BŘEZEN
Třetí měsíc se i u nás obrátil život naruby. Museli 
jsme zavřít brány střediska. Rozhodně jsme ovšem 
nelenili a obratem jsme v našem Otevřeném klubu 
ORC zřídili dočasnou krejčovskou dílnu. Stovky 
ušitých roušek putovaly do domova seniorů,  
na interní oddělení Vojenské nemocnice Brno 
a k dalším potřebným skupinám.
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DUBEN
V aprílovém měsíci už poptávka po rouškách opadla, 
a tak jsme se pustili na neprobádanou půdu. Vytvořili 
jsme síť externích programů Pěší zóna pro děti všeho 
věku. Když nemohli účastníci za námi, nachystali jsme 
pro ně po Brně a okolí různé stezky a vrcholové výzvy. 
Na dětských hřištích jste mohli najít naše Ministezky, 
v parcích a lesících Multistezky pro starší a na kopcích 
po celém kraji Vrcholy, kterými bylo možné se  
dodrápat až na osmitisícovky.
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KVĚTEN

Májový čas přinesl postupné rozvolňování, a tak 
jsme po dvouměsíční odluce zase přivítali účastníky 
našich pravidelných aktivit. Tedy některé. Jeli jsme 
v omezeném venkovním módu. Účastníci kroužků, 
u kterých nepřicházela tahle varianta v úvahu, 
nemuseli věšet hlavu. Měli tu v celé své kráse ORC, 
náš otevřený klub, kde není nouze o hry, zábavu ani 
zajímavé konverzace.
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ČERVEN

Poslední měsíc školního roku jsme museli vynechat  
každoročně hojně navštěvovaný Dětský den, ale 
zbytek měsíce už byl prakticky k nerozeznání od svých 
předchůdců. Fotbalové a volejbalové turnaje, přespávačky 
a nakonec třešnička… tedy spíše zmrzlinka na dortu.  
Den otevřené zadní branky nabídl zmrzlinu za vysvědčení 
a závěrečný táborák všechno, co k pořádnému ohni patří.
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ČERVENEC A SRPEN

Letní prázdniny nejsou u nás věnovány odpočinku, 
jak by se mohlo netrénovanému oku zdát. U nás to 
o prázdninách naopak dost tepe. I v tomto roce jsme 
měli více než 20 příměstských a pobytových táborů. 
Různá zaměření, poutavá témata, kopa srandy  
a tucty zážitků. Každý tábor měl svá specifika, ale 
jedno jim bylo společné – desítky spokojených  
vedoucích a stovky spokojených dětí.
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ZÁŘÍ

Nový školní rok jsme začali s velkou parádou. Sotva 
jsme mu připili na zdraví na Úvodním setkání (a školení) 
zaměstnanců a animátorů, už se přiřítil Den turnajů, 
na kterém si mohli účastníci vyzkoušet i zbrusu nový Air 
Hockey. Do toho hned první potáborové setkání a work-
shop drobných her pro naše animátory všeho věku.
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ŘÍJEN

Jak jsme se v září zhluboka a vydatně nadechli, 
museli jsme začátkem října trpce vydechnout. 
Přišla druhá uzavírka, ale tentokrát už to pro  
nás nebylo tolik nové. Proto jsme se rychle  
zorientovali a rozjeli paletu online aktivit  
nazvanou Programy do obýváku. Pro nejmenší 
pohádky, pro větší zajímavé tutoriály, nebo 
rovnou pizza za vítězství v kvízu, či jiné online 
aktivitě. Do toho široká nabídka obligátního 
doučování.
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LISTOPAD

V listopadu jsme pokračovali na nastoupené 
vlně – v online prostoru nás bylo všude plno. 
Abyste na gauči neztloustli, přidali jsme 
k Programům do obýváku pohybovou aktivitu 
Buď v kondici, díky které jsme si mohli na dálku 
společně zacvičit. Pořádně jsme také oslavili 
Martinský týden. Svatý Martin sice jel tentokrát 
na online koni, ale zas tu s námi byl od pondělí 
až do pátku a nachystal si pro nás zajímavé 
aktivity a příběhy.
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PROSINEC

Prosinec začal Adventními nepotkásty, mohli jste 
si tak poslechnout zajímavé příběhy v osobitém 
hlasovém podání našich zaměstnanců. Marti-
novi se u nás líbilo, a tak přijel se svou týdenní 
náloží online aktivit také svatý Mikuláš. Sotva 
zmizel za branami, přišla ta radostná zpráva. Sice 
jen na poslední týden a půl, ale mohli jsme zase 
otevřít venkovní část areálu a popřát si v ORCu 
krásné Vánoce a šťastný nový rok.
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NOVINKY A ZMĚNY  
ROKU 2020

 
prostory a provoz

  zavedení elektronických deníků aktivit tzv. třídnic

  vybudování dvou plně vybavených učeben pro mediálně-technické 
kroužky v pravém křídle  1. patra střediska

  přesun zázemí pro pedagogy do levého křídla v 1. patře střediska

  natažení optických kabelů pro datové rozvody ve všech budovách 
salesiánského areálu

  zlepšení a zajištění dostupnosti wifi připojení ve všech vnitřních  
i venkovních prostorách salesiánského areálu

  zahájení výstavby parkurového hřiště

  realizace 1. části projektu Rekonstrukce sálu pod kostelem  
a přilehlých prostor

  oprava kotelny

pedagogická činnost
  přechod z prezenční výuky na profesionální on-line výuku u kroužků  

Angličtina, Dramaťák, Rybářský kroužek, Výtvarky, Sing, Fotokurz  
a individuální výuka hry na hudební nástroje

  100% nárůst kompetencí našich pedagogů v oblasti nahrávání, střihu, 
on-line komunikace

personální
  změna na pozici vedoucí sekce Otevřený klub ORC a hlavní  

koordinátor dobrovolníků – od září 2020 Tomáš Lamparter

  změna na pozici vedoucí Kroužkové sekce – od listopadu 2020  
Barbora Klang
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PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ  
ZA ROK 2020

 
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace ve zkráceném  
rozsahu ke dni 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)

označení náklady činnost
a b hlavní hospodářská celkem % z celku

A.I. Spotřebované nákupy 
a nakupované služby

3020 108 3128 20,7 %

A.II. Změny stavu zásob 
vlastní činnosti  
a aktivace

0 0 0 0 %

A.III. Osobní náklady 11445 273 11718 77,4 %

A.IV. Daně a poplatky 2 0 2 0 %

A.V. Ostatní náklady 79 18 97 0,6 %

A.VI. Odpisy, prodaný ma-
jetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných 
položek

109 8 117 0,8 %

A.VII. Poskytnuté příspěvky 0 0 0 0 %

A.VIII. Daň z příjmů 66 13 79 0,5 %

NÁKLADY 
CELKEM

14721 420 15141 100 %

označení výnosy činnost
a b hlavní hospodářská celkem % z celku

B.I. Provozní dotace 12445 0 12445 78,3 %

B.II. Přijaté příspěvky 247 0 247 1,6 %

B.III. Tržby za vlastní 
výkony a zboží

2612 475 3087 19,4 %

B.IV. Ostatní výnosy 84 0 84 0,5 %

B.V. Tržby z prodeje  
majetku

27 0 27 0,2 %

VÝNOSY 
CELKEM

 15415 475 15890 100 %

C. Výsledek hospodaření 
před zdaněním

760 68 828 x

D. Výsledek hospodaření 
po zdanění

694 55 749 x
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Rozvaha pro nevýdělečné organizace ve zkráceném rozsahu ke dni 
31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)

označení AKTIVA stav k prv-
nímu dni  
účet. období

Stav k posled-
nímu dni  
účet. období

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 
(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)

1183 1751

A.I. Dlouhodobý nehmotný ma-
jetek celkem

148 195

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem

1218 1856

A.III. Dlouhodobý finanční majetek 
celkem

0 0

A.IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku celkem

-183 -300

B. Krátkodobý majetek celkem 
(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

3380 3954

B.I Zásoby celkem 121 116

B.II. Pohledávky celkem 116 146

B.III. Krátkodobý finanční majetek 
celkem

3046 3605

B.IV. Jiná aktiva celkem 97 87

AKTIVA 
CELKEM (A + 
B)

4563 5705

Označení PASIVA stav k prv-
nímu dni účet. 
období

stav k posled-
nímu dni účet. 
období

a b 1 2

A. Vlastní zdroje celkem (A.I. + 
A.II.)

2644 3093

A.I. Jmění celkem 1642 1940

A.II. Výsledek hospodaření celkem 1002 1153

B. Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + 
B.III. + B.IV.)

1919 2612

B.I Rezervy celkem 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

B.III. Krátkodobé závazky celkem 1316 2114

B.IV. Jiná pasiva celkem 603 498

PASIVA CEL-
KEM  (A + B)

 4563 5705



2020 35

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ 
ZÁVĚRCE ZA ROK 2020  

SESTAVENÁ DLE § 30 VYHLÁŠKY  
Č. 504/2002 SB.

Název: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky 
Sídlo: Foerstrova 3088/ 2, 616 00 Brno-Žabovřesky 
Daňové Identifikační číslo organizace: CZ65348702 
Právní forma: školská právnická osoba (ŠPO) 
Statutární orgán: ředitel Mgr. Jiří Baláš 
Hlavní činnost: zájmové a další vzdělávání pro dětí a mládež ve volném čase  
(dále jen HČ) 
Doplňková činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

  Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků    

  Zprostředkování obchodu a služeb

  Velkoobchod, maloobchod

  Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  Pronájem a půjčování věcí movitých

  Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské  
     povahy

  Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské   
     činnosti

(dále jen DČ)

Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha 
 Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha 8-Kobylisy 
 IČO: 00406929  

Datum zahájení činnosti účetní jednotky: 1.  9. 1995 (jako církevní právnická 
osoba) 
Datum zařazení do sítě škol: 1. 9. 1998  
(zapsáno v rejstříku vedeného MŠMTČR), IZO: 110300068 
Datum změny právní formy na ŠPO: 29. 6. 2006  
(zapsáno v rejstříku vedeného MŠMTČR), IZO:600030229 
Datum zahájení doplňkové činnosti: 1. 9. 2008  
(zapsáno v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna – č.j. 
ZUMB/24320/2008/Vyd/4)

Účetním obdobím je kalendářní rok.
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Účetní jednotka používá účetní metody a řídí se obecnými účetními zásadami 
stanovenými v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Účetní záznamy se uchovávají po dobu stanovenou v §31 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví.

V roce 2020 nedošlo k žádným změnám způsobu oceňování, postupů odpisování 
a obsahového vymezení položek oproti předcházejícím účetním obdobím.

Účetní jednotka eviduje zvlášť účetní záznamy z HČ a účetní záznamy z DČ.

Účetní jednotka nemá podíly v jiných obchodních společnostech ani družstvech.

Účetní jednotka nemá žádné půjčky, úvěry a ostatní plnění jak v peněžní, tak 
nepeněžní formě.

Účetní jednotka nemá nemovitosti.

Ke dni 31. 12. 2020 účetní jednotka:

  nemá pohledávky po lhůtě splatnosti

  nemá závazky po lhůtě splatnosti

Účetní jednotka nemá žádné nepeněžní ani peněžní závazky, které by nebyly sle-
dovány v běžném účetnictví a nebyly uvedeny v rozvaze.

Majetek

Účetní jednotka má tento dlouhodobý majetek:

  kamerový systém, vstupní cena 60 524 Kč (rok pořízení 2015) 

  mobilní pódium, vstupní cena 67 000 Kč (rok pořízení 2016)   

  sedáky na terasy (technické zhodnocení stavby),  
vstupní cena 50 347,22 Kč (rok pořízení 2016)    

  matrika (software), vstupní cena 93 650 Kč (rok pořízení 2016), rozšíření o další 
moduly v roce 2018 - 54327 Kč a v roce 2020 – 46 585 Kč – celková zvýšená cena 
je 194 564 Kč   

  mobilní pódium, vstupní cena 57 439 Kč (rok pořízení 2017)   

  střídačky - zázemí hřiště (technické zhodnocení stavby) 
vstupní cena 982 324,- Kč (rok pořízení 2019)    

  akustické úpravy hudebny (technické zhodnocení stavby)  
vstupní cena 40 437 Kč (rok pořízení 2020)   

  rozvody datových sítí (technické zhodnocení stavby), vstupní cena 250 163,85 Kč 
(rok pořízení 2020)   

  myčka nádobí průmyslová, vstupní cena 54 448,85 Kč   

  kuchyňská linka sál pod kostelem (technické zhodnocení stavby),  
vstupní cena 102 677 Kč (rok pořízení 2020)      

Daňové odpisy nejsou shodné s účetními.

Významnou část příjmů účetní jednotky tvoří dotace ze státního rozpočtu.
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Příjmy z nájemného

Jedná se o příležitostné nebo pravidelně se opakující krátkodobé pronájmy hřiště, 
sálů a učeben převážně ve večerních hodinách. K pronájmům pro sportovní aktiv-
ity je k dispozici šatna se sprchami. Poměrná část ceny nájemného ve výši 30% 
je určena na úhradu energií, které nájemníci během doby nájmu spotřebovávají 
(osvětlení hřiště, učeben, v zimním období teplo, voda).

Osvobozené bezúplatné příjmy dle §19b ZDP:

  V roce 2017 bylo uplatněno osvobození bezúplatných příjmů v celkové hodnotě 
170 030 Kč. Využito bylo 163 165 Kč. K využití v následujících letech zbývá celkem 
6 865 Kč. Tyto bezúplatné příjmy byly v roce 2018 využity ve výši 1 265 Kč. 
K využití zbývá 5 600 Kč.

  V roce 2018 bylo uplatněno osvobození bezúplatných příjmů v celkové hodnotě 
134 256,96 Kč, tyto bezúplatné příjmy byly v roce 2018 plně využity.

  V roce 2019 bylo uplatněno osvobození bezúplatných příjmů v celkové 
hodnotě 329727,76 Kč. Tyto bezúplatné příjmy byly v roce 2019 využity ve výši 
127 587,76 Kč. K využití zbývá 172140 Kč.

(Zvláštní příloha k DAP č. 1)

Veřejná sbírka

Dne 12. 9. 2019 oznámila účetní jednotka Krajskému úřadu Jihomoravského kraje 
konání veřejné sbírky za účelem shromažďování finančních prostředků na rekon-
strukci sálu pod kostelem a přilehlých prostor. Tyto prostředky jsou průběžně 
používány na daný účel.

Průměrný roční evidenční přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní rok 2020: 
19,8797.

  počet osob na mateřské nebo rodičovské dovolené v průběhu roku 2020: 3

  celkové roční osobní náklady (mzdové náklady včetně OON): 8 818 609 Kč

  celkový počet zaměstnanců zaměstnaných podle dohod konaných mimo  
     pracovní poměr v průběhu roku 2020: 71

  dohody o provedení práce: 63 

  dohody o pracovní činnosti: 8 

Celkové roční ostatní osobní náklady na tyto zaměstnance: 875 307 Kč

Základ daně v roce 2019 činil 875 387,58 Kč.

  ZD byl snížen podle §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů o částku 300 000 Kč,     
     daňová úspora činila 57 000 Kč

  daňová úspora z roku 2019 ve výši 57 000 Kč byla v roce 2020 použita ke krytí  
     nákladů související s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně

(Zvláštní příloha k DAP č. 1)

Výsledek hospodaření (dále jen „VH“):
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  je rozdělen na VH z HČ a z DČ

  VH roku 2020 = zisk z HČ ve výši 760 021,64 Kč, zisk z DČ ve výši 68 267,11 Kč 

  Celkový VH za rok 2020: zisk ve výši 828 288,75 Kč

Základ daně v roce 2020 činí 767 767,86 Kč.

  ZD byl snížen podle §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů o částku 300 000 Kč, 
daňová úspora činí 57 000 Kč

  ZD po úpravě podle předchozího bodu činí 467 767,86 Kč,  
vypočtená daň 88 730 Kč  

  byla uplatněna sleva na dani podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona na zaměstnance 
se zdravotním postižením ve výši 10 084 Kč. (Příloha č.1 II. oddíl H DAP,  zvláštní 
příloha k DAP č. 2)  

  daň po uplatnění slevy činí 78 646 Kč

Datum: 11. 6. 2020   

Zpracovala: Ing. Ayan Warfa 

Za účetní jednotku: Mgr. Jiří Baláš, ředitel
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PODPORUJÍ NÁS
Činnost a projekty Salesiánského střediska mládeže – domu dětí 
a mládeže Brno-Žabovřesky v roce 2019 podpořily firmy a organizace:

  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy – dotace na celoroční  
provoz  

  EU ESIF OPVVV MŠMT – projekt Pomáháme mladým růst (kariérové 
poradenství, školní asistent, vzdělávání pedagogů formou školení 
a vzájemných návštěv, projektové dny, klub deskových her)

  Ministerstvo vnitra České republiky – Program rozvoje dobrovolnictví 
v SaSM Brno-Žabovřesky

  Statutární město Brno, magistrát města Brna - Provoz Salesiánského 
střediska mládeže 2020, Provoz sportovních aktivit v SaSM 2020, Klub 
maminek SaSM, Preventivní aktivity SaSM a Ekologická výchova  
2020 - Vrať kelímek a ušetři přírodu

  Městská část Brno-Žabovřesky – Rekonstrukce mediální učebny 
(původně Velké tradiční akce, z důvodu lockdownu zažádáno  
o změnu účelu)

  Nadace přátel Dona Bosca – Obnova osvětlení v sále pod kostelem 
a přilehlých prostorách

  Salesiánská provincie Praha - oprava kotelny

  Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Brně-Žabovřeskách  
- Parkurové hřiště

  Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Pomocnice  
v Brně-Žabovřeskách  

  UPC Česká republika - internet

  Nadační fond ČEZ - Kladívkem a klávesnicí k úspěchu  
- vybavení mediální učebny

  Nadační fond Albert - Mimořádná pomoc v době pandemie Covid-19

  Brněnské komunikace a.s.  
 
Svými finančními dary podpořily středisko i další právnické osoby a ne-
malou měrou přispělo na činnost střediska mnoho individuálních dárců 
z řad fyzických osob.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem institucím, individuálním a firemním dárcům 

a dalším příznivcům, kteří podpořili v průběhu roku 2020 naši činnost.

Děkujeme za velkorysost, s níž podporujete naši práci ve prospěch 
mládeže. Jsme vám vděční za materiální i finanční dary, osobní  

pomoc i duchovní podporu.

Bez Vás by nebylo možné zajistit tak kvalitní zázemí pro takový  
počet dětí a mladých lidí.

Bez Vaší podpory bychom nemohli pomáhat mladým růst.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky  
●  Foerstrova 3088/2, 616 00  ● www.brno.sdb.cz ● telefon: +420 541 213 110 
● e-mail: stredisko@brno.sdb.cz ● banka: ČSOB 372 327 573 / 0300

JAK SE K  NÁM DOSTANETE GPS 49.2158600N, 16.5779886E ● Trolejbus  
č. 34, 36 zast. Makovského nám. ● Trolejbus č. 30 zast. Přívrat  
● Tramvaj č. 3, 11 zast. Mozolky ●  Autobus č. 44, 84, 67 zast. Přívrat
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