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Centrum Břežánek působí v Dolních Břežanech od roku

2008 a je výraznou součástí tamního společenského života.

Mezi aktivity Centra Břežánek patří pořádání kurzů,

kulturních, sportovních i vzdělávacích akcí a příměstských

kempů. Od roku 2016 provozuje Centrum Břežánek Dětskou

skupinu pro děti od 2 let.

Centrum Břežánek shrnuje svoji činnost v roce 2020 v této

výroční zprávě. Rok 2020 byl nejen pro Centrum Břežánek 

v souvislosti s koronavirovou situací velmi náročný a

specifický. Ve snaze o udržení činnosti jsme museli velmi

rychle reagovat, nabízet nově aktivity on-line a soustředit 

se na další možnosti spolupráce v době koranavirové krize. 

Již několik let fungujeme jako stabilní tým složený z vedení

organizace i lektorů, který se ale současně snažíme oživovat

novými směry.To společně se skvělým zázemím poskytnutým

obcí vytváří příjemné a podnětné prostředí pro rodiny 

s dětmi v Dolních Břežanech a okolí. Naši činnost bychom

nemohli realizovat bez našich sponzorů, partnerů,

spolupracovníků, zaměstnanců a především bez našich

milých klientů, kterým patří velké poděkování.

ÚVOD 
A PODĚKOVÁNÍ
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Všem děkujeme za projevenou důvěru. Sponzorům za jejich

dary, klientům za to, že své děti zapisují na naše zájmové 

a vzdělávací kurzy a podporují je tak v aktivním stylu života.

Speciální poděkování patří těm klientům, kteří se dobrovolně

vzdali části kurzovného z jarních měsíců a věnovali ji

našemu Centru. Finanční dar jsme investovali do vybavení

Centra Břežánek.

Za spolupráci a podporu, která nemá ve srovnání s jinými

centry obdoby, děkujeme obci Dolní Břežany, bez které

bychom nemohli realizovat naše plány, sny a záměry.

I nadále chceme nabízet kvalitní volnočasové aktivity a

provozovat Dětskou skupinu. Spokojené rodiny s děmi jsou

naší prioritou.

V souvislosti s udržitelností činnosti i v těžkém období roku

2020 jsme se mnohému naučili a díky podpoře našich

věrných klientů jsme toto období zvládli.

Jsme rádi, že můžeme být součástí komunity, ve které je

naše práce oceňována a podporována. 

 

 

Za Centrum Břežánek Monika Žáková
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Centrum Břežánek využívá prostory v budově Informačního

centra v Dolních Břežanech v ulici Na Panský 11. Zde nabízí

aktivity pro děti od narození a jejich rodiče, děti

předškolního a mladšího školního věku. Součástí je i

samostatná třída pro Dětskou skupinu. 

Pro některé sportovní aktivity si Centrum pronajímá

sportovní halu při místní Základní škole a tělocvičnu školy

da Vinci v Dolních Břežanech.

2008  

založení občanské

sdružení Mateřské

centrum Břežánek

 

2016 

transformace organizace

na zapsaný ústav 

s názvem 

Centrum Břežánek

 

2016 

zahájení provozu Dětské

skupiny Břežánek

Kurzy 

Péče o děti v Dětské skupině Břežánek 

Jednorázové aktivity a workshopy

Letní program
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O CENTRU BŘEŽÁNEK

Činnost

Hlavní aktivity

POSLÁNÍ A CÍLE

Naším posláním je vytvářet inspirativní a přátelský prostor

pro děti i jejich rodiče. Chceme jim být partnerem a inspirací.

Současně si vytýkáme za cíl aktivně podporovat zapojení

rodin do volnočasových aktivit na území obce a podporovat

tak komunitní život v obci.



Kurzy jsou nabízeny pololetně dle školního roku a vede je

celkem 17 lektorů, se kterými Centrum Břežánek dlouhodobě

spolupracuje. 

Klienti se přihlašují na kurzy pomocí rezervačního systému

Webooker, který také umožňuje omlouvání z lekcí i čerpání

náhrad. Pomocí rezervačního systému informujeme rodiče 

o novinkách či zrušených lekcích. 

S ohledem na koronavirovou situaci a souvisejícími vládními

opatřeními jsme v březnu pozastavili veškerý provoz kurzů 

a do dubna i provoz Dětské skupiny. Do konce školního roku

probíhal pouze kurz Street dance a to distanční formou. 

V září jsme věřili, že je situace stabilizována, ale v říjnu jsme

kvůli pandemii a vládním opatřením byli nuceni opět veškeré

prezenční aktivity ukončit. Přesto se nám některé z kurzů

podařilo zachovat otevřené, a to díky on-line výuce. 

KURZY

CÍLOVÉ SKUPINY PRO

KURZY

děti do 3 let

věku s rodiči

děti od 3 let bez

rodičů

děti od 10 -ti let 

Přehled kurzů dle návštěvnosti

od února 2020

počet nabídnutých kurzů: 29 

počet klientů v kurzech: 390

od září 2020

počet nabídnutých kurzů: 46

počet klientů v kurzech: 536
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Centrum Břežánek v Informačním centru
Pohybové kurzy
Gymnastika, lektorka Jitka Holíčková, Erika Slezáková
Minigymnastika, lektorka Jitka Holíčková
Jóga pro děti, lektorka Veronika Niplová
Teen jóga, lektorka Veronika Niplová
Duháček cvičení, lektorka Kateřina Dušková
Break Dance, lektor Mirek Fišar
Street Dance, lektorka Tereza Heroutová, Kateřina Štěrbová,
Sabina Karásková 

Vzdělávací kurzy
Funny English, lektorka Michaela Haklová 
Flétna, K. Váchalová 
Robotika, lektor organizace KIDDŮM
Kreslík, lektorka Monika Pražáková 
Keramika, lektorka Oldřiška Martinová
Ptáčata, lektorka Karolína Ruppert
Duháček tvoření, lektorka Kateřina Dušková

Sál ZUŠ
Balerína, lektorka Lucie Dercsényiová 

Základní škola Dolní Břežany - sportovní hala
Gymnastika, lektorka Jitka Holíčková 
Sportovky, lektor Libor Žák, Mirek Fišar 
Karate, lektorka Kateřina Keslová

Škola da Vinci, Dolní Břežany- tělocvična
Parkour, lektor Mirek Fišar

Jednotlivé kurzy, lektoři, místo 

Mezi kurzy s největším

počtem dětí patří kurzy

Street Dance,

Gymnastika a Break

Dance. Kurzy Street

Dance pod značkou SC

Nextyle probíhají již

osmým rokem a jsou

rozděleny do pěti

věkových a

výkonnostních

kategorií. V letošním

roce se děti díky

kovidové situaci

nemohly účastnit

obvyklých závodů, ale

věříme, že v dalším

roce se to již opět

povede. 

 



Centrum Břežánek provozuje Dětskou skupinu již od roku

2016. Děti od 2 let si v Dětské skupině zvykají na kolektiv 

a pomáhají si tím upevňovat sociální návyky a dovednosti.

Rodičům tak vzniká prostor pro vlastní realizaci,

sebevzdělávání a upevňování vlastních pozic na trhu práce. 

Dětská skupina Břežánek nabízí bohatý, zajímavý a ucelený

program pro děti koncipovaný podle věkového složení

skupiny. Vychází z moderního pojetí péče a výchovy a klade

důraz na samostatnost, sebepoznání, přirozený a komplexní

rozvoj dítěte. 

Centrum Břežánek čerpá dotace na projekt Dětská skupina

Břežánek. Projekty jsou financovány z Evropského

sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Jedná se o výzvu č. 03_17_73 s názvem „Podpora

vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a

veřejnost mimo hl. m. Prahu".

 

1.

 Název projektu: Dětská skupina Břežánek

 Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008326

 Doba realizace projektu: 1.1.2018 -31.8.2020

 2.

 Název projektu: Dětská skupina Břežánek 2020-2022

 Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016557

 Doba realizace projektu: 1.9.2020 -28.2.2021
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DĚTSKÁ SKUPINA

Do Dětské skupiny bylo

v září 2019 přijato

celkem 7 dětí a v září

2020 celkem také 7 dětí.

V denním režimu

využívá skupinu vždy

maximálně 6 dětí (tento

počet je stanoven

zákonem). 

maskot Dětské skupiny



Centrum Břežánek je zapsáno v rejstříku dětských skupin 

u MPSV. Evidence zajišťuje splnění základních požadavků 

na kvalitu služby (výuka, strava, hygienické normy, vzdělání

a kvalifikace pečovatelek). Hlavním cílem projektu je

rozšíření služby péče o dítě v Dolních Břežanech a zlepšení

podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak

mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku,

podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci 

pro budoucí povolání.

V rámci Dětské skupiny jsou velmi oblíbené narozeninové

párty, oslavy tradičních svátků a v neposlední řadě letní

prázdninový program. 

Pečovatelky, Zuzana Rosecká a Radka Micková,starající se 

o děti, mají požadované vzdělání v souladu se zákonem 

o Dětských skupinách. Pečovatelky se v roce 2020

vzdělávaly v oboru především díky on-line seminářům, které

nabízí jako podporu Dětským skupinám MPSV. 

V roce 2020 jsme byli nuceni od 16. března do konce dubna

a od 17. října do 15.listopadu dětskou skupinu kvůli

koronavirové situaci uzavřít. 

V září 2020 DS Břežánek

uspěla v auditu značky

kvality, který provádí auditní

tým MPSV a získala

Certifikát Značka kvality 

s platností do září 2022.

Auditní tým sledoval činnost

a práci pečovatelek v

průběhu celého dne. 

Na závěr proběhly

konzultace s ředitelkou

Centra Břežánek a s

pečovatelkami. Máme

velkou radost, že se nám

podařilo Certifikát získat a

tím opět prokázat, že

chceme být jedničkami v

tom, co děláme
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Centrum Břežánek pořádá kromě pravidelných kurzů

jednorázové vzdělávací a kulturní akce. Letos musela být

většina akcí zrušena. Ať už se jednalo o robotické,

velikonoční i vánoční workshopy, oslavy Dětského dne,

Halloweenu či Mikuláše. 

Ve spolupráci s firmou Sunny Smile nabízíme rodičům 

pro jejich dětislužbu nastřelování náušnic. V roce 2020 byla

tato služba také omezena, ale několik objednávek se nám

podařilo realizovat. Plánovanou besedu k tématu zařadíme 

v následujícím roce. Pro zájemce o nastřelování máme vždy

připravený dárkový balíček od firmy HIPP, s kterou

dlouhodobě spolupracujeme.

Jedna z akcí, kterou se podařilo realizovat počátkem září, byl

Den otevřených dveří. V rámci akce zahrálo dětem divadlo

Kůzle, děti se účastnily různých workshopů, malování na

obličej nebo ukázkových lekcí vybraných kurzů. Akci

podpořila finančním příspěvkem obec Dolní Břežany a dárky

pro děti věnovala společnost HIPP. Akce proběhla 

na prostranství před Centrem Břežánek i uvnitř. 

Abychom mohli být stále v kontaktu s našimi klienty,

vyhlásili jsme před Vánoci soutěž o nejhezčího vánočního

skřítka.  Rodiče posílali fotky společných výtvorů/skřítků 

a ty nejlepší jsme obdarovali výtvarnou kreativní sadou.
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JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY

Dne otevřených

dveří se

zúčastnilo více

než 300

návštěvníku 

a panovala zde

příjemná

atmosféra. 



V červenci a srpnu nabízí Centrum Břežánek sportovní

kempy pro děti ve věku 5-10 let ve spolupráci s organizací

Tom Talent a lektory kurzů Robotika/ Kiddům a Parkour.

Na sportovních kempech Tom Talent děti během týdne

zkoušejí různé základní atletické a sportovní disciplíny.

Doprovodným programem jsou zábavné sportovní hry,

míčové sporty, inline bruslení aj. 

Organizace Kiddům vede v Centru Břežánek pravidelné

kurzy robotiky, a proto byly týdenní kempy pro fanoušky

robotů rychle obsazeny. 

Nově jsme zařadili kemp s lektorem kurzu Parkour, který

uvítali především děti navštěvující v průběhu roku právě

kurz Parkouru a Break Dance. 

Prázdninové aktivity pro děti jsou velmi poptávané a v roce

2020 tomu nebylo jinak. 
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LETNÍ PROGRAM

Účastníky kempů

jsou převážně

děti z Dolních

Břežan, 

ale nejsou

výjimkou ani děti 

z okolních obcí

nebo Prahy.
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Vedení organizace si velmi zakládá na vzdělávání

zaměstnanců. Členky pracovního týmu Centra Břežánek 

se pravidelné účastní vzdělávacích kurzů a seminářů

pořádaných nadací Neziskovky a Sítí pro rodinu, která 

pro členská centra pořádá zajímavé semináře. 

V roce 2020 se jednalo o kurz nadace Neziskovky.cz 

s titulem Strategie značky pro NNO. 

PROJEKTY A DOTAČNÍ
PROGRAMY 

Dotační program obce Dolní Břežany na podporu aktivit 

v oblasti kultury, sportu a volného času pro rok 2020

Realizované projekty: Den otevřených dveří

ESF, Operační program Zaměstnanost

Název výzvy: Podpora vybudování a provozu dětských

skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu 

Název projektu CZ: Dětská skupina Břežánek

Projekt Vítání občánků 

Ku příležitosti akce Vítání občánků v obci Dolní Břežany,

Ohrobec, Zlatníky zajišťuje Centrum Břežánek v rámci své

propagace dárky pro děti od společností HIPP.

Centrum Břežánek

je  distribučním

místem

 firmy 

Prosam s.r.o.  

Těhotným

maminkám

předáváme balíčky

Happy baby, 

které obsahují

důležité materiály

a dárky.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
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Obec Dolní Břežany: Společenské a kulturní akce.

MAS Dolnobřežansko: Centrum Břežánek je partnerem

projektu MAS Dolnobřežansko o.p.s. již od 1.1.2013. 

VIGVAM, z.ú.: společné akce, mezigenerační propojení

Síť pro rodinu, z.s.: Centrum Břežánek je od roku 2008

členskou organizací Sítě mateřských center a řídí se Etickým

kodexem Sítě pro rodinu z roku 2007.

UNIE CENTER, z.s.: Centrum Břežánek se stalo členem v roce

2019. Unie center je      střešní organizace pro rodinná,

komunitní či mateřská centra.

SC NEXTYLE & TOM TALENT z.s.: Organizace nabízí různé

sportovní programy pro děti i jejich rodiče. Centrum

Břežánek spolupracuje s lektory při programech pro děti,

jako jsou příměstské tábory či pořádání akcí a kurzů. 

Centrum mladých objevitelů s.r.o: Jedná se o dětské

vzdělávací centrum provozující kroužky LEGO Education,

robotiky a programování.

 

SPOLUPRACUJEME

Centrum Břežánek

zveřejňuje plánované

akce 

a informuje 

o novinkách 

v periodiku 

Rozkvět,

 na webových

stránkách

www.brezanek.cz

www.dolnibrezany.cz

Facebooku 

 Instagramu. 

 

 



Naše očekávání od roku 2020 bylo stabilizovat naše

hospodaření po finančně náročném roce 2019, kdy jsme se

stěhovali do nových prostor. Tyto plány ovšem vzaly za své

již v březnu, kdy jsme kvůli pandemii Covid 19 byli nuceni

přerušit veškeré naše aktivity na několik týdnů. Velkou

oporou se v této době ukázali naši klienti, kteří nám část

svého nevyčerpaného kurzovného věnovali formou darů.

První pololetí jsme tedy finančně ustáli a napnuli veškeré

úsilí k září a novému pololetí. Bohužel velmi dobře rozjeté

aktivity byly opět uzavřené v říjnu a do konce roku 2020 se

téměř neotevřely. V této nelehké situaci naše hospodaření

podržela Provozní dotace Obce Dolní Břežany, která pokrývá

náklady na nájemné našich prostor a díky které jsme se

nedostali do kritické situace velkého množství neziskovek,

na které stát s podporou zapomněl. Nižším výnosům se nám

podařilo přizpůsobit náklady a rok 2020 jsme uzavřeli se

ztrátou pouze 8.752,- Kč. První pololetí roku 2021 bude velmi

pravděpodobně pokračovat v trendu konce roku 2020.

Věříme, že od září 2021 dojde již ke stabilizaci pandemického

stavu a naše aktivity i hospodaření se opět vzchopí.
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2020
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Struktura výnosů, nákladů, dotací 
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Přestože rok 2020 byl velmi netradiční s ohledem 

na koronavirovou situaci, poskytl nám možnost zastavit se 

a věnovat se nápadům či projektům, na které se nedostávalo

času. 

V souvislosti s novým zákonem by měly stávající Dětské

skupiny zaniknout a nadále fungovat pod názvem Jesle.

Zákon není ještě schválen, a proto po ukončení projektu

podpořeného ESF v únoru 2022 budeme zvažovat možnosti,

jak i nadále poskytovat péči o děti od 2 let. Již nyní

připravujeme různé varianty.

Vzhledem k velkému zájmu o letní programy bude na léto

2021 zařazeno více kempů pořádaných jak ve spolupráci, 

tak přímo lektory Centra Břežánek.

Pokud situace dovolí, chtěli bychom ve spolupráci s lektory

připravit pro děti víkendová soustředění s využitím zázemí

Centra Břežánek a přilehlé zahrady.

Budeme pracovat na novém grafickém pojetí stránek

rezervačního systému tak, aby byl vstup pro klienty

příjemným hned od začátku. 

Plánujeme realizaci projektu Půjčovna, prostřednictvím

kterého nabídneme zájemcům k zapůjčení pomůcky 

pro sport, společenské hry nebo vybavení na dětské oslavy.

VÝHLED NA ROK 2021

Přejeme si mít

spokojené klienty

a chceme, aby 

i nadále Centrum

Břežánek patřilo 

 k významné

součásti života 

v Dolních

Břežanech

a okolí.



Od září 2021 bychom chtěli rozšířit spolupráci se Základní

školou Zvole, a to v podobě nabídky kurzů pro žáky školy. 

Centrum Břežánek stále hledá nové příležitosti a chce svým

klientům nabízet i nadále zajímavé aktivity. Pro Centrum

Břežánek je velmi důležitá spolupráce s osvědčenými lektory

a dlouhodobě spolupracujícími organizacemi. 

Monika Žáková
ředitelka

 
Martina Vilhumová
předseda sp. rady

 
Bc. Barbara Grossová 

 člen správní rady
 

Jitka Langová 
člen správní rady

 
Bc. Simona Peterková

revizor
 

Mgr. Renáta Hanzlová
korektury textů

 
Pavel Sýkora

 IT a web
 
 

 

Název: Centrum Břežánek
Sídlo: 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany
Adresa provozovny: Na Panský 11, 252 41 Dolní Břežany
Právní forma: Zapsaný ústav, 
IČO: 22732322
Spisová značka: U 366 vedená u Městského soudu v Praze
Telefon: 773 619 138, 773 619 139, 773 619 100
E-mail: brezanek@brezanek.cz
www: www.brezanek.cz
Facebook:  www.facebook.com/brezanek
YouTube: www.youtube.com/centrumbrezanek
Instagram: https://www.instagram.co/centrum_brezanek/
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., 
číslo účtu.: 2088014309/5500
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LIDÉ V CENTRU
BŘEŽÁNEK

http://www.youtube.com/centrumbrezanek

