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l. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
Moravian Science Gentre Brno, příspěvková organizace (dále také 

"příspěvkováorganizace") byla zaloŽena k propagaci a popularizacl vědy prostřednictvím projektu
Moravian Science Centre Brno, kteý byl realizován odborem regionálního rozvoje
Jihomoravského kraje (dále také "JMK"). organizace byla zaloŽena na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského kraje (dále také "ZJMK") k 1. 1. 2013.
V průběhu roku 2020 byl schválen dodatek č. 6 zřizovací listiny.

Rok 2021 byl z hlediska dosavadního provozu sloŽiĘ. Jednalo se v první řadě jiŽ o druhý
rok po ukončení udrŽitelnosti. Téměř polovina roku byla velmi znatelně ovtivněna
pandemií onemocnění Covid-19, které pokraěovalo z roku 2020- Vzhledem k mnoha
vládním nařízením byl provoz v urěitých měsících zěásti, v jiných zcela uzavřen. l přes
vŠechna opatření a omezení se provoz ve VIDA! můŽe povaŽovat za velmi intenzivní.

NávŠtěvnost fyziclcých návštěvníků znatelně klesla (z téměř 290 tisíc v roce 20ĺ 9 na cca
111 tisíc v roce 2o2o aŻ na necelých 90 tisíc), návštěvnost online prostoru se drŽí
vysoko. Důvodem jsou zajĺmavé aktivity rrzdě|ávacího charakteru pro návŠtěvnĺlqy mimo
budovu. V oblasti projektů v roce 2021 pokračovaly vŠechny realizované projekty
s Úspěšnými milníky.
lnvestiční a rozvojové aktiviĘ byly naplněny dle plánu. Żaani1 ze zaměstnanců nebyl
z důvodu epidemie propuštěn, nicméně drobná Íluktuace nastala.

Aktlviý spojené a vyrĺolané Covi&19 jsou dále popsány detailněji. V průběhu roku byla
wdána celá řada tiskových zpráv, které průběŽně monitorovaly děnĺ v jednotlivých
měsících roku.

HlavnÍm spolupracujícím partnerem v roce 2021 byla nadále Československá obchodnĺ
banka, a.s.

Csos
Rok 2021 byl bohatý na celou řadu aktivit, na které bylo právě v době uzavření více
času. To, co se vše povedlo v roce 2021, je dále popsáno v této zprávé. Jsme velmi hrdi
na to, Že se aktiviĘ podařilo udrŽet, Že se podařilo zachovat přĺzeň stálých návštěvnĺku
a Že jsme rok ve Íinále Úspěšně zvládll. VIDA! v průběhu tohoto dalšĺho sloŽitého roku
prokázala svou roli a potřebnost nejen ve vztahu k veřejnosti. Podrobnější informace o
aktivitách následujĺ v dalŠích kap|tolách. Uplynulý rok byl důkazem, Že se VIDA! dokáŽe
rychle přizpůsobit a umí být spoleěenslqy prospěšná.

Za rok 2021 centrum navŠtívito 89 139 osob, coŽ je bohuŽel nejméně za dobu provozu'
důvody jsou jasné, snad se situace bude uŽ jen ztepšovat.

Hlavní úkoly a činnosti příspěvkové organizace stanovené pro rck 2021:
1. Realizace provozu - Úěelu projektu;
2. Provozní täze - ExpozlcelProgram - popularizace a vzdělávací ěinnost;
3. Projekty a inovace;
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4. Personální záleŽitosti provozu a jejich činnost;
5. Rea|izace Wběrových řízení;
6. Propagace, marketing;
7. lnfrastruktura.

Ad 1) Realizace provozu _ Účelu projektu
Provoz zaŕizení byl v roce 2021 rapidně omezen vzhledem k onemocnění Covid-19.
Několik měsíců bylo neprodyŠně uzavřeno, v ostatních probíhal provoz omezeně a ne
pro všechny návštěvníky byly sluŽby plně dostupné (zejména vzhledem k nařízení
o očkovánĺ).

Za rok2o2ĺ centrum navštívito 89 ĺ39 osob. @
NávŠtěvnost v jednotlirĺých měsících roku 2021 (v závorce je uvedena návštěvnost
v roce 2o2o| vč. základnĺho komentáře.

112021
2t2021
3t2021
4t2021
5t2021
6t2021
7t2021
8t2021
9t2021
10t2021
11t2021
12t2021

0 (18 385) osob
0 (26 696) osob
0 (6 250) osob
0 (0) osob
2672 (1 251) osob
9 684 (8 009) osob
17 232 (20 580) osob
27 960 (23 208) osob
8 244 (5 464) osob
11 321 (1 185) osob
I 564 (0) osob
5 363 (380) osob

- uzavřeno
- uzavřeno
- uzavřeno
- uzavřeno
- otevřeno od 14.5

- plný provoz

- plný provoz
- pIný provoz
- plný provoz
- pIný provoz

- plný provoz
- plný provoz

Z výše uvedené evldence wp|ývá, Že vĺce neŻ 4 měsĺce v roce byl provoz neomezen.
Návštěvnost v letních měsícĺch byla dostateěná, dokonce V srpu 2021 byla rekordnĺ.
V typicky "ško!ních" 

měsĺcĺch školy přicházely velmi omezeně, coŽ se projevilo na velmi
nízkém počtu návŠtěvníků.

Hlavními návŠtěvnickými skupinami v letních měsícĺch zůstávají stále rodiny s dětml,

v ostatnĺch i studenti, senioři, turisté, školnĺ a jiné organizované skupiny.

Návštěvníci majĺ také moŽnost si zakoupit vstupenky jako dárlqy v našem e-shopu.

Provoz by| v omezené míře v průběhu roku zajišt'ován primárně kmenornými

zaměstnanci, dohodáři byli lryuŽĺvánijen v nutných provoznĺch případech.

Výše vstupného zůstala zatím steiná od roku 2019:

Expozice - základní vstupné
Expozice - zrnýhodněné vstupné
Expozice - rodinné vstupné
Škotnĺ skupina - jednotné vstupné
nPĺP, děti do 3 let, ŠkoIní doprovod

230 Kě
130 Kč
570/430 Kě
90 Kč
zdarma
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Ad 2) Provozní táze _ Expozice/Program - popularizace a vzdělávacĺ
činnost

Expozice - naŠe stálice

Provoz expozice, do které patří taktéŽ venkovní expozlce a prostor dočasných výstav' v
současné době zahrnuje péči uŽ o více neŽ ĺ 90 exponátů. ProtoŽe předcházející dva
roky 2o2o a 2021 byly poznamenány pandemií onemocněnĺ covid-ĺ9, bylo náročné
zajiŠt'ovat kaŽdodenní udrŽbu a oprav:ľ exponátů na podobné úrovni jako v minulých
letech. Nicméně se nám tato ěinnost dařila. V druhé polovině roku 2021 proběhly
zásadnĺ personální změny v expozičním ýmu a bylo potřeba mimo běŽné činnosti
absolvovat i předávání agendy mezi stávajĺcĺmi a novými pracovnĺlqy.

Servls a ÚdrŽba exponátů jsou rozděleny do něko|ika kategorií a do širokého spektra
rolí a úkolů.ZabéŻného provozu se o kaŽdodenní servis expozice a ptynulý chod centra
stará zaměstnanec v roli vedoucÍho směny pro dopoledne l odpo|edne a jeho směna
z řad Vidátorů. Vedoucí směny zaznamenává technichý stav expozice a provozní události
do online systému.

Z těchto denních záznamű vlľplwá mnoho inÍormací,
ze kteých se priorltně zaěnou řešit závady na
exponátech a zaÍízení. Touto činností jsou především
ukolováni expoziění techniětĺ pracovníci _ bastlíř!.
NáplnÍ práce těchto pracovníků jsou kromě oprav i

sloŽitějšĺ servisní úkoly a také postupný rnývoj

expozice.

Týdenní servis expozice má na starost speciálnĺ
servisní pondělní směna, která kromě akutních problémů řeŠí | naplnění důleŽiých
servisních Úko!ů a poŽadavků, které vedoucí směny pro tuto pondělní směnu rovněŽ
zapisuje do online systému.

Se vŠemi výše uvedenými záznamy v online systému pracuje koordinátor provozu
expozice. Sleduje v'ývoj oprav závad, návrhy a informace od Vidátorů, plnění servisnĺch
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úkolů a o všem uvedeném informuje expoziční tým na pravidelných poradách. Na těchto
setkáních se prodiskutuje aktuální situace v expozici a rozhodne se o konkrétních
Úkolech pro celý ttým.

DalŠími Úkoly pro expoziční tým jsou mimořádné poŽadavky plynoucí z pořádání
speciálních akcí. V roce 2021 (7.června aŽ 1 1.června) to byla úprava ěásti expozice kvů|i

nastěhování tří aut značĘ Volkswagen na akci stejnojmenné firmy.

Z dlouhodobějšího hlediska je údrŽba a servis expozice prováděn v několikaměsíěních
intervalech v podobě servisnĺho dne. Tento den je zavřeno a plnĺ se hlavně servisní Úkoly
a opraw, které nelze provádět při přítomnosti návštěvníků. V průběhu roku 2021 byly
reallzovány dva servisnĺ dny pro vnitřní expozici (26. 4. a 20. 9.) a ieden věnovaný
venkovnÍ části expozice (28. 4.).

V roce 2021 bylo stejně jako v roce 2020 centrum na několik měsíců uzavřeno lađli
pandemii onemocnění covid-l9. Konkrétně to bylo od 1. ledna do 13. května. V tomto
období však neustále probíhaly opraw a servisní úkoly, tak aby byla expozice neustále
provozuschopná. Důvodem byla také kaŽdodenní přĺtomnost dětslcých skupin, které byly
pořádány pro děti rodičů tzv. první linie (krajská hygienická stanice, lékaři, řidiči MHD
apod.). V expozici jsme také měli umĺstěné mobiIní planetárium brněnské hvězdárny a
zajišt'ovali jsme zde technickou podporu.

Zmenšené mnożství úrazú za rok 2o2oazarok2o21bylo ovlivněno dobou uzavření lĺvůli
pandemii onemocnění covid_l9, ale i po přepočítánĺ na celoroění provoz zůstávají poěty
urazŮ pod hodnotami z minulých let. SníŽenĺ počtu urazŮ je pro nás důleŽité, protoŽe
chceme nabízet široké veřejnosti bezpečnou expozici. V tomto duchu jsme se ve
sledovaném období soustředili na Bastlĺrnu, kde se zuýŠeným dozorem a informovaností
návštěvníků zmenšil poěet nepřĺjemných událostí. V předešlých období proběhla úprava
dojezdové části exponátu Skluzavka a díky tomu také i zde došlo k v'ýraznému poklesu
počtu ÚrazÚ. TěŠí nás, Že venkovní expozice, která je uŽ několik let v provozu, výrazně
nezvýŠila počet úrazű. V roce 2021 bvl největší poěet úrazů (2) v této ěásti expozice u

exponátu Soustava trysek.

Většina ÚrazŮ se stává Žákům ěi studentům škol právě při návštěvách jejich ško]ních
skupin.

Z hlediska financí byly v roce 2021 náktady na materiál na opraqy exponátů celkem: 324
tis. Kě. Za sluŽby externĺm firmám na dĺlčí práce na opravách exponátů: 65 tis. Kě.

Bylo uzavřeno celkem 595 závad. Na poradách expozičního ýmu se závady přidělily
konkrétním technichým pracovníkům a přistoupilo se k jejich opravám. Některé opraw
byly velmi jednoduché a ěasově nenáročné, ale řešily se i opravy sloŽitější a zdlouhavé.
Časová náročnost někteých oprav byla dána špatnou dostupnostÍ náhradních dílů a
také unlkátností technického řešení exponátů. opraw se pochopitelně také prováděly u

exponátů dočasných qýstav, které byIy rovněŽ specifické. U exponátů, které lze stáhnout
z expozice, se řešila větší oprava či rrylepšenÍ iejich přesunem do dílen. S něktenými
opravami pomáhali či je přímo prováděli pracovníci jiných oddělení - ÚdrŽba, lT
pracovníci, marketing, program. tást oprav byla řešena s externími dodavateli sluŽeb.
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Vodíková raketa (celkem 8 závad)
operačnĺ středisko hasiěli (8)
Výška skoku (6)
ProlézačĘ (8)

Mlha (7)

Horkovzdušný balon (4)

lnteraktivní pískoviště (4)

Rotujĺcí místnost (7)

Soustava trysek (4)

Vellcý projekční mikroskop (4)
Parní motor (5)
Zemětřesná deska (7)

Střeva (4)

Autíčka (4)

Mechan|cké černé skříňky (4)

Dlouhodobějšími zělvadami byly: Světelná nášlapná mříŽka, Kulaý stůl, scénické
osvětlení expozice a gobo projekce. Všechny budou řešeny v následujícím roce 2022.

Je vedena statistika provedených oprav, servisnĺch úkolů a návrhů na rnývoj exponátů. Z
této statistiky získáváme přehled o ěasové a finanční nároěnosti oprav jednotlivÝch
exponátů. Výše uvedená statistika urazŮ a informace o oblíbenosti jednotlirĺých exponátů
nám dává představu, které exponáý splňují poŽadavĘ vědeckého centra a u ktených
musĺme přemýŠlet o jejich modernizaci či nahrazenĺ jiným exponátem.

Rozvoj expozice
V rámci rozvoje vnitřní expozice byla v roce 2021 řešena přĺprava i realizace
architektonické studie řeŠícĺ prostorové řešení oblasti dětského science centra včetně
návrhu exponátního r4ybavení. Ta byIa realizována z prostředků Úěelové dotace
2021formouzakázky maIého rozsahu s názvem "Revitalizace dětského science centra",
a to v celkové 

'/ýši 
500.940 Kě.

oblast dětského science centra o rozloze cca 650 m2 bude
dle architektonického návrhu ěleněna na tematicky a
scénograficĘ ucelené oblasti Ev. "exponátní zóny", které
budou obsahovat exponáty a interaktivní prvĘ. Jedná se o
témata Vodní svět, Motorika, Smysty, tlověk a profese,
Batoliště (prostor pro nejmladší návštěvníky). Doprovodné

"neexponátní 
zóny'' bez umístěnĺ exponátů, které představují

podpůrnou roli a zvyšují návštěvniclaý a provozní komfort
Dsc jsou Klidová zlna, Centrální prvek, Doprovodná
infrastruktura.

a

a

a

a

a

a

a

a
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Klíčové body revita]izace prostoru spočĺvají v jeho efektivnějším vyuŽití, změně
ohraničení a vstupů do DSC, vzniku uceleného konceptu DSC, obnovy stávajícĺch
exponátů a rozšířenĺ o nové zóny, exponáĘ a interaktivní prvlqy, ve vytvoření nové části
pro nejmenší děti a také ve vytvoření nové odpočinkové zony.

Architektonickou studií byl dovršen zhruba tříletý uývoj koncepce dětské části science
centra, na kterém spolupracoval šestičlenný expoziční ým za spolupráce s dětskou
psychoIoŽkou.

Docasné expozice na galerii
Součástĺ nabízeného programu centra jsou dočasné vtýstavy, které bývajĺ zpravidla
vystavovány v prostorách galerie ve třetím patře. Prostor pro dočasné rĺýstavy se
rozkládá na ploŠe přibliŽně 400 m2 a nabízí tak dostatečné mnoŽstvĺ prostoru pro uýstavy
ruzného charakteru, od vědeckých, přes technické, aŻ po tĺýstavy zabývajĺci se
něktenými ze sociálnĺch témat. Výstavy se většinou mění dvakrát do roka a jsou jedním
z důvodů, proč se návštěvnĺci do science centra opakovaně vrací.

PřestoŽe science centrum bylo v roce 2021 v obdobĺch od 1. 1. do 13. 5. zavřeno,
hostilo za tu dobu dvě uýstavy na galerii centra.

JiŽ od 1. řÜna 2o2o bvla na galerii otevřena uýstava (Ne)omezení, kterou pod názvem
Tělo a technika v roce 2018 připravilo
ostravské science centrum Svět techniky.
Výstava návštěvníkům přibliŽovala Život lidí
s hendikepem, ale také to, jakým způsobem
technika v dnešní době lidem s
hendikepem Život usnadňuje. Rozdělena
byla podle jednotliuých druhů postiŽení na
zraková, sluchová a postiŽenĺ pohybového
aparátu. Téma bylo odlehčeno například
vtipy plnými černého humoru, které vznikly ve spolupráci s hudební skupinou The Tap
Tap. Součástí uýstavy bylo několik invalidních vozíků, které si návštěvnĺci mohli
vyzkouŠet, případně celou rĺýstavu na vozíku projet. Původní termĺn konce uýstavy byl
stanoven na 25. 4. 2021, ale s ohledem na současnou situaci došlo k jejĺmu prodlouŽení
do 31.10.2021.

'Ę7'
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Druhá dočasná uýstava s názvem coFFEE je věnovaná vědě
uk$é v kávě, kterou ukazuje z pěti hlavních pohledů
biologického, chemického, technologického, ekonomického a
kulturního. Výstavu připravilo Deutsches Museum v Mnichově a
návŠtěvníky provézi po nevŠední cestě od zrnka k šá!ku.
Součástí této dočasné expozice jsou desítky historichých
exponátů, ale i interaktivnĺ části, kde si lze kávu vychutnat všemi
smysly, nechybí praŻirna a o víkendech také pojízdná kavárna.

Na ploše 500 m2 nabízi vlýstava téměř 200 samostatných
exponátů doplněných multimediálními projekcemi a 16
interaktivních stanoviŠt'. Vybrané exponáĘ jsou také
uzpůsobeny pro lidi se zrakorĺým postiŽením, všechny
informace jsou dostupné v češtině i angličtině. Exponáý,
především kávovary a praŽičky, zapůjčily například spoleěnosti PRoBAT-Werke von
Gimborn Maschinenfabrik GmbH nebo MUMAGMuseo delIa Macchina per Caffé di
Gruppo Cimbalĺ-ltaly.

Výstava byla zapůjčena dĺky účelové dotaci JMK, která pro rok 2021 činila 2 625 853,
60 kč. Slavnostní zahájení proběhlo dne 22.11.2021, expozice bude návštěvníkům k
dispozici do 30. 6.2022.

i
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Program - popularizace a vzdělávací čĺnnost - naše chlouba

Pokud by se měl rok 2021 z pohledu programu shrnout do pár slov bylo by to zvykání
si na změnu. Pandemie se měnila a vyvĺjela stejně jako se měnil virus a reakce lidské
společnosti i vládní nařĺzení. Po jarní uzávěře se VIDA! otevřela veřejnosti 14. května a
otevřená jaŻ zůsta]a. Zqýkli jsme si na neustálou změnu podmínek, z rŮzných
kulminujícĺch důvodů došlo ke změně atmosféry uvnitř programového oddětení, a to
nastartovalo mnohé personální změny. CeIková f]uktuace HPP i DP zaměstnanců byla
největší od otevřenĺ. Ačkoliv stabilita a klid umoŽňují regeneraci a pozvolný růst, můEe
změna posouvat věci kupředu, umoŽňuje zánik starého a rozvinutí nového. Změnu proto
přijímejme s nadějí. Následující sekce popisují stav jednotlivých aktivit programu a jejich
změny.
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V prvnĺ části jsou popsány člnnosti spjaté
s celospolečenslcými změnami. Péče o děti
zaměstnanců nezbytných profesí v podobě
dětslcých skuoin s sebou přinesIa změny rolí
mnoha kolegyň a kolegů na vychovatele,
průvodce a učitele, ale také dopravce ěi
gastronomy. V očkovacĺm centru mnoho z nás
pomáhalo stovkám lidí s wplňováním dotazníků,
orientací v prostoru, zadávání informací do
zdravotniclých informačních systémů nebo
zodpovídání dotazrj a řešení nenadálých situacĺ. Pokračujícĺ online doučovánĺ dalo šanci
na rozvoj pedagogiclaých dovedností. Tvorba online obsahu, ač vwolaná nemoŽností
fyzického setkávání s návštěvnĺky, dala šanci obsáhnout mnoho technichých aspektů a
vzdáleně se setkat s dalšími popularizátory vědy.

Následující části této zpráqľ se věnují jlŽ existujícĺm aktivitám a Íormátům a jejich

obměnám. V rámci stálé nabíd]ov to jsou orooramv oro školv, science show, oromÍtánĺ
3D Íitmů. expoziŽní Basttĺrna, nová venkovní šifrovací městská hra Šifra Kurta Gödela a
stará expoziční hra Pevnost Vidard. Pravidelně se konající aktivitv oro veřeinost obsahují
víkendové labodílnv pro rodiny s dětmi, letnĺ oříměstské orázdnlnové táborv.
jednorázové a tradiění akce oro veřeinosĹ tematické večery pro dospělé VIDA! After
Dark, hru s Íinančními úkoly Monevbox. zájmové krouŽkv a vtýjezdní oromo akce.

Sekce proiektv a sooluoráce informuje o úspěšném ukončenĺ třílebých projektů VIDA!

Školám - oroooiování formálního a neÍormálního rzdělávání a mezinárodního projektu

Science lnsoired. Dále o průběhu a přĺnosu zahraničních studÜnĺch cest projektu

EUxoerience l! programu Erasmus+ a plodech partnerství s Thermo Fisher Scientific na
poIi etektronové mikroskopie, Českou televizí a francouzshým velwslanectvĺm. Poslední
sekce shrnuje olánv na vÝvoi v roce 2022.

Aěkoliv celková návštěvnost byla v roce 2021 historicky nejniŽší od otevření (86 tisíc
v 2o2o l 21o dnŮ, 74 tisíc v 2021 ĺ 219
dnů), dává nám vzestupný trend v počtu
školnĺch návštěv, a především zdravotnĺ
trendy začátku roku 2022 naději, Že změny
nás ěekají hIavně k lepšímu. Doufejme, Že
stejně jako bylo tematicky (Ne)omezené léto
2021, bude i další rok neomezený vnějšími
vlivy ale limitován bude jen naŠí energ!í,
kreativitou a chutí uskuteěňovat nápady.
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Dětské skupiny
od 4. 1. do 9- 4. pokračovala spolupráce mezi
VIDA! SC a Liokou _ ško|shŕm zařĺzenĺm oro
envlronmentální rzdělávánĺ Brno v péči o dětl
zaměstnanců kritichých proÍesĺ formou
mimořádnÝch ořĺměstshých táborů. Na část
období se také přidali zaměstnanci Hvězdárnv
a olanetária Brno. Usnesení vlády a následné
rozhodnutí odboru ŠkoIství JMK umoŽnilo
vyfuoření dvou 2Očlenných skupin dětí
převáŽně 1. aŽ' 5. tříd zŠ. Cetkově jsme takto
postupně pečovali o 55 dětí (38 dětí bylo od zaměstnanců FN Brno, ostatní převáŽně
z dalšĺch zdravotnicĘch zaŕizení, záchranářshých sborů, hygienické stanice, Íinanční
sprát4y, soclálních sluŽeb a městské policie}. Péče byla poskytována od 7:00 do ĺ 7:00,

v dopoledních hodinách Šlo o podporu během distaněnĺ
výulqľ, odpoledne pak volnočasorný program sestávající
z her, tvořivých aktivit, demonstracĺ, pokusů,
záŻilkových programů a v poslednÍm měsĺci také

tematiclých mini projektových krouŽků.
Detailní reoort věetně děkovných reakcí
rodičů z těchto 14 týdnů poskytuje
zajímavtý vhled do dynamiky této péče,
která se s postupujícím časem stávala více
a více vtýchovnou. Dobré bylo vytvoření
mĺsý velmi pevných vazeb mezi dětm!
narzájem i s lektory a viditelná spokojenost
dětí spobýem a záŽ;'tky vzajímavém
prostředí s pestým programem.
Negativem byla nutnost řešit demotivaci

s uýukou něktených Žáků a občasné konflikĘ v kolektivu. Denně péči poskytovalo 6
lektorů z V!DA! a dva z Lipky, navíc dopravu a v1ydávání strav1y zajišt'ovali dalŠí pracovníci
předevšĺm z oddělení ÚdrŻbv a pokladen. Do pomoci při dopolední distančnĺ výuce se
denně zapojovalo mnoho dalších kolegyň a kolegů. Celkově se do péče zapojiIo 28
zaměstnanců VIDA!, ĺ 5 zaměstnanců Liplqy a 5 zaměstnanců Hvězdámy. Tento společný
smysluplný cĺ! umoŽnilvznlk vazeb mezi zaměstnanci z různých oddělení ! lnstitucí. Dílqľ
důslednému dodrŽování hygienlchých opatÍení za celou dobu nedošlo mezi dětmi
k transmisi viru, a proto cĺl v podobě spolehlivé a kvalitnĺ péče o děti umoŽňujĺcí
nerušenou práci kriticloých proÍesí povaŽujeme za naplněný. Aěkoliv se s odstupem
objevily näzory, Že z pohledu veřejného image |nstituce a impaktu, by bylo lepší věnovat
vĺce úsllí v době uzavřenĺ VIDA! do revize programové nabídky a tvorby norných produktů,
lze argumentovat, Že péče o děti během mimořádných příměstských táborů dávata
mnoha zaměstnancům důleŽitý pevný a smysluplný bod. Navíc vývoj nových produktů či
aktualizace nabídĘ se velmi obtíŽně dělá v situaci neustále se měnících podmínek, kdy
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nebylo jasné kdy, v jaké podobě ani za jalcých podmínek bude moŽné sluŽby školám a
veřejnosti opět nabízet. Jsme vděční za tuto příleŽitost, věříme Že se uŽ nebude opakovat.

Pomoc v očkovacím centru
od počátku pandemie a prvních případů
v Evropě a pos!éze i v tR se naděje na její
konec upíraly k očkování. Je překvapivé a
pozitivní, v dobrém slova smyslu, jak lidstvo
dokázalo své zdroje a úsilĺ zacílit k tomuto

Úkolu a po roce od prvních přĺpadů jiŽ mělo
k dispozici prokazatelně fungujĺcí a
bezpeěnou vakcínu. Ačkoliv schválenĺ
očkovací látkv na bázi mRNA Evropskou

lékovou agenturou proběhlo jiŽ na konci
roku 2020, dostalo se větŠí mnoŽství
očkovacích látek do tn az v Únoru, coŽ
umoŽnilo otevřĺt veIkokapacitní očkovací
centra. Vzhledem k tomu, Że provoz
brněnského centra dostala za úkol Fakultnĺ
nemocnice u Sv- Annv, s níŽ VIDA! měla jiŽ

dříve blízhý kontakt díky péči o děti jejich
zaměstnanců, přislíbila ještě před
otevřením očkovacího centra VIDA!
personální pomoc. od 1. března do 4. června pomáhali Vidátoři (ĺ 2 brigádnĺků a 4 HPP)
ve velkokapacitnĺm oěkovacím centru na BW. Brigádníkům byla qyp!ácena odměna,
HPP vypomáhali bez nároku na odměnu ve svém pracovním i osobním öase. Gelkový
objem práce byl 808 ělověkohodin. osobnĺ zapojení části zaměstnanců VIDA! do
celonárodní oěkovací kampaně jistě přispělo k celkovému zodpovědnému postoji

mnoha zaměstnanců k očkování i protlepidemickým opatřením. Vědomí toho, Že jako

veřejná instituce stojĺcĺ na kumulaci návštěvníků jsme spoluzodpovědní za jejlch
bezpeěí, vedlo k tomu, Že i po otevření na konci května bylo dodrŽovánĺ
protiepidemichých opatřenĺ velmi úzkostlivě dodrŽováno. o co zodpovědnějŠí přístup
velké ěásti kolegů o to bolestivěiší byly střety s názory na nesmyslnost
protiepidemických opatření či jejich otevřené bojkotování menŠí ěástí kolegů i
návštěvníků. Pocit zodpovědnosti a nutnost neustále připomínat krytí t]st a nosu vedla
k nemálo frustracím a qyhroceným situacím. AŽ čas ukáŻe, zda k sobě někteřĺ
zaměstnanci a někteří návštěvníci k VIDA! zase najdou cestu. Doufejme.

Online obsah
Druhý rok pandemie přinesl řadu příleŽitostĺ k vzniku videí sdílených přes online
platformy Facebook a YouTube. Gelkem rrzniklo 13 předtoěených videí, 6 dlouhých
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streamů a 80 krátkých sekvencí ze streamů ěi studentských projektů. Dohromady tento
obsah sh|édlo přes 350 000 diváků.

U příleŽitosti online březnové akce EkoŠoioni vznikla
dvě tříminutová videa s cí]em zamyslet se nad moŽnými
Úsoorami vodv v domácnosti a principem fungovánĺ
sifonu, tyto dvě videa získala doposud přes 60 000
shlédnutí.

U přĺleŽitosti Dnů eIekÜonové mikroskooie vznikla dvě videa vysvětlující vakuum uvnitř
elektronouých mikroskopů a jejich celkorĺý orincio. dohromady je vidělo přes 30 000
diváků

Na workshop Fokus na ookus pro
středoško!áky se zájmem o tvorbu
přírodovědných videĺ byla
vytvořena videopozvánka kterou
shlédlo přes 5 500 diváků. Akce
se naplnila, ćímŻ. byl záměr více neŽ naplněn.

Pro účely celostátního setkánĺ tvůrců programů
souvisejícího s projektem V!DA! škoIám vznik! neveřejný
sestřih z ověřování programů, kterému se velmi zdařile
podařilo zachvtlt celkovou atmosÍéru a nadšení żäktl.

V duchu
Pokusů na

doma v období Vánoc byla zveřejněna dvě
videa s návody na tvořivé pokusy s čaiouým
sáčkem a uměIÝm sněhem. Celkem videa
shlédlo 42 00o+ osob.

Během setkánĺ zástuoců neÍormálnĺho
rzdělávání vznik! také stream ookusů.

Pro platformu Umímeto.oro bylo vytvořeno 5 videí s pokusy o
cukru.

V rámci yzděIávacího workshopu performativních dovedností
Peńekt, kteý byl v době uzávěrů vysílán Živě na kanálu
ViruScience. předváděli na dané téma pokusy performeři
z divadla vědy i srĺých domovů. tasem se pro
tento experimentální formát podařilo získat i řadu
externích spoluprací s popularizátory vědy
z České republiky a zahraničí' Vznikl tak formát,
ktený časem přerostl původní zäměr internĺho
vzdělávání a na konci roku 2021 se odloupl od
VIDA! do samostatného projektu Science ON.
přejeme mu mnoho zdarů. Dohromady bylo na
kanále ViruScience aneřejněno v roce 2021
celkem 84 videí pocházejícich z Żivých streamů či jejich ěástí a studentslaých rĺýtvorů z
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workshopu Fokus na Pokus. Celkový poěet shlédnutĺ všech videí této platformy přesáhl
210 000.

Performeři VIDA! byli v roce 2021 pětkrát
hosty pořadu Dobré ráno s teskou televizí u
témat sookv. laserv. soodní proudv. vlnv a
Vánoce. KaŻdá návŠtěva sestávala ze 4 vstupů
o délce 4-5 minut. Pro kaŻdý díl bylo
připraveno několik pokusů, často nouých,
ilustrujících dané téma. Byl nám také poskytnut
prostor k informování veřejnost o aktuálním
dění ve VIDA!, coŽ vzhledem k sledovanosti
pořadu má velhý v'ýznam.

online doučování
ZtiŻené moŽnosti učení kvůIi výpadkům dochazĘ či
Wulqy v důsledku pandemie zaŽili téměř vŠichni żáci
v ČR, proto od listopadu 2020 nabídla VIDA! moŽnost
individuálního online doučování předmětů čeština,
anglichý jazyk, němeclaý iazyk, španělský iazyk,
matematika, přírodověda, biologie, fyzika, chemie,
zeměpis, vlastivěda, dějepis, inÍormatika a základy
společenslcých věd. Celkem jiv roce 2021wuŻilo 47
žáků během 602 lekcí vedených 22 Vidátory,
předevšĺm z řad brigádnĺků, kteným tímto v obdobích uzavření VIDA! vznikla aIespoň
nějaká moŽnost přiýdělku. Voucher na jednu Iekci stál 250 Kě, na pět lekcĺ pak
ĺ 000 Kě. Aěkoliv došlo v roce 2022 k narĺýšení ceny na 300 Kě/1 200 Kě způsobil
nárůst zaručených mezd an'ýšení nákladů na mzdy. Tlak na uýdělečnost dohromady se
snahou zmenŠit portfolio produktů programového oddělení vedl k rozhodnutí ukončit
online doučování v první polovině 2022. Fakt, Že medián počtu douěování kaŽdého Žáka
byl 11 lekcĺ, poukazuje na dlouhodobou spokojenost s kvalitou sluŽby. Věříme, Že dÍky
doučovánĺ mohli Žáci nejen pochoplt uěivo a dohnat co zameškali, ale také nasát část
nadšení našich kolegů.

Programy pro školy
Nabídka programů pro školní
skupiny byla v roce 2021
rozšířena na celkem 33 různÝch
témat. Novy program Tanec
barev pro 1 . a 2. tÍídy ZŠ umoŽnil
nejmladŠím Žákům zkoumání
barev, jejich míchánĺ a rozklad.
Co se děie v bříšku provádí 3. a
4. třídy ZŠ travĺcĺm ústrojĺm a
dává iim zaŽít, jak se potrava
postupně mění, vstřebává a
přetváří v exkrement. Výukový
program Princioál těŽiŠtě s prvlry
performance nechává Żäkv 1. aŹ4.tříd zŠ prozkoumat pozicitěŽiště svého těla a dalších
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objektů. Pro školy se zájmem o oroiektovou rnýuku vznikla nabídka 7 tematiclcých okruhů
čerpajících z programů vyvinuých v rámci projektu VIDA! školám. Pro školy, které
nemohou dorazit do VIDA! vznikla nabídka wjezdní ochutnávky Věda na kolech.
koncipovaná jako 4Sminutová kompozice science show a interakce s mobi]ními
exponáty, V roce 2021 proběhlo 5 výiezdů pro 22 tříd včetně pilotáŽí.

Kvůl| pokračující epidemii a opatřenĺm byla VIDA!
uzavřena od začátku roku aŽ do ĺ 3. května, čímŽ
nejsilnější období pro Školnĺ skupiny nemohlo být
vyuŽito. Stejně tak i začátek nového školního roku na
podzim by| poznamenán rostoucí nejistotoU ze
zvedající se vlny onemocnění, to vedlo k celkové
školní návštěvnosti 14 494 Žáků 1+69 0/02020' :33 o/o2019)

a 1 316 uěitelů, z nichŽ 5 689 Žákť! (+59 %2020,
_-29 o/o2019| absolvovalo někteý z 50í uskutečněných
uýukotĺých programů (přes 130 byIo odřeknuto) a
8 805 Žáků (+1 14o/o2o2o,:36 %2019) navŠtívilo pouze

expozici a science show. Toto je výrazný
meziročnĺ nárůst, avšak oproti roku 2019 je to
stále jen třetlna návštěvnosti. V roce 2021 zůstala
cena vstupného pro školní skupiny i nadále 90 Kč
za vstup do expozice a 40 Kć za výukový program.

Na zaěátku roku 2022 proběhla evaluace
výukotĺých programů a došlo k qyřazení 9 z nich,
u dalŠích

probíhá
diskuze ěi

revize. Cílem je zaměřit se na kvalitu a uytvořit
prostor pro nová témata zpracovaná metodologicky
kvalitněji, neŽ tomu bylo u programů, ieŽ vznikly
v prvopočátku po otevření.

Science show - naŠe autorská vystoupení
V nově vyvinuté show Bez hranic byl cĺl zapojit
diváky vĺc do rozhodovánĺ o průběhu vlastnĺ show,
ale také prohloubit jejich uvaŽování o předkládaných jevech. oboje se podařilo díky
principu soutěŽních otázek a hlasování. Před provedením pokusu byIo téma představeno
a byIy poskytnuý moŽnosti. Diváci si veřejněvolili, co předpokládď1í,Że se stane, a po
provedení pokusu byl jejich odhad porovnán s reaIitou. V několika bodech také mohli
hlasováním rozhodnout o tom, jaký da!ší pokus bude prozkoumán. Bez hranic byla
uváděna především během letních orázdnin ve Venkovní expozici a zapadala do
konceptu (Ne)omezeného léta.
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Pokraěujícĺ epidemie a veliká míra rušení školních návštěv nás přivedla k myšlence
nabídnout školám na podzim on|ine show, jeŽ by mohla třída absolvovat v jakékoliv

situaci at' uŽ jsou Žáci společně ve škole
nebo individuálně na distančnĺ uýuce.
Výsledkem byla online show Sí|a, kterou si
školy mohly rezervovat stejně jako výukový
program a v sjednaný čas na zaslaném
odkaze shlédnout sérii pokusů
prokládaných soutěŽnĺmi otázkami, na které
Žáci' pomocĺ platformy Kahoot! mohli
odpovídat a soutěŽit o moŽnost ovlivnit
grande Íinále celé show. Do konce roku

2021 onllne show sh!édIo 15ĺ Žáků. Dĺlqľ pozitivním ohlasům bylÍormát přenesen v roce
2022 do divadla vědy pod názvem Poměř sílu.

Krom těchto nov'ých představení byly realizovány také starší show Mr. Ucho, Detonátor,
AlbaÚos a Led nad zlato. JelikoŽ realizace science show spadaly do reŽimu divadelního
představení, byly nařĺzeními povoleny jen po dobu 6 měsĺců (oproti 7,5 měsícům 2020).
CeIkotĺý poěet diváků, kteřĺ některé z 443 realizovaných představení fyzicky shlédli byl
proto ĺ6 044, coŽ bylo o 2 900 méně neŽ v roce 2o2o a 28 ol, roku 2019.

V situacích, kdy nebyly povoleny představení v divadle vědy, nebo počasí nepřálo
realizaci ve venkovnĺ expozici,
by|y návštěvníkům nabídnuty
demonstrační pokusy předváděné
Vidátory uprostřed expozice. Tyto
demonstrace shlédlo 950 osob a
tematicky byly přizpůsobeny
kontextu a osobě demonstrátora.

o rozvoj performativních
dovednostĺ se staral interní
workshop Perfekt, jeŻv roce2021
proběhl tyzickY hned 4krát a
v upravené podobě Ž|vých
streamů na platformě ViruScience
6krát.

Počet diváků science show
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Promítání 3D filmŮ
VIDA!v roce 2021 nabídla milovníkům 3D
snímků dva Íilmy: Dinosauři: Obievte
taiemství Antarktidv (do konce září) a Na
křídlech otáků (od zářĺ), oba z produkce
BBC. VstupenĘ na 3D Íilmy byly v roce
2021 stále za příplatek 50 Kč na osobu,
případně 30 Kě za osobu pro Školnĺ a organizované skupiny. Celkově byla placená
promÍtání navštĺvena 4038 diváky (oproti roku 2o2o je to 46 olo). Prázdninové promítání
dinosaurů bylo stejně jako v roce 2o2o navíc zdarma rozšĺřeno o krátlý 3D film Příběh
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mláděte poskytnut'ý bezplatně Dinooarkem a Zoo Vvškov. ten shlédlo dohromady přes
5700 malých diváků.

Bastlírna
Pravidelně byla Bastlirna pro návŠtěvníĘ otevřena od 1 1:00 do 16:00. Krom jiŽ
tradičních materiálů jako jsou lepenĘ, špejle, barevné papíry, izolepy a nástrojů
v podobě tavných pistolí, nůŽek, nebozezů či řezáků přibyl k třem 3D tiskárnám také šicí
stroj a látky na kteých bylo moŽné trénovat své krejčovské umění. Celkem se do tvoření
zapojilo během 7,5 měsíců provozu 4707 návštěvníků (72o/" roku 2020).

Šifra Kurta Godela
V půlce Února na zimní prázdniny byla veřejnostĺ
nabídnuta venkovní městská hra Šifra Kurta Gödela
představujícĺ málo známého brněnského rodáka a
geniálního matematika, logika a filosofa Kurta
Gödela. Nabĺzena byla varianta pro rodiny s dětmiod
8 let, pro mírně pokroěilé a také anglická varianta.

Během roku bylo prodáno a odehráno přes 600 her.
Ačkoliv neznáme počet členů kaŽdého týmu,
odhadujeme, Že se takto o objeviteli vět o neúplnosti
dozvědělo přes 2000 hráčů. Startovací balíčky bylo
a stále je moŽné kupovat v E-shoou a k vyzvednutĺ jsou na pokladně VIDA! science
centra. Nebývalý zĄem o hru, jejíŽ spuštění koincidovaIo s tvrdým lockdownem, jeŽ
umoŽňoval pohyb pouze v obci trvalého bydliště, nás překvapil a jelikoŽ jedna z šiÍer
byla 3D tištěná, dostali jsme se do uýrobního skluzu, z kterého nás zachránil FabLab
Brno a bezplatné zapůjčení hned někol|ka 3D tlskáren, mnohokrát děkujeme. Velké dílqy
patří také Hvězdárně a olanetáriu Brno, která do startovacího balíěku věnovata
tematickou maou s místy souvisejícími s osobnosti Kurta Gödela.

Pevnost VlDArd
V šestém roce své existence hrálo úkolovou pátrací hru Pevnost VlDArd celkem 222
týmů. To je meziročnĺ pokles o 37 0/o. Stańovní balíček v ceně 50 Kč je k zakoupení na
pokladně. V roce 2022 plánujeme nahrazeni expoziční Úkolovou hrou s motivem tetu
na Mars.

lndividuální promo akce pro veřejnost
Celkově promo tym v roce 2021 wjel na ĺ6 akcí o
celkové délce 22 dnú a objemu 50 ělověkodnů
práce. Na těchto akcích bylo asi 32 000 úěastníků,
přičemŽ s vĺce neŽ 5 600 z nich proběhla bliŽšĺ
interakce na stanovišti s pokusy či během science
show.

Názcv akcc Datum Dnů Osob llĺsto konání
akce

oslovcných
účactnĺků

Účastniků
ekce

Den s Kvnoloqickou
iednotkou ĺ9.6. 1 2 Brno 80 600

tteme knihu 20.6. 1 2 Brno 100 100
Emil Ooen 23.6. 1 2 Brno 300 3000
Mande! ie 24.7 1 2 Brno 400 3000
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Olvmoiiský Íestival 30.7. 1 2 Brno 500 2000
olympiiský festival 6.8. 1 2 Brno 500 2000
olympÜslcý festival 8.8. 1 2 Bmo 500 2000
olvmoiiský běh 8.9. 1 2 Brno 100 500
Znanstival 10.-1 1.9 2 5 Liubljana 400 5000
Maker Íaire Praoue 1 1.-12.9 2 3 Praha 2000 7000
Bublinové dĺlny LuŽánky 18.9. 1 2 Bmo 40 120
Den otevřenÝch dveří
oavilonu ořĺrodnich věd
ZŠ Židlochovice

8.10. 1 2 Židlochovice 100 100

Věda a technika iede 18.10. 1 2 Zidlochovice 100 100
Bmo Maker Faire 2*24.10. 2 3 Brno 500 6000
cwz 1$.21.11_ 3 2 Holešov 60 400
Věda a technika iede 6.-7.1ĺ 2 3 Znoimo 200 200

Pravidelné aktivity pro Veřejnost
PříleŽitosti pro hravé objevování okolního světa, jeŽ byly k dispozici kaŽdý den
kdy byIo otevřeno (190 exponátů v hlavní expozici, science show, 3D filmy či Pevnost
VlDArd) isou pravidelně rozšiřovány aktivitami a akcemi vĺkendovými (Víkendové
tabodílny, Moneybox s Čsoe) čijen několikrát za rok - VIDA! After Dark.

Vĺkendové labodĺlny
obzvláště pravidelnĺ návštěvníci VIDA! se
mohou těšit na víkendové Labodílnv. které
nabízí 45 minut plných pokusů a tvořltĺých
aktivit, z nichŻ si vŽdycky něco odnesete.
V roce 2021 byla nabídnuta témata Souboi
Živlů. Co dokáŽe oaoĺr a Kouzelné Vánoce.
Za příplatek 50 Kč na skupinu aŽ 4 osob se
o vĺkendech v 3 časech prostřĺdalo 1327
skupinek. Jde o meziroční nárůst 10 o/o.

Moneybox
Úroly z oblasti finančnĺ oramotnosti a světa
Íinancí mohli návštěvníci na galerii řešit od konce
května do října. Splněním úkolů získali moŽnost
si qybrat odměnu v podobě dárkovtých předmětů
Čsog a VIDA! Úrory řešilo dohromady 1 763
malých a velkých řešitelů.
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VIDA! After Dark
V červenci proběhl After Dark s tématem Simolv the best jako výběr toho nejlepšího
z předchozích večerů pro dospělé: opilé bný!e, paradoxy, zneŠkodňování bomby, RTG
snĺmĘ kuriozit, show Aoua et lonis. bar Úolně všude. V říjnu se ke končící dočasné
qýstavě (Ne)omezení tematicĘ připojil večer s tématem Suoerhuman: šifrovací hra
Supervision, gerontooblek, přednáška o biohackingu, hasiči záchranáři, paralympijské
sporty, chytry kvíz a fotokoutek. K příleŽitosti
otevření nové tĺýstavy Coffee proběhl
stejnojmenný večer Coffee o nejoblĺbenějším
horkém nápoji na planetě s aktivitami: stanoviště
věda v kávě v expozici, ochutnávky káqy,
přednáška barlstického šampiona, chytý kvĺz a
Íotokoutek. Celkem večery s hudbou a
atmosférou přilákaly 578 osob.

Finanční gramotnosti s Čsog
Monevbox byl vyvinut jako interaktivní a
nízkoprahová forma zapojení do aktivit
souvisejĺcĺch s flnanční gramotností pro širokou
skupinu návštěvníků od předškolních dětĺ po
dospělé. 32 Úkolů motivovaných proÍesemi, jeŽ je
moŽné p|nit a uľdělané herní peníze posléze směnit
za dárkové předměý, byl nabízen po dobu letních
prázdnin a zĄem o něj předčil naše očekávání.

Dĺlqľ sooluoraci s ČSoB také mohlo vzniknout Íitmové zpracovánĺ science show
Teleskop a celá řada krátkých videí s tematikou tvoření či jevů kolem nás, které v roce
2021 byly pravidelně uváděny.

J ednorázové akce/evený
Během prvních 5 měsíců uzavření VIDA!
proběhly tři akce v online reŽimu. Připravený
obsah u nich shlédlo přes 65 000 diváků. Po
otevření proběhlo 7 akcí, které tvzickv
navštívilo přes 7 20o návštěvníků. Norným
tématem byla první pomoc v akci Buku na
srdce vytvořená ve spolupráci se
Zdravotnickou záchrannou sIuŽbou JMK.
Ačkoliv byl program připraven pro rodiny se
staršĺmi dětmi a dospělé, byl zájem
dostatečný k naplnění všech připravených workshopů.

Dtrim ,:,:, Üě.łt fuÔt|a. ĺll:i:.i;j!:*:*$Éĺ,..':Ír*':iŕť"ý-;ťtj:.;i',l#;.';ŕĘ,:íi;.;:;':
Robotiáda 6.2. 700 s:outěŽ ve stavbě robotú z LEGO mindstorms, online

podpora soutěŽe. 700 útastníků.
EkošoiÓni 1.-3ĺ.3. 3s000 Ce!ý březen online obsah s environmentálnĺ tématikou pro

celou rodinu. Ekovýaą !ĺvĺz. omalovánkv. hra.
Dnv elektronové
mikroskooie

14.-18.4. 30000 Online videa vysvětlujĺcĺ principy EM, výstava posterů na
Náměstĺ svobody, omalovánky, návody na pokusv-

ZS a MS Dolní
LouČkv

1. 6. 320 Celá śkola v jeden den ve VIDA!' výukové programy,
science show' expoziěnÍ hra.
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Bměnská muzeinĺ
noc

7.8. 1287 Stanoviště s pokusy o Živlech, science show Led nad
zlato, uýroba v Bastlĺrně.

Dnv oro učitele 28.-29.8. 150 U kazky výukový program ů, komentované proh l ídky
venkovnĺ exoozice. science show inspirace.

Festival vědv s JMK 3.-4.9. 2600 Stanoviště o kráse ve vědě, Íraktály' chromatograÍie,
Chladniho obrazce' show Led nad zlato. Na Riviéře.

Noc vědců 24.9. 580 Téma ěas, stanoviště v expozici, v'ýroba přesýpacích
hodin' 3D Íilm. show Časoqraĺ' aktivita iak plyne ěas.

Ruku na srdce ĺ6.10- 576 Akce u příleŽitosłi World restart the heań dav ve
spolupráci s Zzs JMK. nácvik první pomoci' ukázky
zásahu. oitva srdce' oroh!ĺdka vozidla.

BastlÍest 20.-21.11 1014 Festival kuti|ství s 14 vystavovateli z celé ČR. Česká
orioami soolečnost Janovo. WTches. Polvbus LuŽánky'
Radioklub oK2KoJ. Paoírovĺ modeláři. Skláma' Smań liÍe.
Polvtechnika LuŽánkv. Datel. lntellectus. FabLab.
Prototýpci. Technicloý klub mIádeŽe a lTV Litoměŕice'
Malovaná vitr:áż a dre]Ĺě]DéllnodeĘ-
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Příměstské tábory
V letních měsícĺch bylo
realizováno 't 0 pětidenních
přĺměstslaých táborů, ilä
podzim proběhl jednodenní
tábor. Připraveny byly 3 rŮzná
témata pro věkové skupiny od
ĺ. po 9. tř. zŠlsŠ. Cena
táborů byla 2800 Kě (resp.
700 Kč), sourozenci jaŻ

přihlášených měli 20% slevu. Táborníků se takto ve VlDA! protočiIo 273.

Název Datum Uěast YěkoYá slc Anotace
Vědanqers 12.-16.7 24 1.-2.lŕ. zs Spiderman, Hulk nebo Wondenľoman

zachraňují kaŽdý den svět.
Superschopnosti ale nenajdeme pouze v
komiksech a Íilmech. objevme společně
supersílu vědy a zachraňme Zemi!

Zjistĺme, jak můŽe biologie zachránĺt Životy
kaŽdý den. Jak fyzika pohánĺ všechno na
planetě Zemi, co vŠechno dokáŽe samotná
Země, a kde všude je chemie důleŽitá.
Strávíme čas v laboratoři, kde
prozkoumáme sloŽenĺ věci kolem nás, na
v'ýletu se podíváme iak řeka mění krajinu a
z jakých zdrojů zĺskáváme energii. Staň se
VĚDANGEREM a najdi svou supersílu!

26.-30.7 24 'l.-2.lŕ. zs
9.-13.8. 24 'l.-2.lŕ. zs
23.-27.8. 24 'l.-2. tŕ. zs

Givilizace 12.-16.7 24 3.-5. tř. zs Vyzkoušejte' jak vybudovat vlastnĺ
Civilĺzaci! Zvládnete se poprat s
inovativnÍmi technologiemi' které zdokonalí
vaši těŽbu a vtýstavbu? VytěŽíte ze země
maximum nebo raději dosáhnete
rovnováhy s přírodou? Budete stavět
malebná městečka nebo obrovské
metropole s továmami a mrakodrapý
Rozhodnutí je na vás a vašĺ Civilizaci!

V průběhu týdne se dozvíte, jak a kde
získat Železo' uhlí, sklo nebo ropu.
Vyzkoušĺte si modelovánĺ z kinetického
pisku' montáŽ Leonardova mostu a v
laboratoři si vyrobĺte hopskulku z vodnĺho
skla. leká vás i celodennĺ výlet, kde
budete v krajině hledat stopy po těŽbě
cenných surovin. Tak neváhejte a přijd'te k
nám vytěżit z letošních prázdnin maximum!

26.-30.7 24 3.-5. tř. zs
9.-13.8 24 3.-5. tř' ZŚ
23.-27.8. 24 3.-5. tř. zs

Prvnĺ nebo
ooslednĺ?

19.-23.7 24 6. tř. zŚ /
Prima - 8. tř
ZŚ / Tercie

Krev teče, sekundy ubĺhaiĺ a v okolí Žádný
doktor. Co ted'? Co dělat' kdyŽ se tvým
kamarádům něco stane?

Pojd' to ziistit s námi. Na vlastni kůŽi
zaŽijeŠ různé sĺtuace. A aŽ přijde problém,
uŽ tě nevyděsí. Tým lektorů je připraven
vám odpovědět na cokoliv o první pomoci.
TrouÍneš si zeptat se?

2.-6. 8. 2'l 7.lŕ. zs l
Sekunda -
9. tř. ZŠ /
Kvarta
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KrouŽky
V roce 2021 byli otevřeny 3 prezenční krouŽĘ ve VIDA! jeŽ navštěvovalo 39 děta.

V rámci spolupráce se společnostĺ Little Tatents vznikty také dvě skupiny při MŠ
Fantazie. Se spoleěností Thermo Fisher Scientific byla pilotována online podoba krouŽků
STEM club.

Na začátku roku byly z důvodu protiepidemichých opatření krouŽlqy přesunuĘ do online
podoby. od května poté probíhaly opět fizlclqy.

Sám si vyzkouŠĺŠ, jak zachránit Život nebo
oŠetřit ránu. Zkrátka dovednosti, které se v
Životě hodí kaŽdému. At' budeš sedět za
stolem nebo pracovat v terénu, nikdy
nevíš, co se přihodí.

Tábor je určen pro studenty s dokončenou
6. aŽ 9. třĺdou ZŚ. Dětl se na táboře naučĺ
poskýovat první pomoc. Klademe důraz
na vlastnĺ bezpečnost, praktický trénink a
pochopenĺ důvodů, jak se v krlzových
situací chovat a předevŠĺm proč. Na
přípravě a rea|izaci se podllí lektoři
ZDrSEM' prvni pomoc záŽitkem' z.s.

Podzimnĺ den
ve VIDA!

27. 10. 36 'l.-5. tř. zs odstartuj podzimní prázdniny dnem plným
super záŽitků ve VIDA!

Čekaií tě dĺlničky s pokusy, výroba
origami, nový 3D film Na křĺdlech ptáků'
strašideIná halloweenská hra a
samozřejmě i spousta zábaqy v naŠí
expozici.

A proč? Ms - 2. tř. zs 14{8 Hledat odpovědi ie tak zábavné! KrouŽek je určen pro
všechny děti ve věku 5-8 let, které zaj|má' jak věcifunguiĺ'
které chtějĺ samostatně zkoumat, uyrábět a u toho se hravou
Íormou učit. Právě v krouŽku A proě? si s námi v bezpečném
prosředí vyzkouší spoustu zajimavých pokusů a uŽijĺ si
legraci. Našim cílem je podpořit dětskou zrulnost rozvĺjet
kritické myšlení a probouzet chut' hIedat odpovědi na
otázky. KrouŽek bude rozčleněn do měsĺčnĺch témat
zahrnuiĺcích např. chemii, mechaniku, bio]ogii či tvořivost a
zruěnost. KaŽdá hodina bude koncipovaná takovým
způsobem, aby děti samy našly odpovědi na záludné otázky
- např. proč jsou v chlebu bubliny nebo prot rostliny
rostou? U kaŽdého tématu budeme postupovat od
jednoduššĺch otázek ke sloŽitějŠĺm, děti si vyzkouší práci
samostatně i ve skupině. A to hlavnĺ? KaŽdá otázka
začínaiĺcĺ'A proč?" je u nás vítána!

12-16 objevte, co se sknývá pod powchem KrouŽek je urěen pro
všechny děti ve věku 8_1 1 let, které rády přicházejĺ na kloub
záhadám běŽného Života. Je svět jednoduchý' nebo sloŽitý?
MůŽeme rozebrat hodiný Rostlinu? Počasi? Nebo celou
planetu, abychom se podĺvali dovnltř? A co sami sebe? V
krouŽku společně objevíme, co se skfiá pod povrchem! V
pruběhu roku se budeme věnovat nejruznějŠĺm zábavným
ookusům z rozmani$ých oboru. Sami si wtvořĺme vědecké

(Z)koumáci 3.-5. tř. zs

24



ťĺDre
sciencelntrum

hypotéry a potom budeme hledat cesty k jejich ověřenĺ,
realizovat vlastní navrŽené expeńmený, bádat v ýmech i
samostatně a při tom všem si uŽijeme mnoho zábavy.
Trénovat mozek je stejná legrace, jako vyrábět Íalešné zlato!
Pojd'me to začít spoleÖně!

RoboVIDA 6. tř. zs /
Prima - 8. tř-
ZŠ / Tercie

5 Jak postavit Ötyřkolku aby zatáčela na mistě? Jak robot
pozná, Že je tam zed' a má zastavit? MůŽe se
naprogramovanému hadovi zatolit hlava? Co kdyŽ to mezi
roboĘ jiskřĺ? Kde majĺ roboti očl? Pojd'te to s námi zjistit!
Kroużek pro mladé technilqy a programátory se právě
otevĺrá! KrouŽek je určen pro vŠechny děti ve věku 12-'l 5
let

Zvídavec MS (3-5let) 12 Dvě skupinky mladšĺch a starŠĺch Žáků Ms' jednoduché
pokusy a tvořivé aktivity zkoumajícĺ přĺrodní zákonitosti.

STEM club 4.-7.lŕ. Zslss 7 Pokusy s dodaným materiálem, diskuse, Živé demonstrace a
online aktivity. PiIotní reäm byl ukoněen v lednu 2022.

VIDA! narozeniny
Tentokráte se iiŽ oslava 7. narozenln na konci listopadu 2021 konala. Narozeniny byly
spojeny se zahájením dočasné v:ystarĺ:ľ Coffee

Ad 3) ProjekĘ, inovace a spolupráce
VlDA! Školám - propojování formálního a neformálního vzdělávání
Projekt zaměřený na propojení formálnĺho a neÍormálního vzdělávání, ktený podpořilo
MŠMT a EU v plné výši ĺ4 999 952,50 Kč, by! během roku 2021 Úspěšně Íormálně
dokončen. Z důvodu pokračující pandemické situace, která omezila činnost
spolupracujících ško! byla prodlouŽenatyzická realizace projektu z původních 36 na 40
měsĺců. Všech 1 4 programů dosáhlo k 31 . 1 o. 2021 své finální táze, kdy byly zpracovány
odborné metodické dokumentace obsahuiĺcí podrobný popis 'l16 vyučovacích hodin
aktivit, na více neŽ í 800 stranách,
které jsou volně k dispozici věetně
všech ořĺloh potřebných k realizaci.
Na vývoji a ověřování se v tomto
roce podílelo 5 subjektů formálnĺho
rzdělávání ZŠ SiroRova. MŠ a zŠ
Ghalabalova. SŠ KamenomtÝnskä
Cvrilometoděiské ovmnázium.
Středisko MU pro oomoc studentům
se specificlĺými nárokv Teiresiás a
jeden subjekt neformálního
rzdělávání - IQLANDlA, o.p.s..

V ěervnu proběhlo třídennĺ setkání zástupců neformálního rzdělávánĺ z pěti science
center, které mělo za cíl sdílet zkuŠenostizĺskané během celého projektu a ľzájemně se
|nspirovat zaŻitÍm vybraných programů vytvořených v rámci projektů. Vznikltaké stream
ookusů.

Pro učely prezentace výstupů na celostátnĺm setkánĺ byl vytvořen sestřih z materiálů
nasbíraných během ověřovánĺ.
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V květnu také proběhla celodenní

lnspirační akce Mozaika proqramů

oro ZŠ a SŠ. která představovala

projektové výstupy stejné výzvy

mnoha institucí spadajícĺch pod

brněnské centrum kolegiální

podpory. VIDA! zde představila dvě

aktiviĘ a mělijsme moŽnost sdĺlení

s kolegyněmi a kolegy především z neÍormálního yzdělávání zkušenosti.

Ke dni 28.12.2021 byla podána závěrečná zpráva projektu obsahující shrnutí iak jeho

věcné, tak finanční čásü.

18
Dvoudenní návštěva science centra s přespánĺm plná
motivaěních her, pokusů a aktivit z oblasti fyzllqy'
chemie a biolooie DroDoiená přlběhovým rámcem.

Noc v království
FrCheBi 3.-5. ročnik ZŠ

Dva dnv s eneroii
8. a 9. ročnÍk

ZŠ/sŠ 16

Dvoudennĺ pobýová akce v prostorách V!DA! science
centra i venku. Skupiny Žáků řeší projekt elektrifikace
Íiktivnĺho státu pomocĺ běżných technologiĺ výroby
elektrické energie- První den je zaměřen na získáván!
potřebných iníormacĺ Íormou exkurzĺ a několika
hemĺch aktjvil ve druhém dni pak Žáci prováděiĺ
expeńmenty s obnovitelnými zdroji energie, 

'4ĺpracujlvlastnĺ proiekt a výsledlqľ projektu vzájemně
prezentuji.

Dva dnv se ilĺřatv SŠ obory
s maturitou

20

Program ie zaměřen na uvědomovánĺ si souvislostĺ
meŻ vývojem zvĺřat, jeiich v'ýznamem pro planetu a
lidstvo v histońi a dnešni době. Spoiuje etologii a
aĺířecí emoce a zĺskané informace qyuŽĺvá při
praktickém pozorovánĺ jejich chovánĺ. Formou se
iedná o intenzivnĺ dvoudennĺ mozaiku interaktivnĺch
přednášek, uorkshopů, diskuzĺ, heĹ exkurzĺ,
poznávacĺch a reflektivních aktivit.

SŠ obory
s maturitou

20

Formou městské hry se zaiĺmavými úkoly program
seznáml Žálty s t4ybranými mĺsty v širšĺm centru města
Bma Po večemĺm setkánĺ s města-znalým odbomĺkem
a tematick'ým přespánĺm budou Žáci tvořit výstup v
podobě krátké multimediálnl prezentace, při kłeré
představĺ faktory utvářejĺcĺ a ovlivňujĺ souěasné město
Bmo.

Dva dnv v Bmě

Projektová výuka tvořená blolqľ ve VIDA! a ve škole
zaměřená na experimentálni zjištěnĺ hranic lidského
těla v rtizných prostředlch.

Lidské tělo na Zemi a
ve vesmĺru

8. a 9. ročník
zŠlsŚ 22

23
Projektová v'.ýuka tvořená bloky ve VIDA! a ve škoIe
zaměřená na expeńmentáln! zjištěnĺ zákonitost|
pohybu v různých prostředĺch.

Pohvb na Zemi a ve
vesmĺru

6. - 7. ročnĺk
zŠlsŚ

TaiemnÝ żivot rostlin 6. - 7. roěník
zŠlsŠ 22

Program je koncipován do pěti celodennĺch setkánĺ
(tematických výukových dnů), z nichŽ jedno setkání se
odehrává ve škole, tři v prostředí science centra a
jedno setkánĺ má ĺormu exkurze. Všechna setkánĺ isou
tematicky propojena Íenoménem obievováni "skrytých"
ěi iinak zaiímavých informacĺ o rostIinách (fotosyntéza
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V roce 2021 byly na Ą1to aktiviý r4yěerpány prostředlqy v celkové výši přímých nákladů
2 08ĺ 119,34 Ke. tastka 1 9o3 193 kě byla qynaloŽena na osobní rĺýdaje, 112772,04
kč na hmotný neinvestiění majetek věetně materiálovrých sloŽek a 65 ĺ 54,30 kě na
externísluŽby. Nepřímé nákIady projektu bylyvyěĺsleny na 1 ĺ9ĺ 550,51 kč.

Vývoj výukových programů probíhá ve spolupráci s pedagogy ze základních, středních
škol ale i vysokých Škol, na tvorbě programů se podílejí i externĺ odbornĺ konzultanti a
specialisté.

Za uplynu!ý rok pokračovala spolupráce s ĺ ĺ pedagogy, 4 odbornými externími
konzultanty yzdělávacích programů, 4 konzultanty specifických rrzdělávacích potřeb z
neformálního rrzdělávání a ĺ lektorkou realizátorkou. Pokračovala spolupráce se
4 odbornými externími konzultaný vzdělávacích programů z České asociace science
center z liberecké |Q Landie.

a dýchání rost|in, Životnĺ strategie a rozmnoŽování
rostlin, účinĘ rostlin na člověka).

Jarmark ookusů 8. a 9. ročník
ZŠlsŠ 24

Projektová výuka, u níŽ studenti připravují jarmark pIný
pokusů, které předvádí pro spoluŽáky z jiných tříd.
obsahuje také tipy pro online variantu.

Věda bez hranic 8. a 9. ročník
zŠlsŠ 26

Série 7 nezávislých modu!ů zpracovaných pro
kolektiry se zrakově postiŽenými studený na témata
elektř|na, srdce a plíce, chemie vŠedního dne,
individualita lidského těla, první pomoc, tvář města a
expozičnĺ hra.

MoŻ<okruh 6. a 7. ročnĺk
ZŠlsŠ 29

V běŽných hodinách matematiĘ či fyzilqy se Žáci učí
řeŠit typové Úlohy' problém l cesta k jeho řeŠenĺ je tak
jasně deftnována a zbývá se jen" naučit postup
provádět efektivně a bez chyb. Skutečný Život vŠak
neobsahuje jasně definované prob!émy s naučitelnými
postupy vedoucími k cĺ|i' většinou je dobře deÍinovaný
jen cĺl' ale cestu musĺ ělověk objevit vIastnĺm
úsudkem, intuací nebo pokusem a omylem. Pravidelný
Ędennĺ krouŽek.

BasťkrouŽek 6. - 7. roÖník
ZŠlsŠ 34

Polýechnický krouŽek rozvĺjeiĺcl tvořivost a
konstrukční myšlenĺ v Baďímě VIDA!věetně tlpů
k realizac! online.

Śkota v ořírodě 2-0 3.-5. ročnĺk ZŠ 43

Během pěti dntl uprostřed přĺrody si Žáci proŽitkovou
Íormou zaŽiií jednotlivé ěásti koloběhu vody, seznámí
se s fyzikálnĺmi vlastnostmi vody a jejĺm r4yuŽitĺm,
stejně jako s ńziĘ, která jsou s vodou spoiena v
České republice.

Letní škola chemie

SŠ obory
zakončené
maturitní
zkouškou

59

Pětidenní letnĺ workshoo de facToX o chemii a
Životním prostředĺ. Zpracovánĺ skutečných vzorků
z prostředí' ve kterém úěastníci Žijĺ v modernĺch
laboratořĺch RECETOXu. PřednášĘ, diskuse, hry a
závěrečná konÍerence, kde před veřejnostĺ Úöastníci
prezentujĺ výsledlqľ wých analýz.

Letní škola
oooularizace vědv
VlRUSđence

SS obory
zakonÖené
maturitou

60
Pětidennĺ Ietnĺ pobyłová Škola tvorby popularizalnĺch
videĺ a virálniho multimediálního obsahu.
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Z ŕad pracovnĺků VIDA! SC pak za jednotlivé programy zodpovídalo 5 garantů, 5 Iektorů,
1 koordinátorka vzdělávacĺch programů a 1 odborný garant projektu. Administrativnĺ
projektorĺý t'ým pak zastupoval 1 hlavní manaŽer projektu a 1 finanční manaŽerka.

Projekt VIDA! školám umoŽnil vyzkoušet
celou řadu noqých formátů, rozsáhlých
aktivit a kompozic spropracovanou
dramaturgií. UmoŽnil pracovat se skupinami
Žáků v řádově delŠích úsecích a zabývat se
tématy do mnohem větší šíře i hloubky neŽ
je běŽně moŽné v kaŽdodenním provozu
VIDA!. UmoŽnil setkání s desĺtkami
pedagogů a pracovníků vneÍormálním
vzdělávánĺ, oslovi! 768 žáků a nabíd!jim přes
ĺ9 000 osobo-hodin zážitků. Přinesl radost
z tvoření, nadšení v očĺch dětí a pocit z dobře odvedené a smyslupIné práce desĺtkám
Vidátorů. Také ale rrzal iluze mnoha lidem o smysluplnosti usilování o rozsáhlé projekty
obtěŽkané administrativou a byrokracií zdrojů pocházejĺcích z úrovně ministerstev.
Poukázal na celou řadu procesních a komunikačních bariér uvnitř organizace.
Především však dal v1yniknout kontrastům přístupů cenících si kreativní práce,
nehledĺcĺch při tom na čas a úsi!í, důvěřující práci ostatních a nedůvěře spojené s
qyŽadováním formálních postupů bez důrazu na qýsledek. Konfrontace těchto postojů
vedla v konečném důsledku k změně atmosféry v programovém oddělení a nastartovaIa
či urychlila personální změny, které probíhají ještě v roce 2022. Za všechny záżitky,
radosti, probdělé noci, slzy i pot projekt VIDA! Školám iistě stál, neb není špatný nebo
dobrý záżiÍek,zäleŽijen na tom, jak je reflektován a co si z něi odnáŠíme. Dík patří všem,
kteří se na něm podíleli.

EUxperience - Erasmus+
Projekt EUxoerience ll z programu Erasmus+ umoŽnil v roce
2021 zrealizovat 6 inspiraěních studijních cest do Polska,
Slovinska, Dánska, Portugalska a Švédska, jichż se Úěastnili
také pracovnĺci programového oddělení. V PoIsku byla
navŠtívena sclence centra Exoervment v Gdyni, Mlvn Wiedaĺ
v Toruňi, Exoervmentarium a Centrum Nauki i Techniki EC1 v
LodŽi. Ve Slovinsku bylo na jiŽ tradičnĺ festival vědy Znanstival
pořádaný Hišou Eksoerimentov moŽnost díky projektu qyslat
vĺce oerformerů. V Dánsku Exoerimentarium v Hellerupu u
Kodaně a Science Museums Universiý v Aarhusu. V Portugalsku Exoloratório. Ciéncia

Viva v Coimbře a Pavilhäo do Conhecimento.
Centro Ciéncia Viva a oceanarium v Lisabonu. Ve
Švédsku Universeum v Göteborgu. Všude jsme
nacházeli skvělé nápady na aktivlty, exponáý a
přístupy k návŠtěvniclaým záŽitkům, vŠude nás
přijali s otevřenou náručĺ a nezdráhali otevřeně
hovořit o všech zkušenostech, radostech i

strastech roků od zaloŽení aŻ do nejisté
současnosti. Právě inspirace, kterou je moŽné si

ffiE
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z těchto cest přivézt a vzpomínky na milá setkánĺ jsou palivem i kořením, které
popularizátora vědy můŽe udrŽet na Živu v dlouhých obdobích administrativnĺch zim a
pandemichých závějí. V roce 2022 ie potenciál k realizaci dalŠích 6 cest a je snaha
získat dalŠí projekt Erasmus+, lĺt€Fý by tuto dobrou praxi umoŽnil zachovat i v přĺŠtĺch
letech.

Scĺence lnspired - Erasmus+
Mezinárodní projekt Science lnsoired jeŽ probíhal od
roku 2019 byl ukončen třídenní konÍerencĺ Education
in actlon. která se snaŽila představit inovativní
metody výulqy. Z důvodu pandemie probĺhala online
a o to více se soustředila na metody a nástroje, které
v této nelehké době mohou učitelé qýuŽít
k zatraktivnění výuky. Po inspiračnĺch cestách do
všech partnerských science center (Expervment
Science Centre v Gdyni, Polsko, Aqora Science
Centre v Debrecenu, Mad'arsko, a NOESIS Science Centre and Technology Museum
v Thessalonikl, Řecko) wnikty jiŽ v předchozím roce přímo díky Science lnspired
3 výukové programy (B!ngo. Restart Přĺběhv vědců) a nepřímo také šifrovací hry Únik
z Matrixu a Šifra Kurta Gödela.

Pro Żáky druhého stupně ZŠ a SŠ oyla také rłľhlášena soutěE ve tvorbě videí
s přírodovědnou tématikou. Po prvním neúspěšném kole v listopadu 2o2o, jsme změnili
oravidla soutěŽe a rozhodli se ji podpořit řadou online workshopů s Živými streamy

s pokusy přímo do tříd
partnerslých škol (ZŠ Sirotkova.
Tvršova základní škola.
Gvmnázium Tišnov. ZŠ a MŠ
T. G- Masarvka Drásov. ZŠ a MŠ
Dolní loučkv), navíc jsme Žákům
předem distrlbuovali balĺčlqy
s materiály, takŽe pokusy mohli
dělat spolu s performery. Celkem
bylo takto distribuováno 155

balíčků, coŽ stimulovalo vznik 45 videĺ, jeŽ byla do soutěŽe přihláŠena. Tento počet
dalece překročil naše oěekávání. Z těchto bylo vybráno 15 nejzdařilejších, které byly
otitulkovány s překladem do angličtiny a zveřejněny na YouTube kanále Science
lnsoired. online workshopy byly na školách natolik oblíbené, Že jsme následně
uspořádali několik dalších, jlchŽ se zÚčastnilo 181 studentů, tentokrát jiŽ'bez distribuce
mater!álů.

Všem, kteří zaslali video, byla jako odměna
poskytnuta rodinná vstupenka do VIDA!,
navíc pro opravdové zájemce o tvorbu
přírodovědných videĺ byl uspořádán
ětyřdennĺ pobytoW workshop Fokus na
ookus ve VIDA! Na ten se přihlásilo 20
zájemců, z nichŽ bylo uybráno 10 Úěastnĺků.
Kvůli pandemické situaci proběhl workshop
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aŻ zać,átkem července, coŽ znamenalo, Že oficiálně jiŽ neby! souěástí projektu Sl, kteý
mezitím skončil. To však nebránilo Účastníkům se inspirovat, naučit se řadu norných

technik a vytvořit sadu unikátnĺch děl.

Projekce lnner Telescope Scientific
Na základě oslovení Francouzkou ambasádou proběhly
5. listopadu projekce Íilmu lnner Telescooe a navazující
workshop tvorby papírouých soch vhodných pro
sledování ve stavu beztíŻe pro dvě třídy francouzského
gymnázia Matváše Lercha.

Elektrononý mikroskop od Thermo Fisher Scientific
JiŻ 2. rokem Íirma Thermo Fisher ScientiÍic umoŽnila
bezplatnou zápůjčkou vyuŽívat elektronový
mikroskop Explorer se zvětšenim aŻ ĺ 05. Díky němu
můŽe být školám nabízen uýukový program Co
dokáŽe elektron a pořizovány snímky ohromujících
detailů. Naší snahou je veřejnosti vysvětlovat iak EM
funquiĺ a co díky nim můŽeme ziistit

Česká televize
V roce 2021 byla spolupráce zahájena
komunikační podporou online eventu
Ekošoioni v březnu. JiŻ tradiění natáčení
pořadu UŽ tam budem? proběhlo ve dvou
čtyřdenních cyklech v záÍí a říjnu. V pořadu
Tam Tam se objevila reportáŽ o tĺýstavě
(Ne)omezení (dĺl 9. 10. 2021 ěas 8:44). Také
se na webu ÖT:D zobrazují tipy na dočasné
uýstavy, akce a dílny.

Výborná spolupráce s brněnsĘm studiem
natáěejĺcím pořad Dobré ráno se projevila
Účastí v 5 tématech (sools/. laserv. soodnĺ
oroudv. vlnv a Vánoce). Tento pořad dává šanci
popularizovat vědu široké veřejnosti
a navazovat na témata aktuálním dění ve VIDA!

V rámci školnĺho roku 2021{2022
a odpovídajícím programovém obdobĺ stanice
ČT:D se všechna velká science centra teské
asociace science center zapojila do hry Mise

Špuntix, VlDA! vytvořila exooziční hru o nouých technologiích
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Plánovaný vyvoj
obměna ve vedení programového oddělení urychlila také obměnu
programové nabídky. Z původních 33 tĺýukouých programů
v nabídce roku 2021 bylo po revizi na zaěátku 2022 devět
odebráno a tento počet pravděpodobně ještě stoupne, dále
redukcĺ prošel plán vellaých akcí, externí krouŽky a připravuje se
revize Pracovnĺch listů do expozice. Snahou ve všech případech
je zvýšit kvalitu na Úkor kvantity. Pilotuje se nová expoziční hra
pro Školy s tématikou letu na Mars a její varianta pravděpodobně
od léta nahradí šifrovací Úkolovou hru Pevnost VlDArd. Kolem

jarních prázdnin se plánuje opětovné spuštění
venkovsní ŠiÍrovací hry Šifra Kurta Gödela pro
rodiny s dětmi. Vwoj experimentálních kitů pro
domácí pokusy Hokusboxy by! pozastaven na
neurčito. Dlouhodobě se připravuje program o
radioalctivitě. vzhledem kfinanční nároěnosti
detektorů a zźÍićtl však usilujeme o podporu
některého z vellcých hráěů energetického
průmyslu. DouÍejme, Że všechny Mo změny
dohromady se slibně se vwíjejícĺ epidemickou
situací umoŽní přechod programového oddělení, VIDA! science centra i celé české
společnosti do období stabiliý a růstu.

Ad 4) Personální záleŻitosti provozu a jejich činnost
Personální obsazenĺ zaměstnanecké struktury programového a expozičnĺho oddělení
během roku 2021 doznalo největších změn od zahájení činnosti V!DA! science centra..
tast změn byla zejména v brigádnické skupině spojených s omezením provozu
vzhledem k pandemii COVID-19.

Největší změna v personálním obsazení proběhla na konci roku 2021 v expozičním ýmu
odchodem manaŽera expozice, koordinátorky dočasných v'ýstav a nástupem
koordinátorĘ provozu expozice na mateřskou dovolenou. Proběhla restrukturalizace
uvnitř ýmu a pozice byli obsazeny pracovnílqy expozičního oddělenĺ, kteří se původně
věnovali jiným pracovním Úkolům. Na volná pracovní místa byly whIášeny uýběrová
ŕízení.

K datu 31.'l2. 2021 bylo ve stavu 33 zaměstnanců starající se o plynulost a šíři nabídĘ
návštěvnického provozu VIDA! science centra. Většina pracovnĺků má plný Úvazek ve
výŠi 1,0, konkrétně 29 pracovnĺků a 4 pracovnice pracujĺ na 0,75 úvazku. Na konci roku
2o2'| nastupovala 1 kolegyně na mateřskou dovolenou a 6 kolegyň je aktuálně na
rodičovské dovolené. Jedna kolegyně rodičovskou dovolenou ukončila a vrátila se na
svou původní pozici Vidátora. SnaŽĺme se udrŽovat kontakt s kolegyněmi na rodičovské
dovoIené a pokud moŽno je udrŽovat v aktivním pracovním zapojení. Se dvěma z nich
spolupracujeme formou dohody na dĺlčích ukolech, které je moŽné částečně
zpracovávat mimo pracoviště. Zkrácenými úvazky umoŽňujeme pracovníkům pruŽnější
skloubenĺ osobního a profesního Života.

Provoz programové i expoziční části VIDA! science centra pomáhá zajlšt'ovat ým kolegů,
kteřĺ pracujĺ Íormou dohody o provedené práce nebo dohody o pracovní činnosti. V roce
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202ĺ průběŽně na brigádniclĺých pozicích pracovaIo 74 osob. Z důvodů ukončeného
studia, přechodu do jiného zaměstnání či stěhovánĺ 19 pracovníků spolupráci ukončilo
a před prázdninami výběrovým řízením bylo vybráno 21 norných uchazečů. VyuŽití
brigádnicloých posi! ýmu bylo značně redukováno z důvodu uzavření provozu VIDA!
science centra. Brigádníci v omezené mĺře vypomáhali se zajištěnĺm provozu dětshých
skupin, případně spolupráci na online tvorbě.

Pracovnĺkům je pracovnĺ doba rozvrhována do směn, které vycházejí z denního provozu
science centra azĄmu návštěvníků o programovou nabĺdku. RozloŽení pracovnĺch silje
plánováno a upravováno podle předpokladu aktuálního vytíŽení daného dne. Pracovníci
jsou rozdělováni do různých ýpů směn, dle zaměření a předem objednaného programu
zejména ze strany školních skupin nebo dle realizace projektových aktivit. Vzhledem
k závaŽnosti epidemiologické situaci se v rámci celé organizace nastavila moŽnost
wdálené práce z domova Ev. Home office. Je qyuŽíván zejména u pracovníků, u ktených
to jejlch náplň práce umoŽňuje.

Pracovníci v pracovnĺm poměru stejně jako na brigádnické pozici mají moŽnost
navštěvovat interní wdělávací kur4ľ a workshopy zaměření na rozvoj komunikaěnĺch a
performativních dovedností, kterých se v roce 2021 v důsledku omezené moŽnosti
prezenčního setkávání uskutečnily pouze 4 a navštívilo je 21 pracovníků. V rámci Úzce
zaměřeného školení na vedoucí letních táborů prošlo ĺ ĺ pracovníků intenzivním
2denním školenĺm. Zaměstnanci jsou průběŽně proškolováni v pravidlech poskytování
první pomoci a bezpečnosti práce v laboratoři. Základní školení poŽární bezpečnosti a
bezpečnosti práce obstarává pro všechny zaměstnance bezpeěnostní technik hned při
nástupu do zaměstnání. Plánované školení pro pracovníĘ programového oddělení na
rozvoj komunikačnĺch a lektorských dovedností s akcentem na nové pedagogické směry
jako je konstruktivistická pedagogika se podařilo uskuteěnit v podzimních měsících a
účastnilo se jej ĺ 6 osob z programového oddělení. Expoziční tým soustředil yzdělávání
do oblastí elektro qyhlášky, 3D vizualizací, práce ve výškách a kurz graÍilqy lnkscape.
Vzhledem k probĺhajícím mezinárodním projektům operaěního programu Erasmus+,
pokraěují pravidetné |ekce rĺýulĺy angličtiny ve třech znalostních úrovních. tást kurzů
probíhala prezenčně na pracovišt! a posléze se přesunula do online prostředí.

Ad 5) Realizace uýběrových ŕízenl
V průběhu roku 2021 příspěvková organizace realizovala celou řadu veřejných zakázek
Jednalo se zejména o zakźz:ky malého rozsahu a průzkumy trhu- organizace realizovala
pouze jednu podlimitní zakázku na uýběr realizátora úklidotĺých sluŽeb. Výběrová Íizení
byla realizována průběŽně v období celého roku' obsahem ostatních zakäzek malého
rozsahu bylo zejména zajištění provozu centra, dočasných i permanentnĺch expozic,
zajištění bezpečnosti, jak majetku, tak návŠtěvníků, doplnění programu, market|ngové a
propagaěnĺ sluŽby. TaktéŽ byly realizovány veřejné zakázky ma!ého rozsahu v oblasti
ostrahy, doplnění technického qybavenĺ a dalších provozních potřeb- VŠechny
realizované veřejné zaktzĘ byly průběŻné aneŕejňovány v elektronickém systému
E-ZAK. Stejně tak všechny smlouqy a objednávky nad 50 tis. bez DPH jsou v řádných
termínech zveřejňovány na portálu MV ČR dle Zákona o registru smluv (předpis
ć.34o|2o15 sb.).
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Účelové dotace JMK
V roce 2021 poskytl Jihomoravslcý kraj
investiční i neinvestiční prostředky
k realizaci účelových akcí. Krom níŽe
uvedených takto nepřÍmo proběhlo také
skrze projekt Jihomoravslcú krai Íandí
vědě', který realizovala Hvězdárna a
planetárium Brno a jenŽ umoŽnil lepšĺ
propagaci akcí Noc vědců, Robotárna a
Bast!Íest v řádu několika stovek tisíců Kč. Celkově tak JMK investoval do rozvoie vlDA!
přes 7 miliónů Kě vě. DPH. V tabulce jsou uvedeny v'ýznamné poloŽky realizované
v roce 2021.

Ad 6) Propagace, marketing

Stejně jako v předchozích letech bylo cílem propagace VIDA! nĺýŠení povědomí o
existenci VIDA! science centra stejně jako inÍormovat o tom, Že se iedná o instituci
zřízenou JMK. Další cíle se kvůll šíření onemocněnĺ GoVlDĺ 9 lišily podle toho, zda byla
instituce otevřená a mohla přivĺtat své návŠtěvníky, nebo byla zavřená.

Roaĺoj dětské části science
centra

Projektové práce na doplněnĺ prostoru dětského SC'
úprava exponátů, scénografie. Proiek odeyzdán,
ořoravuii se dalŠĺ krokv k realizaci

530 000 (501
tis. tĺyčerpáno)

Kč
Upgrade Wifi 300 000 (vše

wčeroáno) Kč
Upgrade rrzhledem ke končĺci podpoře Firmware,
uodate. ookMĺ orostoru venkozice. Realizováno

Flowmon software 220 000 (vše
wčerpáno)

lnstalace bezpeönostnĺho sW plně funkční a
zachvtává lĺvbenjtokv

Výměna chladící jednoťqy
YORK - projelđ

500 000 Kě Přĺprava proiektu pro budoucí doplněnĺ chladĺclho
7aŕízenl- Projekt bý před dokoněením, Íinálnĺ předánĺ
o!ánováno narok?oZ2-

Uprava Dĺlen 180 000 Kč
(163 tis.

wöeroáno)

lnstalační práce k Úpravám dĺlen (vodolnstalace,
obklady' baterie, skřinĘ' dřezy)' realizováno a
funkčni

lnstalace spojené
s výměnou parovodu za
horkovod

1 500 000 Kč
(785 tĺs.

vyčerpáno)

Jednalo se o Ązickou realizaci aktivit spojené
svýměnou parovodu za horkovod vsouvislosti se
strategickým plánem města Bma Výměna proběhIa a
systém ie funkčnĺ
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Po dobu uzavřenĺ se VIDA! snaŽila naplňovat svou hlavní misi - popularizaci vědy a to
především prostřednictvím online světa. Doplňovali jsme obsah na webovou stránku
VIDA! na doma (k dnešnĺmu dni je zde cca 300 experimentů), natáčela populárně
vědecká videa, pořádali jsme online event Ekošpioni v rozsahu jednoho měsíce,
zveřejnili jsme online science show VytěŽ princip ad. Součástí propagace byla i snaha
zviditelnit VIDA! jako instituci, která se snaŽí pomáhat - v době uzavření škol jsme
organizovali mimořádné přĺměstské tábory pro děti tzv. nezbýných proÍesí a také jsme
děti doučovali on!ine.

od znovuotevření 14. května mělo brněnské science centrum za cíl přilákat návštěvníĘ
a následně z'lýšit atraktivitu centra pro opakovanou návštěvu. Především v letních
měsících se VIDA! zaměřila na zviditelněnĺ centra se coby jednoho z nejdůleŽitějších
turisticlcých cílů jiŽní Moraqy. K šíření dobrého jména neslouŽily nejen akce uvnitř centra,
ale i účast VIDA! na dalšĺch událostech v regionu.

Stejně jako v předchozích letech byly pro VIDA! důleŽitou cílovou skupinou i školy.
V době uzavření k nim byla směřována nabídka pokusů, které mohli učitelé uyuŽít při
rnýuce, v době karantén online show či projekt VĚDA na kolech. V období se sníŽeným
rizikem nákazy pak moŽnost navštívit přĺmo ve VIDA! expozici, uýukové programy i další
doprovodné aktiviĘ-

Po celý rok pak VIDA! pokraěovala v komunikaci s komerčnĺmi i nekomerčními
subjekty za Úěelem spoIupráce.

Hlavní novinky roku 2o2'l:
aktivní a strukturovaná snaha přinést chytrou zábavu pro rodiny v lockdownu

t doplnění dalŠích cca 150 pokustj na web VIDA! na doma

* yznik sekce na webu Pokusy do yyuěování (cca 100 pokusů a videĺ)

* propagace šiÍrovací hry v brněnshých uliěkách Šifra Kurta Göde|a (anglická verze
propagována směrem k expatům)

' EkoŠpioni online event s environmentálnĺ tématikou trvajícĺ jeden měsíc

* zapojenĺ do brněnského online eventu Dny elektronové mikroskopie

'zapojení do celosvětového eventu City Nature Ghallange

* propagace projektu VĚDA na kolech

* zahájení aktivní spolupráce s marketingouými oddě|eními ostatních science center
vtR
* Gestovní pasy po česlcých science center (věrnostnĺ program s cĺlem upozornit na
ostatní sc v tR)
* rozsáhlá letní kampaň (Ne)omezené léto věetně propagace prodlouŽené otevĺracÍ doby
během prázdninorĺých čtvrtků (variapostery na vlakouých nádraŽích na jiŻní Moravě, letnĺ
promospot, obrazovky na hlavnĺm nádraŻi v Praze, rozsáhlá PPc i bannerová kampaň,
podpora ve qyhledávačĺch, cityIighty, sideboard na tramvaji, rozhlasové spoty, PR ělánĘ
atd.)
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* propagace norĺých vodních exponátů ve venkovní expozici i nové venkovnĺ science
show Bez hranic
* propagace nového eventu Ruku na srdce (oslovení netradiční cĺlové skupiny 11+,
vyuŽití eventu ke zviditelnění VIDA! v médiích)
* Bastlfest opět podpořen projektem JMK fandí vědě i společností BAUHAUS
* rozsáhlejší spolupráce s tT:D (Zpráviěky, Tamtam, EKošpioni, Mlse Špuntix - rrznlk
vlastnĺ expoziění hry)

* spolupráce s brněnslaými kavárnami, e-shopy s prodejem kávy, s baristy apod. na
propagaci uýstayy coFFEE
* spolupráce s Mateřĺdouškou (pravidelná rubrika s pokusy) + vznik samostatného
časopisu jen s pokusy V|DA! zpracovaného redakcí Mateřídoušky
* spolupráce s časopisy Světýlko a Skaut (pravidelně uveřejňujĺ pokusy na doma
z VIDA!)

* nové rekviziý pro fotokoutek
* zalożení úětu na sociální sĺti Pinterest

' nárůst odběratelů na YouTube úětu VIDA!

* originální VIDA! online samolepĘ pro pouŽití na lnstagramu

' rozŠĺření kolekce reklamních předmětů

' personální změny na marketingovém oddělení (přišly 2 nové osoby)

Výsledky
* Šifru Kuńa Gödela si do konce října 2021 zahräto okolo 3000 osob
* podařilo se nám reaIizovat celoměsíční online event Ekošpioni
* srpen 2021 byl návštěvniclqy nejúspěŠnějŠím letním měsĺcem v historii V!DA!
'zaplnění výukouých lekcí resuscitace během akce Ruku na srdce
* i přes uzavření centra v prvnĺ půlce roku se z\ĺýŠit počet návštěv weborných stránek o
téměř í 4 o/o oproti předchozímu roku (především díky sekci VIDA! na doma plné návodů
na pokusy, videĺ a experimentů)

* zäjem ze strany médií o společensky prospěšné aktiviý, které VIDA! realizovala po
dobu svého uzavření

'v'ýborné mediáIní ohlasy i spokojenost návštěvníků wplývĄicí z dotaznĺků s v^ýstavou
(Ne)omezení

' z průzkumu spokojenosti návštěvníků, který VIDA! realizovala během letních prázdnin,
wplwá' Že VIDA! se stále drŽí k kategorii Iove brand (99 o/o dotazovaných ji ohodnotito
uýbornou nebo velmi dobrou známkou)
* VIDA! ěýřikrát během roku qystupovala v pořadu Dobré ráno

* obecně vlDA! prokázala,Že dokáźe rychle a efektivně reagovat na aktuální situaci
a obháiila svou existenci i v nelehké době
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Marketingové nástroje off-line
Tištěná média: Pravidelná komunikace s tištenými médii (1 tisková konference, ĺ6
tiskouých zpráv, PR texty, reportáŽe), placená či barterová inzerce a soutěŽe o vstupenky
(MF DNES - mutace JiŽní Morava, Šalina, Reflex, Právo, KAM v Brně, METRO, Brněnslcý
deník, Denĺk Vysočina, olomouclaý denĺk, Zlínslcý deník, Kult, Respekt, Tim, ProBrno,
Program Brněnsko, Blesk pro Ženy, Story, Glanc, Exkluziv, Kreativ, Skaut, Svěýlko,
Mateřídouška, Nedělní Aha!, Rozmaýnka, Rytmus pro Ženy, Víkend, VIasta, KvěĘ, Moje
psychologie, Moje rodina, měsíěníky městshých částí ad-)

Rozhlas: Pravidelná komunikace s rádii, reklamní kampaně na rádiu Blaník, rádiu Evropa
2, Hitrádio City, Rádio Krokodýt, ČRo Brno, Rádiu Zlín, Rádiu Rock MAX i na Rááádiu
lmpuls

Televize: Pravidelná komunikace s televizními redakcemi, hlavní ohlasy v televizním

uysílání: ł x tT Dobré ráno, ČT Déčko Tamtam a Zprávičky, pořady Úzasný svět technilqy,

Události v Regionech.

Outdoorová reklama: Navigace na sloupech TsB, 2 tramboardy, 1 celopolep tramvaje,
2 sideboardy na tramvaji, 42 variaposterů společnosti RailReklam v síti jiŽní Morava
(ěervenec), cLV v Brně (3D Íilm, (Neomezené léto, BastlÍest, v'ýstava coFFEE' nákup
dárkov'ých poukazů), světelné CLV na totemech na nádraŽí v Bmě, olomouci a v ostravě
(uýstava coFFEE), letní spot na obrazovce na praŽském hlavním nádraŻi, A1 na
sloupech TSB (výstava (Ne)omezení, 3D film Na křídlech ptáků), rĺysílání spotu na
vetkoformátové obrazovce na Zvonařce, vysíIání spotu v oD Letmo a oD omega,
velkoÍormátorĺý poutač v Dinoparku ve VyŠkově, megacube v Aqualandu, poutač
v brněnské zoo, poutač na brněnsk'ých koupalištích STAREZ, velokoplošná reklama u

Mety.

Direct marketing: Programové broŽury (nabĺdka programu pro organizované skupiny)
rozesláno poštou školám a pedagogům z Jihomoravského, Zlínského,

Moravskoslezského, olomouckého, Královehradeckého kĘe a Kraje Vysoěina. Posláno
přes 4300 broŽur.

Poanánka na VlP večer ke slavnostnímu zaháiení výstavy coFFEE - odeslány poštou
cca 200-300 VlP osobám

Roznos plakátů, volných vstupenek a slew 1+ĺ zdarma na vstup na qýstavu po

brněnshých kavárnách, e.mailing do kaváren, pozvánĘ na vernisáŽ zaslané poštou

Pańnerská spotupráce: tT:D, Veletrhy Brno (spolupráce na programech v rámci
veletrhů, sIeva na vstupné přl prokázánĺ vstupenky z veletrhu, billboardy, rozdej
reklamních materiálů r4ystavovatelům), Rodinné pasy (4. a 5. dÍtě přl zaplacení rodinného
vstupného 50 o/o sleva, termĺnované slevy), Senior pasy (sleva 10 olo ze základního
vstupného, termínované s!evlý), DPMB (50o/o sleva na pronájem reklamních ploch,
spoleěná pojĺzdná vstupenka), Masarykova univerzlta (Prvákoviny, program pro
absolvenĘ, Univerzita třetího věku, Dětská univerzita, rĺysílání spotu v kině Scala, PR
v univerzitnĺm tasopise, sdĺlenĺ FB událostí), VUT, Národní divadlo Brno (wáiemná
propagace), Jungle Park (vzájemná propagace), CVČ LuŽánĘ (rrzájemná propagace),
Hvězdárna a planetárium Brno (vzájemná propagace), Lipka (ľzájemná spolupráce), TlC
(vzájemná propagace, Brnopas), Aqualand Pasohlávl{y (vzájemná propagace),
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Jihomoravská centrála cestovního ruchu - Top cĺle JiŽní Moravy, centrum Eden -
vzájemná spolupráce, zoo (vzájemná propagace), sTAREz (rrzájemná propagace) ad.

Rozdejové tiskoviny: letáěky k večerům VIDA! After Dark, letáěek Bast!Íest předevšĺm
pro potřeby propagace na MakerFairu, slevový kupón ĺ+ĺ zdarma na uýstavu COFFEE,
vznik nálepky l drink coFFEE periodically pro potřeby zvlditelnění výstauy aj.

Marketingové nástroje onl ine
Webové stránĘ: www.vida.cz
Celkotĺý oočet návštěv webu vida.cz za rok 202ĺ činil 459 21 7 (o téměř 14 o/o více ooroti
loňskému roku).

Návštěvnĺky webu VIDA! v roce 2021 tvořili z 66 olo Żeny a z 33 olo ĺÍluŻi, nejěastějl je
zastoupeno věkové rozmezí mezi 25-34 leý łĺ27 olo návŠtěvníků), dále 35-44 let (21 o/o)

a 45-55 let (18 o/o). 66 o/o uŽivatelů přišlo na web zmobilních zaÍízeni,32 olo

z desktopových zaŕízenĺ a 2 o/o z tabletů. Co se týká geograficloých údajů, uŽivatelé
pochází v 92 olo přĺpadů z teské republilqy a 4 olo ze Slovenska. Vĺce neŽ 1 ĺ 000
unikátních návštěv webu bylo v roce 2021 dohromady zaznamenáno také z USA,
Německa, Rakouska, lrska, Kanady, Holandska, Čĺny a Švédska. V rámci teské
republiky pak bylo nejvíce návŠtěvníků z Jihomoravského kraje (35o/o) a z Prahy (26 o/o|.

Nejnavštěvovanější stránkou na webu je homepage (téměř 14 olo zobrazenĺ), druhou
nejnavštěvovanější je stránka s pokusy VIDA! na doma (7 o/o všech návštěv webu),
následuje stránka Návštěvnícl |4 olo), Expozice (3,5 o/o).

E shop: rľrvw.vida.czleshop

V prosinci roku 2015 by! na weborných stránkách VIDA! spuštěn e-shop, který umoŽňuje
nákup dárkov'ých poukazů na jednorázové vstupenky, permanentky a na speciálnĺ akce
(Brněnská muzejní noc, VIDA! After Dark, vouchery na doučování, poukaz na Šifru Kurta
Gödela apod.). Za rok 2021 se na e-shopu uskutečnnilo 3687 objednávek. Během
poslednĺho roku bylo jeho prostřednictvím prodáno 57ĺ dárkouých poukazů v celkové
hodnotě téměř 255 000 Kč, 150 poukazů na doučování za 137 tisíc Kč, přes 2280
vstupenek na konkrétní datum v hodnodě více neŽ 358 000 Kě a 675 poukazů na
venkovní hru Šifra Kurta Gödela v hodnotě 135 ooo Kě. od svého spuštění eshop k 31.
12.2021 uydělal uŽ přibliŽně 3,2 milionů Kč.

V roce 2o2o byla pro e-shop v1ruinuta další Íunkcionalita, díky které je moŽné prodávat
vstupenĘ do expozice na konkrétní den. Tuto moŽnost začali návštěvníci plně qyuŽívat
aŻpŕi otevření od půlky května. Přes e-shop siv roce 2021 koupili přes 2280 vstupenek
na konkrétní datum v hodnotě více neŽ 358 000 Kč. Vstupenky vlýuŽĺvali na běŽnou
návštěvu, ale také na speclální akce (Brněnská muzejní noc, Ruku na srdce, VIDA! After
Dark).

Sociální sítě: Facebook VIDA. voutube VIDA. lnstaqram VIDA Pinterest, Linkedln

VIDA! videa zaznamenaly na YouTube v roce 2021 přes 81 000 zhlédnutí a stoupl nám
poěet odběratelů o 260 uŽivatelů. V roce 2021 vzniklo 11 norných autors!ých videí, které
slouŽily k propagaci VIDA! nebo se jednalo o videa s popĺlědeckým obsahem.

Na |nstagramu má VIDA! více neŽ 2 500 followerů, na Facebooku ie sleduje téměř 36
tlsíc fanouŠků. Nadále se nám daří udrŽovat dobrý organichý dosah sociálních sĺtí a
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zefektivňujĺ se vk!ádané Íinance do PPC kampanĺ. Zveřejňované příspěvky majĺ qysokou
kvalitu (po obsahové i vizuálnĺ stránce), aktivita na sociálních sĺtích je pravldelná,
systematic}qy se vyhodnocuje a optimalizuje. obsahově jsme se na sociálních sítích
věnovali pokusům na doma, v březnu jsme uveřejňovali ekologický obsah v rámci eventu
Ekošpioni, zapojili jsme se online do akce Dny elektronové mikroskopie, představovali
pokusy z programů nebo science show, na podzim jsme prezentovali vědecké
zajĺmavosti ze světa kávy a adventní a vánoční období jsme jiŽ tradlčně věnovali
vánočním pokusům a videĺm.

Nově jsme na konci června zaloŽili také účet na Pinteresfu, kde zrĺeřejňujeme pokusy na
doma. Za přibliŽně půl roku si náŠ obsah na této síti zobrazilo 5 673.

Dle recenzí je průměmé hodnocení na Facebooku 4,8 hvězdiček z pěti a uŽivatelé
Google hodnotí VIDA! science centrum v průměru 4,6 hvězdičkami.

Online reklama:

PPC kampaně - podpora v rámci v1yhledávání (Seznam a Google), bannerová a textová
podpora v rámci reklamních sítĺ, podpora Facebook profiIu. Zarok 202ĺ jsme investovali
přibliŽně 850 000 Kč (včetně DPH) do online kampaní (mimo e-mailing), 50 o/o rozpoětu
bylo qyuŽito na propagaci na Facebooku a lnstagramu,34 olo v Google AdWords, 14 o/o

v rámci Skliku, 2 olo v rámci reklam ve vyhledavači Bing.

Facebook:

726 062 lidí, kteří alespoň jednou viděli naŠe reklamy 5 497 154 milionů zobrazenĺ
reklamy ĺ 16 807 lidí, kteří na základě reklamy provedlo nějakou interakci (like, zájem o
udátost, kliknutí na odkaz, apod.)

Google Adwords (včetně YouTube): 315 14 kliknutí na reklamu (včetně zhIédnutí videa)
7o5 644 zobrazení reklamy

sktik:

44 475 kliknutí na reklamu

7 o42 343 zobrazení reklamy

Bing:

953 kliknutí na rekIamu

89 060 zobrazení reklamy

Eĺnail marketing:

Během roku 2021 bylo odesláno 21 newsletterů s průměrnou čtenostĺ přes 24 o/o. Devět
newsletterů jsme poslali přímo pedagogům, tady byla průměrná ětenost 15 o/o.

od dubna 2018 rozesíláme newslettery pomocí portálu Ecomail.cz, v rámci, kterého
máme rozesílku plně pod vlastní kontrolou a máme k dispozici podrobnější analytilqľ
k jednotlitĺým kampaním-
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Partneři VlDA!
VIDA! spolupracuje s celou řadou partnerů s tím, Że hlavním partnerem v rámci
spolupráce je i nadále Čsog - Československá obchodní banka, a.s.
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V průběhu roku 2021 byla realizována celá řada aktivit týkající se fungovánĺ
infrastruktury. Veškeré revizní Úkony byly i přes ěástečné uzavřenĺ průběŽně realizovány.

PrůběŽně byly realizovány opraw budoqy, instaIační práce a servisní úkony (vytahy,
turnikeĘ, vzduchotechnika atp.), které zajišt'ují provozuschopnost centra. Výěet hlavních
a nejdůleŽitějších činností:

- uýměna přĺvodního parovodnĺho potrubí za horkovodní a qyměněno vadné hlavní
čerpadlo lJT za nové, rĺýměna expanzní nádoby u dopouštěnĺ ÚT ve rĺýměníkové
stanici.

- pravidelná kontrola traÍ VN' rozvodny VN-NN, podruŽných rozvaděčů a el.
rozvodů. provádění předepsaných kontrol, revizí elektro a ostatních
vyhrazených technických zaÍízení a opravy zjištěných závad na těchto
zaŕizenich.

- provádění školení BoZP-Po zaměstnanců a vedení poŽárni knihy.
- čištěnĺ koberců v kancelářích_vestavek.
- čištění klimatizačních a chladících jednotek a rnýměna filtrů.
- ěištění Íiltrů TUV, chlazení a ÚT
- montáŽ kuchyňshých linek a úprava el. rozvodů v labodĺlnách.
- kompletace nouých sto!ů pro multiÍunkční sál
- servis sluŽebních vozidel,
- uýměna vadných ovládacích relé a přepojovánĺ el. obvodů v rozvaděčích

expozice.
- lnstalace norných el. rozvodů 230V a 400V v 1.PP. Úprava osvětlenĺ galerie

3.NP.
- údrŽba uýtahů, strojoven rnýtahů, uýtahouých šachet. Doplnění zápisů do

provozních knih.
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Na Íunkčnost vŠech rĺýpočetních systémů dohlĺŽí oddělení !T, které současně provozuje
desĺtky rĺýpočetních stanic, serverů, Wi-Fi, kameroW systém a da!ších stovek
hardwarorných zařízení. Zde je rĺýčet v'ýznamných ěinností oddělenĺ - aktualizace
firmware Wi-Fi AP; výběr lT techniky a její následná instalace; pravidelná aktualizace
zálohovacího SW; Úpravy a modifikace nastavení vzhledem k GDPR; odstraněnĺ
problémů u SW a HW jednotlitłých koncouých stanic; správa antivirového programu;

správa e.mailouých kIientů; drobné opraw zaŕizeni, případně komunikace s externími
subjekty na odstranění větŠích závadi spolupráce při zavádění funkčních prvků webu,
kamerového systému a dalších komponent věetně pevných i mobilních telefonů. V roce
2021 také byl odraŽen útok na sĺt' z venkovního prostředí, v principu jen díky rychlosti
a zálohovánĺ byl útok odraŽen. Koncem roku byl nainstalován podpůrná sledovací SW
Flowmon a byla aktualizována Wi_Fi. Plný výčet aktivit je v přĺIoze 

"lT - Výčet činností
2021"

Přĺspěvková organizace je pod průběžným monitoringem zřizovatele
prostřednictvím odboru Regionálnĺho Roanoie. Komunikace s oFF probĺhá průběŽné a

bezproblémově.
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ll. Plnění úkolů v personální oblasti
Personální oblast organizace Moravian Science Centre Brno, přÍspěvková organizace je
podrobně řešena a popsána v příloze s názvem "lI. PInění úkolů v personální oblasti
2021". Jsou zde podrobně uvedeny všechny podstatné skutečnosti, tedy struktura a
počty zaměstnanců za rok 2021, jejich přírůstky a 

'ibytlqy 
za téŻe období, průměrné

platové třídy a průměrné platy za rok 2021. Dnem 1- 7 - 2018 se organizace zapojila do
realizace projektu ,,V!DA školám - propojení formálního a neformálního vzdělávání" na
jehoŽ financování se z 95 % procent podíIí oP VW, řada zaměstnanců organizace se
částí suých Úvazků podílí na realizaci tohoto projektu. Projekt byl ukoněen 31 . 1 o. 2021.
V roce 2019 se organizace zapojila i do projektu Science lnspired, kteý je rovněŽ
financovány z prostředků Evropské unie, projekt by! ukoněen v roce 2021. V roce 2020
pak byl zahájen projekt Erasmus ll, ktený bude trvat aŻ do roku 2022.

Bezpeěnost práce věetně prevence poŽární ochrany je dodrŽována dle zpracovaných
organizačních směrnic Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace,
konkrétně dle směrnice "009{1-20ĺ 3 - os - BozP" a směrnice 010_01_20ĺ 3 - os _
PRAVIDLA POŽÁRNíOOHRANY. Po přestěhování organizace v tistopadu 20ĺ4 vstoupity
v platnost dokumený Po, které byly r4ypracovány pro provoz budor4y. V průběhu roku
2021 probíhala školení nově nastupujících zaměstnanců v oblasti BozP a Po, celkem
tak bylo proškoleno 26 pracovníků, a to prostřednictvĺm pověřeného zaměstnance
organizace. Současně proběhlo přeškolení preventisý BozP a Po a ělenů poŽárních
hlídek, a to prostřednictvím externího subjektu. Probíhala i školení zaměstnanců na
BozP při speciálních činnostech a řidiěů referentslcých vozidel, a to opět
prostřednictvím externích ceńiÍikovaných subjektů

Za rok 202ĺ jsou evidovány celkem 4 pracovní urazy zaměstnanců, z toho jeden si
vyŻádal ošetření ve zdravotnickém zaÍizení s následnou pracovnĺ neschopností. Dále
byly sepsány Protokoly o rirazu k celkem 12 urazűm návštěvníků expozice. Všechny ýto
úrary byly ošetřeny proškolenými zaměstnanci organizace. U Žádného úrazu nebylo
zjištěno zavinění organizace. Jejlch příčiny lze spatřovat ve vlastnĺ neopatrnosti
zraněných či nerespektovánĺ provozního řádu expozice a polqľnů odpovědných
pracovníků pro pouŽívání exponátű azaÍízení expozice, případně byly způsobeny dalším
návštěvnĺkem

l!l. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
!ll. 1. Výnosy
Celkové uýnosy organizace Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
dosáhly v roce 2021 78 796 tis. Kě, z toho 77 965 tis. Kě z hlavní činnosti a 831 tis. Kč
z doplňkové činnosti (reklama, pronájem, provize). Největší část rnýnosů z hlavní činnosti
je tvořena neinvestičními transfery (63 o/o), trŽbami (1 3,10 o/o) a ěerpání z rezervního Íondu
organizace (1,42 o/o|. Detailnější skladba rnýnosů je uvedena v příloze lll. 1 ,Výnosy" -
uýnosy organizace v roce 2021 (přĺloha č. 15)

Výraznější rozdíly mezi roky 2o2o a 2021 bvlv způsobeny především pandemii covlD
ĺ 9, nouzouým stavem a omezeními provozu expozice.
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- hlavní činnost v tis. Kč

ěinnost tis' Kě

lll' 2' Náklady
Celkové náklady organizace Moravian Science Centre Brno, p. o. dosáhly v roce 2021
78 795 tis. Kč, z toho 78 4o5 tis. Kč tvořily náklady z hlavní činnosti, 49 tis. Kč tvoří
předpokládaná DPPO za rok 2021,271 tis. Kč tvořily náklady z doplňkové činnosti, 70
tis. Kč byla dodatečně uhrazená DPPO za rok 2o2o.

- hlavní činnost (v tis. Kč)

Skutečnost
2021

Upravený
rozpočet - plán
hospodařenĺ

2021

% plnění
upraveného
ľozpočtu _

plánu
hospodaření

Výnosy z vlastních výkonů a zboźí 10 211 11 115 9ĺ'87
Výnosy z přiiatých neinvestiěních
transÍerů celkem 49 121 50 534 97,2O

z toho: 'ĺ . z přĺspěvku na provoz od JMK
bez účelového určenĺ 25 406 25 406 100,00

2. z (lčel. určeného příspěvku na
provoz od JMK 4 014 5 367 74,79

3. pŕíspěvek u oP VW - na projekt
VlDA školám 2 650 2 650 100,00

4. přĺspěvek na projekt Erasmus ll 735 795 92,58
5. příspěvek na projekt Science

lnspired 316 316 't00

6. Dotace Statutárnĺho města
Brna 1 6000 1 6000 100

Výnosy z čas. rozlišení investičních
transferů (bez Íinančního krytĐ

17 341 ĺ7 361 99,88

osłatní výnosy (kurzové rozdíly, zeokr.,
úroky. náhrady škod) 182 194 93'8ĺ

čerpání peněŽních Íondů 1 ĺ10 2250
Výnosy celkem 77 965 8ĺ 454

49,33

95,72

Skutečnost
2021 .

Upravený i

rozpočet _ plán
hospodařenĺ :

2021 |

% plnění
upraveného
ľozpoč'tu _

p!ánu ,

hospodařenĺ

Výnosy z vlastních výkonů a zbożi 2s6 42s 60,24

Výnosy z pronáimu 57s 610 94,26

Výnosy celkem 831 1035 80,29

Skuteěnost
2021 ,

Upravený
rozpočet _ plán
hospodařenĺ ;

2021

% plnění
upraveného
rozpočtu -,

plánu
hospodařenĺ

95,76Náklady celkem 78 405 8ĺ 873

Náklady - doplňková ěinnost (v tis. Kč)
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Skuteěnost
2021

Upravený '

]ozpoěet - plán
hospodařenĺ

2021

% plněnĺ ;

upraveného
rozpoětu _

plánu
hosoodaření

Náklady celkem 271 469 57,78

DetaiInĺ rozpis nákladů je v přĺloze lll. 2 "Náklady" 
_ náklady organizace za rok 2021

(příloha č. 16). Výraznější rozdíly mezi roky 2o2o a 2021 byly způsobeny pandemiĺ
coVID 19, nouzorĺým stavem v tR a omezeními provozu a dále také zrnýšením cen
energiĺ a dalšĺch vstupů v závěru roku 2021.

Celkouý stav plněnĺ rozpočtu je přiloŽen přílohou ě. vlll. "Přehled o plnění rozpočtu -
plánu hospodaření 2021" (příloha č. 12).

lll. 3. Financnĺ majetek
Finanění majetek Moravian Science Centre Brno, přĺspěvková organizace, tvoří Íinanční
prostředky na bankovních Účtech, v pokladně a ceniny (stravenky). Da!ší informace jsou
uvedeny v příloze IlI. 3 ,,Finančnĺ majetek 2021, FKSP".

Koncové staw na bankovních úětech k 31. 12'2o21z
úěet číslo stav v Kč

Provozní (ČsoB) 267960828/0300 10 616 922,83

rrsr 1Čsoe1 267960932/0300 257 814,-

Projektový oP vw čsog 283767219t0300 224,02

stav v €
Projektový Erasmus (csoB) 285677639/0300 0

Proiektový Erasmus l(esoB) 293696039/0300 987 100,36
provozní EUR (csoB) 285677428/0300 78 435,29
proiektový ERA sl (csoB) 28691 31 5410300 0

pokladen a cenin k 3ĺ. 12. 2021;

lll. 4. Pohledávky a závazky
PohledávĘ a závazky Moravian Science Centre Brno, přĺspěvková organizace, jsou
uvedeny vpříloze lll. 4 "Pohledáv|<y a závazky k31. 12. 2021" (příloha č. 17). Kdatu
zpracování Zprávy o činnosti jsou všechny pohledávky azävazĘ uhrazeny.

lll. 5. Dotace a příspěvky
Všechny dotace a příspěvky Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace, za
rok 2o21 věetně zdůvodnění a podrobného komentáře k čerpání jsou popsány v přĺloze
lll. 5 ,,Dotace a příspěvky 2021'.

Provozní pokladna CZE ĺ0 135 Kč
Pokladna Gift shop CZE 365 214 Kč
Pokladna CZE Celkem 375 349 Kě
Pokladna EUR O EUR
Ceniny - stravenky 0Kč
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lll. 6. lnvestice
V průběhu roku 2021 realizovala organizace 6 investiěnÍch akcí, financovaných jak
formou investičních příspěvků poskytnut'ých JMK, tak i z vlastního fondu investic.
Z rozpočtu JMK byly organlzaci v roce 2021 poskytnuty investiční příspěvky na 5
investičních akcí v celkové výŠi 1 730 tis. Kč a v závěru roku investiění dotace z rozpočtu
Statutárního města Brna ve výśi 242 tis. Kč, pouŽitelných v roce 2022. Z roku 2o2o byla
organizaci ponechána částka 1 500 tis. Kč na financování akce "lnstalace 

spojené se
změnou parovodu na horkovod". V roce 2021 byly dokončeny 4 investiční akce
Íinancované zřizovatelem částkou 1 806 tis. Kč a dále ěástkou 68 tis. Kč z investiěnĺho
Íondu organizace. Z poskytnuých investičních příspěvků pro rok 2021 nebylo
dočerpáno celkem 744 tis. Kě. organizace dále qyčerpala prostředky JMK na akci

'Úprava dĺlen" ve rĺýši 180 tis. Kč, akce samotná však bude dokončena aŽv roce 2o22
a dofinancována z investičního Íondu organizace. Nedočerpání (Úspora) poskytnutých
investičních příspěvků bylo způsobeno dosaŽením niŽších dodavatelslaých cen v rámci
YZ, neŽ byty předpokládané náklady. organizace dále pořídila DHM v hodnotě 77 tis.
Kč (Fotoaparát SONY s příslušenstvím), financovaného z investičního fondu organizace.
Podrobný přehled realizovaných investic je uveden v příloze lll. 6 "lnvestice 

2021'.

lV. Autoprovoz
organizace vlastní od roku. 2019 uŽitkové vozidlo Ford Transit Custom Kombi:

ĺ. Ford Transit, průměmá spotřeba dle TP 6,03 !/ 100 km
Počet ujetých km za období roku 2021: 6 696 km
Spotřeba paliva: 584'81 I NM
Průměrná skuteěná spotřeba: 8,73ll ĺ 00 km

organizace dále pořídilav roce 2020 osobní automobil Ford Kuga a 27.7.2020 uŽitkové
vozidlo Ford Transit Connect:

2. Ford Kuga, průměrná spotřeba dle TP 4,3 aĺ100 km
Počet ujetých km za období roku 2021: 22 717 km
Spotřeba paliva: ĺ 383'26 | NM
Průměrná skutečná spotřeba: 6,09 l/ĺ 00 km

3. Ford Transit Connect, průměrná spotřeba dle TP
Poěet ujetých km za období roku2021:
Spotřeba paliva:
Průměrná skuteěná spotřeba:

4,6 V100 km
9 530 km
503,49 I NM
5,28 V100 km

Všechna vozidIa jsou pouŽívána k plnění sluŽebních Úkolů uyplývajících z hlavní ěinnosti
organizace: sluŽební cesý tuzemské i zahraniční, rjěasti na veletrzích a rnýstavách,
realizace externích programů pro veřejnost, nákup materiálu apod. Vyšší skutečná
průměrná spotřeba paliva odpovídá pouŽití vozideI převáŽně v městském provozu,
případně jĺzdou po dálnicích wšší povolenou rychlostí.

v. PInění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Dodatkem č. 1 ke ZÍizovací listině, který byl schválen Usnesením z JMK ě. 129oĺ14lz
13 dne 18. 9. 2014, byl organizaci svěřen s učinností od 6. ĺ 1 . 2014 nemoviý majetek
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včetně všech souěástí a příslušensfuĺ. Dodatkem ě. 3 ke ZÍizovací listině, který byl
schválen Usnesenĺm zJMK č. 1633/15lz 16 dne 19.2. 20ĺ5, doŠlo kaktualizaci
svěřeného nemovitého majetku v souvislostĺ s úpravami v katastru nemovitostí. Přehled
svěřeného nemovitého majetku věetně změn stavu majetku v průběhu roku 2021 je
uveden v přílohách 

"V.1 
Plněnĺ úkolů v oblasti nakládání s majetkem" a ,V.2 lnventarizace

svěřeného majetku"

Vl. Komentář k tabulce ,,Přehled o tvorbě a ěerpání
peněžních fondů" s uvedením informace o finančním krytí
fondů
Podrobný přehled s komentářem o tvorbě a ěerpání peněŽních fondů včetně informace
o finaněním krytí fondů je popsán v příloze Vl. ,Přehled o tvorbě a čerpánĺ peněŽních
tondů" (příloha č. 14).

Vll. Kontrolní činnost
Roční plán kontrolnĺ činnosti prováděné organizací je dán směrnicí os 006{2-2014
Vnitřní kontrolní V roce 2021 násled ící kontroly:

Oblast Kontrolu provedl Kontrolní zjiŠtění Datum
Richteľ
Křivková

Bezz.ávad 20. 4.2021

Richter
Křivková

Bezzívad 20_ 7.2021

Richter
Křivková

Bezz.ávad 15-'tO.2021

1. Kontrola
účetních \'ýkazli.
rozvahy, výkazu
zisku a ztrát

Bichter
Křivková

Bez závad 4.2.2022

Oblast Kontrolu provedl Kontrolnĺ zjištění Detum
2. Přehled o plněnĺ
rozpočtu

Richter
Zuziak

Bezzávad 20. 4.2021

Richter
Zuziak

Bezzávad 20.7. 2021

Richter
Zuziak

Bez závad ĺ5. ĺ0.202ĺ

Richter
Zuziak

Bezzôvad 4.2.2022

Obtast Kontrolu provedl Kontrolnĺ ziiŠtěnĺ Dafum
3.Zpĺáva o činnosti Richter

Zuziak
Žádné nesrovnalosti 28.2.2021

Oblast Konlrolu orovedl Kontrolnĺ zjištěnĺ Datum
4. lnventarizace
maletku

Zuzlak
Richter
Křivková

Zjišténo manko ve
vtýŠi 166'05'- Kě na
zbożí v Gittshopu -
viz. zápis inv.
komise č. 2

17.2.2022

Oblast Kontrolu provedl Konlrolnĺ zjiŠtění Datum
5. Stav pokladnĺ
hotovostĺ a pokladnĺ
kniha

Richter
Erbenová
Zuziak

Bezzávad 3.1.2022

Oblast Kontrolu Drovedl Kontrolní zjištěnĺ Datum
6. Kontrola stavu na
bankovních úětech

Richter
Erbenová

Bez závad 3.1.2022
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Oblast Kontrolu orovedl Kontrolnĺ ziiśtění Datum
8. Kontrola Íakłur a
pokladnĺch dokladů
věetně FKSP

Richter
Křivková

Bezzávad 20. 4.2021

Rachter
Křivková

Bezzávad 20.7. 2021

Richter
Křivková

BezzÁvad 15. ĺ0.202ĺ

Richter
Křivková

Bez závad 4.2.2022

Vyhodnocenĺ plánu kontrolní ěinnosti prováděné organizací za předchozí období: Roční
plán kontrolní činnosti pro rok 2021 byl dodrŽen a nebyly zjištěny Źádné nesrovnalosti,
vy'jma uvedeného inventárnĺho rozdílu, který byl qypořádán v zápise inventarizační
komise ć.2 a dále v úěetnictví organizace.

lnÍormace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány: Y roce 2021
proběhla kontroly externími subjekty:

kontrola VZP tR 19. 4.2021

Předmětem kontroly byly platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodrŽování
povinností plátce pojistného za obdobĺ od 1. 8. 20ĺ 6 do 31. 3. 2021.

Kontrolou nebyly zjištěny Żádné nedostatky způsobené organizací a nebyla uloŽena
Żádná nápravná opatřen í.

- kontrola oRR JMK 10. 1 ĺ . 2021
Předmětem kontroly byla průběŽná kontrola hospodaření s veřejnými prostředlqy
příspěvkové organlzace 2021 .

Kontrolou nebyly zjištěny Żádné nedostatky a nebyla uloŽena Żádná nápravná opatření.

organizace nemá zŕízen internĺ audit, proto v souIadu s S 30 odst. 7 zákona ě,.32ol2oo1
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů zadala prověrku účinnosti
vnitřního kontro|ního systému u externího subjektu se závěrem:

"Rozsah vnitřního kontrolnĺho systému povaŽujeme za přiměřený. Kontrolní systém
povaŽujeme za Účelný a dobře nastavený. od listopadu 2o2o jsou datovány i předběŽné
kontroly po vzniku zävazku nebo nároku. l nadále doporuěujeme odstranit nepřesnosti

Oblast Kontrolu provedl Kontrolní ziiŠtění Datum
7. Přehled tvorby a
čerpánĺ peněŽních
ĺondů a kontrola
s hlavní knihou
Účetnictvĺ

Richter
Křivková
Zuziak

Bez závad 20. 4.2021

Richter
Křivková
Zuziak

Bez závad 20.7. 2021

Richter
Křivková
Żuziak

Bez závad 15. 10.2021

Richter
Křivková
Zuziak

Bezz.ávad 4.2.2022
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mezi směrnicí a reálným fungováním kontrolního systému - např. značení předběŽné
kontroly po vzniku nároku l zävazku u pokladních dokladů. l nadále doporučujeme řádně
evidovat čerpání LP a Vo také u projektů."

lnformace o uýsledku prověřenĺ přiměřenosti a Účinnosti systému finanění kontroly -
kontrolnĺ systém je přiměřený a Účinný.

lnformace o nastavených kritériích hospodárnosti, úěelnosti a efektivnosti:
Při veškeré ěinnostl realizované v příspěvkové organizaci se dodrŽují principy
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Při nákupech se postupuje dle kapitoly 5
směrnice lNA-VoK/36, kde jsou definována pravidla pro centrální zadávánĺ veřejných
zakázek- Nakoupené a pořízené prostředky jsou vyuŽívány dle návodu k pouŽití
s ohledem na co nejde!ší moŽnou dobu pouŽitelnostl.
Z důvodu změny zákona o Í|nanční kontrole a na základě polqynu zřizovatele nebyla za
rok2021 zpracována Roční zpräva o uýsledcích Íinaněních kontrol.

vlll' lnformace o výsledku inventarizace majetku a závazktl
Popis průběh u, organ izace a zabezpeěenĺ inventarizace majetku a záv azkťl:
lnventarizace majetku azávazkil organizace zarok2o?1byla nařízena Přĺkazem ředitele
ć,. 3l2o21, kteným byl stanoven postup provedení inventarizace včetně harmonogramu
a zÍĺzeny inventarizačnĺ komise.

Hlavní inventarizační komise: předseda
č!enové:

lng. Jindřich Zuziak
Mgr. Lukáš Richter
lng. Veronika Křivková

Fyzická inventura byla ukončena dne 31.12.2021 u dlouhodobého majetku, zásob a
materiálu, 3. 1. 2022 u peněŽnĺch prostředků v hotovosti a cenin. Dokladová inventura
byla ukončena dne 'l7. 2. 2022-
Vyčíslení inventarizaěních rozdílů: Za rok 2021 nebyly přa inventarizaci zjiŠtěny
inventarizaění rozdíly u DHM a DNM, byl zjištěn finanční rozdíl mezi účetnĺm a fyzichým
stavem skladu zboŻi - manko ve výši 166,05,- Kč.
lnformace o qypořádánĺ lnventarizačnĺch rozdílů: Finanční rozdíl ve skladu zboŻí ve výši
-166,05,- Kě byl uypořádán proúětováním do učetnictvĺ roku 2021.
lx. Doplňková činnost
Dodatkem č. 2 ke ZÍizovací listině, který byl schválen Usnesením z JMK ě. ĺ414l14lz
dne 13. 1 1. 2014, byla organizaci s platností od 1. 1 2.2014 povolena doplňková ěinnost
v oblasti "Výroba obchod a sluŽby neuvedené v přílohách 1 a 3 Živnostenského zákona"
v oborech:
Velkoobchod a maloobchod;
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
Pronájem a půjěování věcí moviých;
Fotografické sluŽby;
Zprostředkování obchodu a sluŽeb;
Realitnĺ činnost, správa a ÚdrŽba nemovitostí.

Přehled nákladů a rĺ'ýnosů vedlejšĺ činnost! za rok 2021 je uveden v příloze
lX - "Doplňková činnost 2021".:
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X. Závérem
Závěrem této ZpráW o činnosti VIDA!
science centra za rok 2021 bych shrnul
v několika slovech to, co bylo napsáno
na mnoha stranách tĺýše.
VIDA! ač byla část roku mimo plný
provoz, se se situací vypořádala a
obhájila svou potřebnost a Ílexibilitu.
V rámci aktivit spojených s bojem proti
Covidu hrála opodstatněnou roli jako
instituce, která dokáŽe flexibi!ně reagovat
na vnější vlivy. Zaměstnancijsou loajální,
dodrŽují veškerá dohodnutá pravidla a
jsou srdečně nápomocni.

Za přístup a obětavost bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, kteří neúnavně
pomáhali nepřímo s bojem proti nemocl. Stejně tak bych rád poděkoval ivšem ostatním'
pro které ie Íyziclcý kontakt s návŠtěvníkem kaŽdodenní náplní, která nemohla být
naplněna.

Je uŽ více neŽ jasné, Že se V!DA! stala součástĺ kaŽdodennĺho rytmu v Brně, i kdyŽ naše
návŠtěvnické statistilqy jsou za rok 2021 z evidentních důvodů nelichotivé.
Poděkování patří taktéŽ našemu zřizovateli _ Jihomoravskému kraji, bez kterého by
realizace aktivit, rozvoje, nov'ých technologií a dalšĺch věcí nebyla moŽná. To platí
dvojnásob, kdyŽ si uvědomíme, Že V!DA! nemá nárok na jakékoliv vládní kompenzace.

Dále patří dík vŠem spolupracovníkům i přátelům VIDA! science centra, kteří nás v této
sloŽité době nehodill přes palubu.

VIDA! science centrum je tady proto, aby motivovalo, vzdělávalo, roaĺíjelo, budovalo,
seznamovalo a nabádalo k rozvojl. VIDA! science centrum je tady také proto, aby mnoho
dalších aktivit předávalo našim milým a ve většině případů spokojeným návštěvnĺkům. A
to vŠe opět plně rozjedeme, jakmlle budeme moci znovu otevřít naše brány poznání.

Uzavření našich provozu je snad jiŽ minulostí a v následujícím roce se stav úplně uklidní
a návŠtěvníci se vrátí, aby si uŽili naši expozici a sluŽby s ní spojené.

Tak se připravte, my uŽ se na setkání těšíme!

Mgr. Lukáš Richter
ředitel příspěvkové organizace

22.2.2022

\a
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Přílohy:
PřĺIoha ll. ,,Plnění Úkolů v personální oblasti 2021"
PříIoha lll. 1 ,Výnosy" - uýnosy organizace v roce 2021 (příloha č. 15)
Příloha lll. 2 "Náklady" - náklady organizace za rok 2021 (přÍIoha č. 16)
PříIoha lll. 3 "Finančnĺ maietek 2021, FKSP"
Přĺloha lll. 4 "Pohledávky a závazĘ k 31. 12. 2021" (přĺloha č. 17)
Přĺloha lll. 5 "Dotace a přĺspěvl<y 2021"
PřĺIoha lll. 6 ,lnvestice 2021"
Přĺloha V. 1 "Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem"
PříIoha V. 2 ,lnventarizace svěřeného majetku'
PřÍIoha Vl. "Přehled o tvorbě a čerpánĺ peněžnĺch tondů" (příloha č. 14)
Přĺloha Vlll. "Přehled o plnění rozpočtu - plánu hospodaření' (příloha č. 12)
Přĺloha lX. "Doplňková činnost"
Přĺloha IT "Výčet ěinnostĺ 2021"

49



tťLQo ąt-D I
I

výčet akivit vykonávaných oddělením lT vlDAl

úspěšná obrana proti březnovému zero dav kvber útokům na exchange server a následné prověrování bezpečnosti všech systémů

nákup, zprovozněnía odladění programu na monitorins sítě - Flowmon
připoiení VlDY na kvbernetické operační centřum JMK
úplná v'íměna Wifi sítě - od návrhu přes VZ po zprovoznění celého systému

Aktualizace TEAMVlEWERu na všech počĺtačích včetně vytvoření hromadné spráW pomoví politik

řešení problému s nesvnchronizováním času na seryerech

každoroční obnova veřeiného certifikátu na všech veřejných serverech

změna dotazníku na social wall
čištění zanesených chladičů a v'ýměny baterií v BloSech několika počítačů

oprava exponátu ČT D

řešení drobněiších problémů po v'ípadcích elektřinv
oorava vadné kamery a další drobné oprav kam. svstému

soráva kamerového svstému a pravidelné kontrolv funkčnosti

Veřeiné Zakázkv lT položek

oDraw a řešení různých problémů s pokladním svstémem

zorovoznění a předání mobilnĺch telefonů nakoupených ve VZ

akivní whledávání zranitelností a obrana proti kvber útokům

oorava technikV v Mfsále
instalace' zprovoznění a oředání veškeré technikv nakoupené ve Vz
ooraw vadných počítačů' reinstalace. uosradv
ooraw zaměstnaneckých NB ( wměna baterie, klávesnice. HDD, čištění, atd... )

wdávání oravidelných aktualizací Dro zam. oočítače
soráva a řešení oroblémr] se zálohovacím proqramem acronis

oravidelné upsradv Acronisu na nověiší verze

úoraw na firewalu, síti' wifi podle potřeb nově vznikaiících svstémů a činností ve V|DA sc

wtváření. rušení a soráva účtů do Pc' email. schránek, práv, atd. dle potřebv

soráva mobilních telefonů

úoraw a zlepšování zabezpečení celé lT infrastrukturv ve Vidě ( aktivní whledávání možných zranitelností a jejich včasné opravy )

nákuov drobněiších lT ootřeb (kabelv' redukce. polámané věci a pomocí nich opraw a wlepšení stávající technikv)

soráva a opravování tiskáren a doplňování tonerů a vedení skladu tonerů
vedení dokumentace (evidence lT technikv, hesel, nastav€ní switchů, serverů, mobilů, atd...)

řešení různÝch SW problémů (u zaměstnanců, mnou obievených _ někdv záhadných a zdlouharných a někdyjednodušších)
soráva cominfo svstému ( zahrnuie turniketv, prodei vstupenek z pokladen' docházku zaměstnanců ) a řešení problémů

telefonv (pevná linka) - běžná správa
ookladnv íoomoc s technikou. opraw, zalohování, udržování v chodu} - zeiména upgrade pokladních počítačů

soráva vidaorofilu (whledávání vstupenek v DB, řešení problémů s nezobrazováním videí na vstupenkách)

info obrazovkv (za rok proběhlo několik přesunů a oprav nefunkčních obrazovek)

soráva antispamu
sprava serveru
nákupv a prodlužování licencí a ieiich následná akivace v svstému ( Q|, web, acronis, atd...)

udržování a řešení problémů se zálohováním wbraných zaměstnaneckých NB na úložiště na cesnetu - přesuny záloh mezi úložišti Cesnetu

držení pohotovosti ve dne, v noci' o víkendech

spolupráce na opravách a úpravách exponátů - letos startování a wpínání expozice pomocí ''chytnŕch jističů''

reklamace nefunkčních za řízení

komunikace s dodavatelskými firmami
orůběžné aktualizace oersonálního prosramu Avensio
ooraw a úoraw technikv a sítě v mf.sále, divadle vědv, obievovnách a dílnách

wwáření návodů oro zaměstnance

soráva certifikátů na linux VPN server (každému uživateli VPN se musí generovat certifikát)

zoĺovozřlování / odpoiování dat' zásuvek v kancelářích / serverovně a opraw a natahování novrí'ch kabelů k PC

zařazení nouÍch exoonátů do exoozičního svstému

soráva infooanelů
orriběžná Domoc uživatelům s lT oroblémv
soráva emailov'Ích schránek
zaiišťování technické podporv během větších a technickv náročněiších akcí ve všech sálech

ooraw. vriměnv a předávání nouich zaměstnaneckých počítačů

sDráva antivirového svstému ESET

správa a aktualizace telefonní seznamu

kontrola. oprava a aktualizace směrnic ke GDPR a ieiich zveřeinění
soráva GSM modulu pro otevírání bránv pomocí mobilu

velká aktualizace (reinstalace) oS dvou ze čtvř Linux serverů

aktualizace a dořešení smluv ke GDPR se servisními firmami
opraw UPS - hlavně uŕměnv baterií
wtváření rozpočtů a ieiich průběžné upravování



ll. Plnění rlkol v personální oblästi
Moravian science centre BÍno' p Íspěvková oÍBanizace

strukturo o počty zoměstnonc k 37'72.2027 Pr měrné plotové t ídy o pr měrné ploty zd lok 2021

'r měrn platvKč/měsĺ.
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struKuÍa
editel

ekonom

asistentka editele
fundraiser
sDrávce budoW/orovozní
menažer exoo2ice

manazer proEramu

manažer vzdělávacích orocram
koordinátor oracovník oroęramu
koordinátor exoozice

koordinátor dočasn ch v stav
technichŕ Dracovník exDozice
vidátor - technik

vidátor - procramátor

manažerka oro marketinR a PR

redaktor sociálních sítí a webu

sorávce informačnĺch technolociĺ
vidátor
četní

mzdová Účetní

orodukční marketinRového oddělení

marketincovŕ 5oecialista
technickÝ oracovník

vedoucí riseku pokladen a eiftshopu
ookladní/obsluha riftshoou
Celkem

DPC

DPP



pozrce

správce budow
vidátor-programátor
manažer expoáce
koordi nátor dďasn'ich \^Ístav

vidátoÍ
vidátor
vidátor-technik
marketingov.i soecialista
lokladní

produkční marketineového oddělenĺ
pokladní

redaktor sociál'tĺch sĺtí
orodukční marketineového oddělení
vidátor
Vidátor_technik

Vidátor-orogremátor

os. p epočtené

-I
-7

-1

-1

-0,7s

-0,7r
-1

-1
.L

-1

7

0,75

0.8
1

1

1

os.fyzické

-1

-1

-t
-1

-t
-1

-1
.L

-1

-r
1

1

1

1

1

1

ukončení

30.04.2021

31.05.2021

30.11.2021

3L.r2.ZOZL
31.10.2021

2Ż.or.zozr
30.11.2021

31.0s.2021
31.05.2021

30.11.2021

nástup

01.08.2021

01.06.2021

0t.72.zozr
03.11.2021

01.08.2021

01.08.2021

P h stl(y o |jbytky zaměstnoncÚ zo rok 2027

HPP

wnětÍ ze stavu

K3r.rz.2o2r bylo 7 zaměstnanky na mate ské nebo rodičovské dovolené.

DPč

V roce 2021 bylo uzav eno 57 DPČ.

DPP

V roce 2021 bylo uzav eno či probíhelo 106 DPP



P íloha c. 15 směmice Zásady vztahŮ JMK k Po-V ,nosy

vÝľĺosY
Název organizace: Moravian Science Gentre Brno, p. o

k 31. '.12.2021
v tis. Kč

% plněnĺ
upraveného
rozpočtu -

plánu
hospoda enĺa)

60
59
62
80

9Ą

96

c

Upraven
rozpočet -

plán
hospoda enĺ

20213'

425
400

'ĺ0
'ĺ5

6't0
600

10

Skutečnost

20212)

256
238

6
12

575
575

2o2o1l

508
502

5
1

288
286

2

7

Hlavnĺ činnost
o/o pln nÍ

upraven ho
rozpočtu _ plánu
hogooda enĺa)

92

100
91

97
oo

86
86
81

49
49

0

12

96

4Ą

7ę

Upraven
rozpočet.

plán
hospoda enĺ

20213)

10 180

'l 020
8 890

140
130

935
915
20

2250
2250

5

0
5

189

'ĺ0
2

Skutoěnogt

20212).

9 406

1 017
8 124

136
129

805
789

16

1 110
1 110

0

0

,t82

4
2

2o2o1l

10 823

724
10 081

12
5

633
622

'11

0

322

0

322

47

22
1

AÚ

300

040
050
060
300
314
400
414

101

102

300
320

301
305
307

100
300
30t
400
500
600
900

380
300

sÚ

601
602

603

604

609

64'ĺ
642
643
644
645
646
647
648

649
649

661
662
663

V nosy v tis.Kě
V nosy z vlastnÍch u,konÍl a zbožÍ
V nosy z prodeie vlastních Wrobkt]l
V nosy z prodeje sluŽeb
VHc - reklamní činnost, marketinq
VHC - provize z prodeie sluŽeb
VHc - ostatnĺ realitní sluŽby

ze sluŽeb

Doučovánĺ
Vstupné e-shop
V nosy z pronájmu
Pronáiem prostor
Pronájem movitého majetku
V nosy z prodaného zboží
Prodei zboŽí sklad '|

Prodei zbożí e-shop
Jiné u nosv z vlastních uikonÜ

ostatni vÝnosY
Smluvnĺ pokutv a rokv z orodlení
Jiné pokutY a penále
VÝnosv z w azenÝch oohledávek
V,í'nosv z prodeie materiálu
V'ínosv z prodeie dlouh. nehmot. maietku
V'i'nosy z prod. dlouh. hmot. maietku kromě pozemkťl
VÝnosv z prodeie pozemkt]l

cerpání fondÚ
Ceroání rezervního fondu

í fondu investic
u

ostatnĺ v'ŕnosy z činnosti
Hc - ostatnĺ \^ínosY

Zaokrouhlenĺ
Náhradv za manka a Škodv
Poiistné plnění za škody
ZiištěnÝ p ebvtek
P eplatek Vstupného
opraw minulého období

FinančnÍ u nosy
VÝnosv z prodeie cennÝch papír a oodĺltj
Uroky
Kursové ziskY



Dopl ková činnost
% plněnĺ

upraven ho
rozpočtu -

plánu
hospoda enĺ a)

80

Upraven
rozpoěet -

plán
hospoda ení

20213)

1 035

Skutečnost

20212)

831

20201'

803

HIavni člnnost
o plněnĺ

upraven ho
rozpoětu - plánu
hosooda enÍa)

10c

98
't 0c

o?

10c
57

'ĺ 00
100
100
100

96

Upraven
ľozpočet -

plán
hospoda enĺ

20213\

176

67 895
2 650

795

25 406
3 167
2200

16 000
17 361

316

81 454

Skuteěnogt

2o2ŕ,
175

66 462
2 650

736

25 406
1 815
2 199

16 000
17 341

3't6

77 965

20201'

25

VÝnosv z nárokť, na prost edkv st. rozpočtu, rozpočtu USC a státních fondŮ
66 729
4 306

683
11

40 583
2 591
117',1

17 258
't26

78 554

AÚ

304

420
421
422

510
520
521
610
750
860

sÚ

664
669

672
672

672
672

672
btz

Kursové ziskv Erasmus +

VÝnosy z p ecenění reálnou hodnotou
cstatnĺ finanční u nosv

y'Ýnosv wbranÝch místnĺch vládnĺch institucĺ z transfe
oP VW čerpání
Erasmus + čerpání transferu
Erasmus ll - čerpánĺ transferu

Ne čelov, p íspěvek JMK na provoz
Učelovti D ĺsDěvek JMK na orovoz
|čeloul'p íspěvek JMK na plovozz roku 2019

provozní dotace SMB
casové rozliŠenĺ investačnĺch transferŮ na oo ĺzenĺ DM
Transfer Science inspired

V nosy celkem:

Název organizace: Moravian Science Centre Brno, p. o.

Zpracoval dne:
Jméno:

Poznámky:
Vypracujte' prosĺm, na základé aktuálnĺho tlčtového rozvrhu s rozvedením jednoliu ch položek na
syntetick ch t]čtech do analytick ch tlčt , které p íspěvková organizace pouŽívá.
Krátce zdťlvodněte rn razné odchylky u jednotli\^' ch poloŽek u nos .

1) Rok predcházejícĺ roku, za kten se tato p íloha p edkládá.
2) Rok, za kten se tato p íloha p edkládá.

4)Pokud nebyla povedenaŽádná změna rozpočtu - plánu hospoda enÍ' Uvede se plnění sestaveného rozpočtu - plánu hospoda ení.

,(/

Jind ich Zuziak
17.02.2022



P íloha č. 16 směmice Zásady vztahťl JMK k Po - Náklady

nÁrLADY k31.12.2021
v tis' Kč

Název organizace: Moravian Science Centre Brno, p.o. Dopl ková ěinnost
% plnění

upraveného
rozpoětu - plánu
hospoda enĺa)

75
3

97

60
60

7

2
19

Upraven
rozpočet - plán
hospoda ení

2o2ŕ|

21

5
16

5
5

7

5
2

Skutečnost

20212)

16
0

16

3
3

0
0
0

20201)

16
0

16

1

1

0

0
0

Hlavni činnost
0ł6 plněnĺ

upraveného
rozpočtu - plánu
hospoda enÍa)

99

99
100
94

100
93
99
96

'ĺ 00
99
98

94
98
95

100
100

94
86
77
97
99
97

100

100
97

Upraven
rozpoěet - plán
hospoda eni

202131

2220

94
715
140
29

5
1't7
46

't93

56
't84

10
43
16

120
325

J

6
3

45
30
40

2408

2 408
968

Skutečnost

20212'

2193

93
714
132
29
5

116
44

192
55

180

I
42
15

120
324

3
5
2

44
30
39

2405

2 405
936

20201'

2130

171
678

30

86
43

't55

153
14
6

18
15

7
185
289

1

3
5

35
29
55

'153

2216

2 216
771

Arl

00í
002
300
30'l
302
303
304
320
326
345
346
360
370
371
372
373
374
380
381
385
386
387
388
389
652
701
932
935
936
950
960

001
300
320

oo2
003

sÚ

501

502

503

Náklady v tis.Kč
SpoveDovane naKupy
Spot eba materiálu
VHC - čistící a hygienické poteby
VHC - spot eba materiálu
Nákup materiálu
l\'lateriál na program
l\4ateriál lT
materiál na DDHM
Jočasné v stavy - materiál
Kancelá ské poteby, tonery, papír
Knihy, noviny, časopisy
PropagačnÍ materĺál č. 6
Prapagační amteriál č. 8
Cistící, dezinfekČní a hyqienické prostedkv
Citroen C4 - pohonné hmoty
Citroen Berlingo - pohonné hmoty
Ford Transit - pohonné hmoty
Ford Kuqa
Ford Connect
Materiál pro opravv a ÚdrŽbu
Materíál pro opravy a dżbu exponát
Citroen C4 - náhradní dílv' autodílv
Citroen Berlinoo - náhradní dílv. autodílv
Ford Transit - náhradní dílv. autodílV
Ford Kuqa - náhradní dílv' autodílv
Ford Connect - náhradní dílv. autodílv
TZ hmotného maietku pod stanovenou hodnotu
ZdravotnickÝ materiál
DDHM 1000 - 2999 Kč
DDHM 1000 - 2999 Kč pro program

DDHM 1000 - 2999 Kč pro expozici
Spot eba materálu na v robu
VedleiŠí náklady v 'roby
Spot eba energie
Elekt ina VHC
Elekt ina externí HC
Elekt ina VIDA! SC
Spot eba ostatních neskladovat. dodávek
Spot eba tepla - VHC
Spot eba vodv VHC



Název organizace: Moravian Science Gentre Brno, p.o. Doplnková činnost
o/o plněnĺ

upraveného
rozpočtu _ plánu
hospoda enĺa)

88

88

11

102

Upraven
rozpoěet _ plán
hospoda enĺ

20213'

5

5

55
20
35

Skutečnost

202121

4

4

0

38
2

36

2o2o1l

0

0

28
2

26

Hlavní činnost
% plněnĺ

upraveného
rozpoěttl - plánu
hospoda enĺa)

89
98
99
oo

97
97

100
95

100

100

98
98
97

100
99

92
100

100

100
99
98
90

99
88
99
46
Ôo

100
'ĺ00

97
98

100

Upraven
rozpoěet _ plán
hospoda ení

20213'
148
820
410
410

-30
-30

1618
24.50

859.00

5"t5.00

17.00
'ĺ6.00
'ĺ'ĺ.00

175,00
239

30,00
209.00

239

173
66
71

't2788

67,00
3,00

70,00
997,00
324,00
330,00
147,OO
35,00
53,00

37'ĺ'00

Skubčnost

20212'

132
80s
40Ą
404

-29
-29

16't 3
23

858

514

17

16
11

174
236

28
208

238

172
66
-70

11s36

66
3

69
460
320
329
146
34
52

370

20201'

129
642
318
318

1848
124
942

0
724

I
1

1

1

48
106

21
85

0
130

130

-329
11521

62
1

94
650
409

97
JJ

78
360

AÚ

320
500

300
310
400
300
301

300

300
301
302
303
305
312
322
332
342
403

200
380
680
800

'ĺ00

300
900
300

004
100
300
304
310
320
380
382
390
400
412
420

sÚ

504

506

507
s08

511

512

513

516
518

Spot eba vodv VIDA! SC
Spot eba tepla VIDA! SC
Prodané zboží
Prodané zboŽí
Vedleiší nákladv na orodané zboŽí
Prodané zboŽí
Aktivace dlouhodobého maietku
aktivace DDHM
Aktivace oběŽného maietku
Změna stavu zásob vlastní v robv - plackv

Službv
opraw a udźování
opravy a drŽba ostatnĺ
opravy a dżba budov
opravy a drŽba Citroen C4
opravy a r]drŽba stroi azaízenÍ
Udżba zeleně
opravv a drŽba Citroen Berlinqo
opraw a ÚdrŽba Ford Transit
opraw a drŽba Ford Kuqa
)pravY a Údrżba - Ford Connect

opravy a drżbazaizení expozice
Cestovné
VHl - sc zahraniění
Cestovné - tuzemsko
Cestovné - zahraničí
Zaokrouhlení SC
Nákladv na reprezentaci
Pohoštěn a občersfuení VHc
Pohoštění a občerstvení
ERA 2 pracovní cesta
Aktivace vnitroorqanizačn Ích sluŽeb
ostatní sluŽbv
Uklidové sluŽbv - VHC
VHC - sluŽbv
Bankovní poplatky

Bankovnĺ poplatky Erasmus +

UdrŽba sW Gordic, Avensio, pokladny
Filmové licence
ostatní sluŽby - nerozlišeno
P eklad textťl
Externí sluŽby pro program

Telefonní poplatky - pevná linka
Telefonní poplatky - mobilní operátor 02
lnformační sluŽby - internet



Název organizace: Moravian Science centre Brno, p.o. Doplnková činnost
o/o plněnl

upraveného
rozpočtu - plánu
hospoda enía)

56
55
54

136

31

55
55
6'l

54
'ĺ69

Upraven
rozpočet - plán
hospoda enĺ

2o2ł|

376
275
260

5

'ĺ0

90
23

1

65
1

Skutečnost

202121

209
't51

141
7
0
3

50
't3

1

35
2

2o2o1l

371
275
260

5

10

90
23
0

65
1

H!avní činnost
% plněni

upraven ho
rozpoětu _ plánu
hospodafunl a)

95
99

100
100
100
'ĺ00
'ĺ00
oo

75
9'ĺ

100
56

100
76

100
99

100
91

99

99

94
95

94

98
'ĺ00

97
98
94

Uprarĺen
rozpoěel _ plán
hospoda enĺ

20213)

42,00
249,00

2 710,00
270,00
232,00
81,00

I 562,00
'ĺ54'00
120,00
20,00

24,00
1 454,00
2120,00

15,00
216,00
32,00

498,00
55,00

168,00

0,0c
369,00

37257
273'.t7

21 863

30
158

2952
2 314
8394

SkuÜečnost

2o2ŕ)
40

247
2710

270
231
8'l

1 562
153
89
18

24
811

2 113
11

216
32

497
50

166

1

366

35140
25893

20 570

29
158

2 866
2270
7858

20201'

27
18'l

2 435
259
176

145
92
60

244
37

2706
2 083

38
245
29

478
45

145
52
44
74

143

36189
26506

21 256

't17

2 856
2278
8100

AÚ

430
450
500
501

510
511

600
6'ĺ0
611
6'ĺ6
617
620
621
700
710
720
725
730
750
770
800
850
85'ĺ
888
900

00'ĺ
002
003
012
301
392
411
s00
503
602
702

010
011
0'12
020
021
022

stt

521

524

PoŠtovné
Programátorské sluŽby' lT
Propaqačnĺ a reklamní sluŽby
Grafické práce
Tiskové sluŽby
Tiskové sluŽby - dočasná v stava
Doprava - dočasná v\istava
Stočné (sráŽková voda)
Stočné voda VIDA! sc
TZ nehmotného maietku
TZ hmotného maietku pod stanovenou hodnotu
Náiemné
Náiem expozice
Uklidové sluŽby VlDA! SC
Praní pracovních oděvťl
Dodavatelské stravování (p íměstské táborv)
Strava ostatní (proiekt VlDA školám)
Ostraha VIDA! SC
Komunální odpad
NebezpečnÝ odpad
Poradenské a právní sluŽbv, audit
Leasing Citroen C4
Leasing Citroen Berlinqo
SluŽby - neda ové
Náklady na cestovné

osobni náklady
Mzdové náklady
r/HC - mzdové náklady HPP
r/HC - mzdové náklady DPC
VHC - náhradv p i PN
HC - mzdové nákladY DPP

HC - mzdové nákladv HPP
odstupné a odchodné
odměna z fondu odměn
Karanténa
Náhradv platu za pracovní neschopnost
HC _ mzdové nákladv DPC
HC - mzdové nákladv DPP
Zákonné sociálnĺ ooiištěni
t/HC - zdravotní poiiŠtění HPP
VHC - zdravotní poi|štění DPC
VHC - zdravotní poiištění DPP
VHC - sociální poiištění HPP
VHC - sociální poiiŠtění DPc
VHC _ sociální poiiŠtění DPP



Název organizace: Moravian Science Gentre Brno, p.o. Doplnková činnost
% plněnĺ

upraveného
rozpoětu - plánu
hospoda enía)

62
62

79
56

101

Upraven
rozpočet _ plán
hospoda enĺ

202131

'l

1

10
5
5

0

SkutEěnost

20212)

,|

1

8
3
5

0

20201'

1

1

5
5

0

Hlavnĺ činnost
o/o plněnl

upraveného
rozpočtr - plánu
hospoda enĺa)

94
90

94
9'l

91

91

90

94
75
54
99
98

47

100

100

30
Ą

Ät

100
27

96
98

oo

100

Upraven
rozpočet - p!án
hospoda ení

20213\

1 968
276

5392
758

106

106
1440

441
420
20
88

471

10
5

5

5

10
5
5

't052
0

0
100

59
893

Skutečnost

20212'

1 851
249

5 072
686

96

96

'1292

415
317

11

87
463

5

5

5

3
0
3

1049
0

0
98

58
892

20201)

1 914
243

5 274
669

10'l

'ĺ 0í
't473

427
338

13
260
434

I

6

6

6

3
0
c

1 609
0

15

0
100

1 495

AÚ

310
311
312
320
321
322

101
301

001
oo7
301
302
303
304
307
300

600
700
800

300
301
401

300
301
302
305
306
400
405
500

sÚ

525

527

528

531
532
538

541
542
543
544
547

548
549

HC - zdravotní poiištění HPP
HC _ zdravotnÍ poiištění DPC
HC - zdravotní poiištění DPP
HC - sociální poiiŠtění HPP
HC - sociální poiištění DPC
HC - sociální poĺištění DPP
Jiné sociální poiištění
VHC - rjrazové poiiŠtění zaměstnancrj
Povinné razové poiištěnĺ zaměstnanc (Kooperativa)
Zákonné sociální náklady
VHc - p íděl do FKSP
VHC - vzdělávánĺ
HĆ - p ĺděldo FKSP
P íspěvek na stravování
Závodni preventivnÍ péče - lékarské prohlídkv
ochranné osobní pomuckv a oděvy
Vzdělávánĺ zaměstnancu - dodavatelskv
Jĺné sociálni nákladv

Daně a polatkv
Da silniční
Da z nemovitostí
Jiné daně a poplatkv
místní poolatek

soudní ooolatek
SpráVní poplatek

ostatní nákladv
Smluvní pokutv a Úrokv z prodlení

Jiné pokutv a penále

Darv a iiná bez olatná p edání
ProdanÝ materiál
Manka a škodv
Manko na zboŽí
Skoda na zboŽí
Skoda na maietku
Tvorba fondťl
ostatní náklady z činnosti
Zaokrouhlení
Spolu ěast na poiistném plnění
Povinné ruČení Vozidel (p íVěsn\i' Vozĺk)
cstatní poiištění

cdvod za povinnÝ podíl osob se ZP
TZ do limitu 40.000'- Kč
Poiištění dočasné vÝstaw UZ 3
Neuplatněná DPH - krácen' koeficient



Název organizace: Moravian Science centre Brno, p.o. Doplnková činnost

100
't00

100
100
í00
100
100
't00

99
't00
't00
't00

21792
4218.00

86,00
168,00
105.00
108,00
409,00
291.00
59.00

758.00
15020.00

570.00

21789
4 218

86
168
105
108
409
291
58

758
15 020

568

Hlavnĺ cinnost

21133
4 216

83
168
41

108
392
291
74

601
14 670

490

600
900

301
302
3',t2

322
401
403
413
501
60í
603
903

55í

Korekce DPH S79

odpisv' rezenry a opravné položkv

NeV znamné opraw minulého četnÍho období

)dpisv dlouhodobého maietku

)dpisv SW
)dpisy ostatního DNM - videosoot
)dpisv ostatního DNM - e_shop

)doisv stroie. p ístoie. zaŕízenÍ VIDA! sc

Odoisv budow VIDA! SC

odoisv komunikace. osvětlenÍ VIDA! sc

odpisy klimatizačního za ízení VIDA! sc
odpisy inŽen rsk ch sítí VIDA! SC
odpisy ostatních staveb VIDA! sc
odpisy soubor samostatn ch movitrích věcÍ
odisy samostatn ch movit'ŕch věcí ostatních

:



Název organizace: Moravian Science centre Brno, p.o.

Zpracoval dne:
Jméno:

Poznámky:
Vypracujte, prosĺm, na základě aktuálního tjčtového rozvrhu s rozvedením jednoliv ch
syntetick ch Účtech do analytick ch tlčt , které príspěvková organizace pouŽívá'
Krátce zd vodněte v razné odchylky u jednotlirn ch poloŽek v nos .

polożek na

1 ) Rok p edcházející roku' za ktery se tato p íloha p edkládá'
2) Rok, za ktenj'se tato p íloha p edkládá.

4)Pokud nebyla povedenażádná změna rozpočtu - plánu hospoda ení. Uvede se plnění sestaveného rozpočtu - plánu hospoda ení.

'l

Ll

Doplnková cinnost
% plněnĺ

upraveného
rozpočtu - p|ánu

hosooda enia)

64
64

59

Upraven
rozpočet - p!án
hospoda enĺ

2o2ť,

77
77

546

SkutEčnost

20212'

49
49

320

20201)

69
51

17

484

Hlavnĺ činnost
% plněnĺ

upraveného
rozpoěfu - pIánu

hoepoda enĺa)

99
Ôo

98

100
'100

oo

'ĺ 00

96

Upraven
rozpoěet _ plán
hospoda enĺ

20213)

738
701

.5t

226
73

'153

70

70

81 943

Skutečnost

20212'

734
697

36

225
73

't52

70

70

78475

20201'

748
748

78
4

74

9

I

78486

AÚ

300
310
320
330
500

300
304

100
301

sÚ

552
553
554
555
556
557
558

561
562
563

564
569

591

595

ProdanÝ dlouhodobÝ nehmotnÝ maietek
ProdanÝ dlouhodobÝ hmotntí' maietek
Prodané pozemkv
Tvorba a z čtování rezerv
Tvorba a z čtování opravnÝch poloŽek

z
Nákladv z drobného dlouhodobého maietku
DDHM od dolní hranice do 40 tis. Kč
DDNM od dolní hranice do 60 tis. Kč
TZ DDNM od dolní hranice do 60. tis. Kč
Tz DDHM od dolní hranice do 40 tis. Kč
DDHM minulá období

FinančnÍ nákladv
Prodané cenné papĺry a podílv

rokv
Kurzové ztrátv
Kurzové ztrátv
Kuzové ztráty Erasmus +' Sience lnspired
Náklady z p ecenení reálnou hodnotou
ostatní finanční náklady

Da z p íjmil
Da z p íimťl
Doučtování DPPO z r. 2o2o
Da zpíim HC
Dodatečné odvody daně z p íim

Náklady celkem

17.02.2022
.ind ich Zuziak



l!l.3 Finanční majetek

Moravian Science Centre Brno, p íspěvková organizace,lč:29319498

Stavy bankovních (lčt k 31.12.2027

projektov' Erasmus2 (EUR)

proiektorĺ Science lnspired (EUR)

projektov'ŕ Erasmus (EU R)

provozní EUR

projektov'ŕ oPVW
provozní FKSP

provozní
čet

293696039/0300
2869131s4/0300
28s6776391O3OO

285677428/O3OO

2837672L9ĺo3oo
267960932/O3OO

267960828/O3OO

číslo

987 100,36

0,00
0,00

78 435,29

224,O2

257 8L4,OO

10 616 922,83

stav v Kč



lll.3 Finanční majetek

Moravian Science Centre Brno, p íspěvková organizace, lč:29319498

čet 243xxxx Ż57 8l4,oo

rozdíl
243
4LZ

32 515,00

257 8L4,OO

290 329,00

ěerpání fondu

platba za 9 050 ks stravenek

pŕídél L2l2L

32 509,00

362 000,00
362 000,00
32 509,00

-.
Komentá

stav financí na bankovním rjčtu FKSP k 3L.L2.2o27

celkem stav na čtu FKSP

čerpání na kulturní čely
čerpání L-L2l2o2I - p íspěvek stravenky, sociální v pomoc
pŕíděl t-t2/2021 na ričtu FKSP

počáteční stav čtu FKSP

rozdíl tičtu FKSP a stavu financí na bankovním čtu FKSP (A)

stav financí na bankovním ričtu FKSP k 3t.L2.2o21
stav k 31.12.2o2tna čtu FKSP

rozdíl p ídělu na čtu FKSP a stavu financí na bankovním čtu FKsP (B)

čerpánífondu - stravenky 2021

platba za stravenkv 2021
částka rozdílu

RozdílA/B 6,00 vyrovnáno p evodem na BU FKSP v následujícím roce

Rozdíl mezi četním stavem a bankovním krytím rezervního fondu je zp soben zaričtováním nespot ebované dotace EU dle $28 odst' 3 zák' č. 250/2000 sb.

Rozdíl čtu FKSP

Rozdílričtu FKSP k 3L'L2'202L

Konečn' stav

čerpání 7-12l2o2L
čerpání kultura

pŕíděl I-I2l2o2L
počáteční stav

4r2

4L20220
4L20240

4T2OIL3
4L2oLOO

Ż9o329,oo

-364 280,00
-78 000,00

4L7 742,00

3r4 867,0O



ll!.3 Finanční majetek

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace, lč:29319498

Stav cenin k3t.l2.202Ĺ

Datum Nákup Výdej
stav k 1. L.2027 0,00 0,00
8.1 62 500,00 0,00
11.1. 0,00 62 500,00
5.2. 84 400,00 0,00
5.2. 0,00 84 400,00
9.3. 78 900,00 0,00
5.3. 0,00 78 900,00
9.4. 65 800,00 0,00
8.4. 0,00 65 800,00
6.5. 65 100,00 0,00
7.5 0,00 65 100,00

10.6 85 700,00 0,00
9.6 0,00 85 700,00
9.7 90 300,00 0,00
9.7 0,00 90 300,00
9.8. 73 200,00 0,00
6.8. 0,00 73200,OO

9.9. 76200,OO 0,00
6.9. 0,00 76200,OO
11.10. 72 LOO,OO 0,00
7.LO 0,00 72100,O0
8.11. 75 000,00 0,00
8.11. 0,00 75 000,00
7.12 81500,00 0,00

7.L2. 0,00 81.500,00

Stav k 3I.L2.2O27 0,00



lll.3 Finanční majetek

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace, lč:29319498

Stav poklad en k 31.12.2O2t

Pokladna stav
provozní Kč 10 135,00

vstupné Kč 365 214,00
investice Kč 0,00
RežÜní EUR 0,00
RežijníCHF 0,00
RežijníUSD 0,00
Erasmus EUR 0,00
Science lnspired EUR 0,00
OPVW EUR 0,00
OPVW USD 0,00



lll.5. Dotace a p íspěvky
Moravlan science Centre Brno, p Íspěvková organlzace

P ehled dotací a p íspěvkťr 202L

Komentá

čerpání prodlouženo do 2022

čerpání prodlouženo do 2022

čerpání pľodlouŽeno do 2022

ěerpání prodlouŽeno do 2022

p íspěvek z ľoku 2020

PouŽitelnost dotace je až v roce 2022

od roku 2018' čerpání pľo rok 202l

od ľoku 2020' čerpání pro rok 202l

od ľoku 20l9' čerpání pro ľok 2021

Vyčerpaná částka
vKč

25 406 000,00

262884,93

282 901,60

986 273,34

282 468,97

300 000,00

220 000,00

0,00

509 400,00

785 418,0

180 000,00

l6 000 000,00

0,00

2 649 580,41

735 566,76

315 902,39

PosĘĺtnutá částka
vKč

25 406 000,00

800 000,00

370 000,00

I 697 000,00

300 000,00

300 000,00

220 000,00

500 000,00

530 000,00

I 500 000,00

180 000,00

l6 000 000,00

242000,00

14 249 955,00

2 277 668,04

l 065 278,00

W

P

P

P

P

P

I

I

I

I

I

I

P

I

P

P

P

Účel dotace/p íspěvku

Neĺlčelov p íspěvek na
Drovoz

Nákup filmové licence

Propagace VIDA!
nrost edkv I)PMB
Pronájem dočasn ch
v stav
Oprava podlah ve
sdílenÝch orostorách

Upgľade WiFi

Flowmon software

V měnachladícíjednotĘ
YORK
Rozvoj dětské části
science centra
Instalace spojené se
změnou narovodu na

Úprava dílen

Provozní dotace na
činnost
Dotace na opláŠtění
modelu JKC

projekt VIDA! školám

projekt Erasmus II

projekt Science Inspired

Poskytovatel
dotace/o ísoěvku

JMK

JMK

JMK

JMK

JMK

JMK

JMK

JMK

JMK

IMK

JMK

Statutámí město
Bmo
Statutární město
Bmo

OP VVV

Erasmus

Erasmus

Zpracoval:

Datum:

Jind ich Zuziak
17.02.2022
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Název rzace:

Sestavil dne: 08.02.2022
Jméno: Veronika K ivková

Podpis: lÜuz 'nt

nad 360 dnÚ
po splatnostl

0

0

í8í.360 dn
po lplatnostl

0

9í.í80 dn
po Bplatnostl

0

6ĺ-9o dn
pospla rostl

0

3ĺ-80 dn po
rplatnostl

0

0

0.30 dn po
splatnostl

0

o

Celkem po
3plďnostl

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

U

Do data
splatnostl

111
39

152
171

1

0

315
33

447
ą

524

1727

35338

14243

1532
1 6000

Celkem

111
39

152
171

1

0
315

487

524
14243
1727
1532

1 6000
35338

i140200

Syntotlck l analytlck
ltčot

Pohledávk

Iedávek a zäv azkil k 31 .12-202'|P ehled
Moravian Science Centre Brno,

3 t'10000
3'ĺ40050
31401 00

31 50001
4650200
3E1 01 00
3E 1 0200
381 0400
38'ĺ0600
381 0700
3880420
3AAO422
3880520
3EEoti1 0
celkém

v tis. Kč

V tis. Kč
Po datu solatnostl

nad 360 dnu
po splatnostl

0

1Eí.360 dnÜ
po splatno3tl

0

91.180 dnrl
po sDlatnostl

0

81-90 dn
po Bplatnos

0

3í.60 dn po
.pletno.tl

0

0-30 dn po
splatno3tl

0

Celkem po
spletno3tl

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

Do dete
sptatnostl

188
I 657

14

123
469

97
174
168
7A

121
6

393
2AA5

1 6000
32
20

859
'ĺ 00
30
97
'ĺ6

314
47

5
1

14243
1E24

39950

Celkem

't 88
'1657

14
123
469

97
170
168
70

121
6

393
2AA5

I 6000
32
20

859
98
30

140
12

451
32
11

14243
1727

400í8

Záv azkv
Syntotlck l anrlytlck

čet

321 0000
331 0000
3330003
3360200
336021 0

3370'ĺ00
33701 1 0
341 001 0
341 0020
3420110
34201't1
3430040
374001 0
374061 0
37801 00
3E30003
38301 00
3830200
3830300
38401 00
3840'ĺ'ĺ 0
3440))O
3840400
3840600
3890500
4720429
4720422

Celkem

editele



lll. 6 lnvestice

Morqvian Science Centre Brno, p íspěvkov orgonizoce

Zpracoval Jind ich Zuziak

16.02.2022Datum:

V tis. Kč

poznámka

skutečnost k 31,t2.2o21

JMK

0,00

300.00

220.00

500,94

745,42

180,00

0.00

'I 986.35

MSCB

0,00

7,16

31,

0,00

0,00

26,06

77,O4

u4,42

CELKEM

0,00

307,46

254.%

500.94

745,42

206.06

77,O4

2 ĺ31'ĺ8

skutečnost do 31.L2.2o2o

JMK

0.00 0,00 0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

MSCB

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

CETKEM

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Hodnota Celkové
skutečné
náklady

název akce
rok rok

dle schvál.
z toho
MSCB

z toho
JMKzahájení ukončení

tz

0.00

300.00

220.00

500.94

785.42

í80.00

0.00

1 98ti.38

0.00

7,46

u.26

0,00

0,00

26,06

77,04

11/.,42

0,00

307,46

2U,

500,94

745,42

206.06

77,04

2 í3ĺ 
'18

7500

300

220

'ĺ490'1

1500

180

200

24 E01,00

2022

2021

2021

2023

202í

2022

2021

2021

2021

2021

2021

2020

2021

2021

V měna chladící jednotky
YORK

Upgrade WiFi

F|owmon sofuľare

Rozvoj dětské části science
centra

lnstalace spojené se změnou
parovodu na horkovod

Úprava dílen

po ízenĺ DHM a DNM



lX. Dop! ková činnost

Moravian Science Centre Brno, p íspěvková organizace, tč:29319498

Náklady a vr nosy dopl kové činnosti 2o2L

Náklady v Kč

osobní v'ŕdaje

209 289,00

209 289,00

27O 768,27
49 400,00

510 605,96

cestoVné

4 4L4,OO

4 4L4,OO

služby

37 899,55

37 899,55

energie

3 503,83

3 503,83

materiá!

15 661,89

15 661,89

V'nosyv Kč

nalemne

574 606,90

574 606,90

83O 774,23
DPPO

M sledek hospoda ení dopl kové činnosti po

zdanění

provrze

18 173,55

18 173,55

reklama

237 993,78

237 993,78

Zpracoval

Datum:

Jind ich Zuziak
L6.02.2022

I



V.l Plnění kol v oblasti nakIádání s majetkem

Moravian Science Centre Brno, p íspěvková organizace, lč:29319498

Plnění kol v oblasti 5

LO49
420

1 310
592

338 013

47L2
1 366

23208
3 874
s 639

757 364
5 331

L6 645
36

47 436

25 915

4797
72

637 772

0

0
0
0
0
0

587

0

0

0
0

44
62

0

0

0

0

693

254
0

36

0

1 093

0

0

0

0

0

77

0

697

0

0

0

0

0

2Ĺ58

795
420

L273
592

336 920
4712
1 953

23 208
3 87Ą

s 639

L57 287

5 374
16 009

36

47 436

25 915

4797
72

636 307

DNM
ocenitelná práva

DDNM
ostatní DNM
budovy
komunikace, osvětlenĺ
inžen' rské sítě
ostatní stavby
stroje, p ístroje, za ízení
klimatizační zaŕízení
soubory hmotn' ch věcí
samostatné hmotné věcĺ
DDHM
DDHM vlastní
pozemek zastavěn'

ostatní plocha - ostatní
ostatní plocha - zele
ostatní plocha - jiná plocha

Morvian Science Centre Brno, p íspěvková organizace

202t.r stky 2021Stav k t.t.z0Łl
( v tis. Kč)

k3t.L2.2o2Ĺ
Stavy

azev

0130011
0140011
0180011
0190011
oz1.oŻoo

02L0400
0210s00
0210600
0220400
02204LO
0220600
0220900
0280011
0280012

0310400

0310s00
0310600
0310700

Celkem

rÚčI mytky r0rl_l

Zpracoval: Veronika K ivková

Datum: 08.o2.2022

3 cw.r*".ĺ

:



V. Plnění úko!ů v oblasti nakládání s majetkem

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace, tč:29319498

Přehled svěřeného nemovitého majetku
1. Pozem
okres obec katastrální území druh pozemku parcelníčíslo číslo LV

Brno-město Brno Pisĺáľky ostatní plocha 24/s7 2398

Brno-město Brno Pisáľky zastavěná plocha a nádvoří 6T 2398
Brno-město Brno Pisárky ostatní plocha 63126 2398
Brno-město Brno Pisárky ostatní plocha 63/2t 2398
Brno-město Brno Pisarky ostatní plocha 63128 2398
Brno-město Brno Pisaľkv ostatní plocha 63130 2398
Brno-město Brno Pisarkv ostatní plocha 6313r 2398
Brno-město Brno Pisaľkv ostatní plocha 63134 2398
Brno-město Brno Pisarky ostatní plocha 63137 2398
Brno-město Brno Pisarky ostatní plocha 63/38 2398
Brno-město Brno Pisárkv ostatní plocha 63139 2398
Brno-město Brno Pisarky zastavěná plocha a nádvoří 6912 2398

2. Budovy
okres obec katastrální území způsob využití č.p./č.e. číslo LV

Brno-město Brno Pisarkv stavba občanského wbavení 554 2398

Brno-město Brno Pisaľkv stavba občanského wbavení bezĺbęz 2398

Zpracoval:

Datum:

Veronika Křivková

08.o2.2022

c



v.2 lnventarizace svě eného majetku

Stavy svě eného majetku k 3Ĺ. t2. 2o2l
(v Kč no dvě desetinn místa)

Název organizace: Moľavian Science Centre Brną p íspěvková organizace

Majetek ve vlastnictví z izovatele p edan v souladu s 5 27 zákona č. 250/2m0 sb., p íspěvkové organizaci k hospoda ení (ve stavu k 31. 12. 2021 - Brutto)

Dlouhodob
Íinanční
majetek
celkem - část
položkyA. lll.
Rozvahy

1ą

0,00

Dlouhodob
hmotn majetek
celkem - část
položĘ A. ll.
Rozvahy (součet

sloupc 2 až 11)

1'

638 032 435,54

036 -DHM určen
k prodeji

částka v Kč celkem

17

0,00

052 -Poskytnuté
zálohy na DHM

částka v Kč celkem

ĺo

0,00

042 - Ned.DHM

částka v Kč
celkem

q

3 667 165,62

029 - ostatní
DHM

částka v Kč

celkem

a

ą00

028. DDHM

částka v Kč
celkem

7

16 644769,50

025 _ Pěstitelské
celĘ trval ch

porost

částka v Kč
celkem

6

0,00

022 - SHMV
a SHMV

částka v Kč

celkem

5

L72206868,36

021 - Stavby

částka v Kč
celkem

4

'#7 299 269,06

032 _ KulturnÍ
p edměty

částka v Kč

celkem

3

0,00

031- Pozemky

částka v Kč
celkem

2

782t436ts,OA

Dlouhodob
nehmotn
majetek celkem -

Ěást položlry A.t
Rozvahy

1

337tL67,Ĺ3

Prohlašuji, že u svě eného majetku byla provedena ke dni 3L. L2.2o2I inventarizace a v še uvedené stavy meietku odpovídajískutečnosti.

V Brně dne 20. L.2o22
jméno editelky/ editele v. r.

:



na Íok 2021P ehled o tvorbě a
organizace: Moravian science centre Brno, p Íspěvková oŕganizace

oÉ@vel dne: 01 022022
méno: Jind ch Zuziak

b nkovnĺ kÍyłĺ

4 649.45

Btev k
al t, )a)1\

4 49.45

2 1a1 1792Ą

785 42
307 46
25426
500.94
206 06

77 04

3't77 0O

3 177 00

5 308.18

3 630
500

1 500 00
300.00
220.OO
Ęąn Ôn

180.00

200 00
200 Í)n

3 ',t77 00
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6 807.00
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oonzeni dlouhodobého maietku
z toho: vbÚměná rhledĺrĺ ié.JnÔtkv YoRK
lnstalace spojené s uf'měnou parovodu
Ża horkovod
Uoorade WiFi

lowmon software
7VÔi .lěĺŚkÁ čáśłi ŚĆiAn.t Ćpnt.á

Iorava dílen

Po ízení DHM a DNM
Í 7 eiélkl ] rí6e i7 Ar'e

lihŕáŕlá invéŚtičníĆh liVěnj néh íličék

rekonstrukce a modemizace (technické

dŹba e ooraw maietku
alv íl.! ŕ 7 čtl 7 7 vátplé

z toho: usnesení z JMK ć, 'l96D1lz3

iinÁ 
^lÉití

Elkem čemánĺ

4 444 61

3 230 00

500.00

1 500.00
300 00
,rn dn
530.00
1BO O0

)t an

-6 A6
-6.86

7 9í3.76

4 439 00

3 230.00

500.00

1 500.00
300 00
)rÔ Ôn

530.00
180 00

)4) dn

-6 A6
-6.86

7 904.15

orloél z odolsu z DF| a DNM

inv. o ĺsDěvek z roztočtu z zovatele
z lÔhÔ: dÔolněnĺ exrďice
VÝměna chladicĺ ieđotkv YoRK Proiekt)
lnstalace spojené s 'ďměnou parovodu za
horkovod

L,Do.ede WiFi
Flowmon software
Rozvoi dětské části scien centE
IlDÍáve dílen
) v^7itila
Rozvoi webouich st_ánek

inv. dotace ze státnĺ:h fond a jin ch
Vé Ai ri.h m7 ł'|
uinÔŚ 7 orÔŕleip f)Hl/l /vláś|nĺh \

o evÔd 7 fÔndu ré7éanihÔ
ÔdVÔŕ' atÔ ŕÔ7 ÔčJll 7 i7 velélé
7 toho' UŚneŚénĺ 7 .lMK č 2Ą2D1l73
oeněžní daru a o íscěvkv od iinÝch subiekt
elkem tvorba

íev k 1'ĺ

2 03 '8í

o,21

4,3
2,50

20/.3.41Fond invéstic

bankovnĺ krytĺ

1 5?O

$av r
31.12.2021ťl

? 5r)1 23

í 1ío38

4 476.4'l
5 546 79

? 25Í) 00

4 476.4'l
6716 41

37c 'lo lŕlálši rÔ7v i śVé činn śli

p eklenutĺ dočasného

980,91
meziunosyanáklady

l llžilĺ éně'niĆh aián'|

I

| 
čerpání nespot ebované dotace dle s

l 28 odst. 3 zák' č' 250/2000 sb.
1 360.02lcelkem ěemánĺ

?79 1

980,91

í 360.02

ĺŕlÄl 7é 
'lé 

š uiśl h Ś ŕi

p evod nespot eboyené dotace kryté z
rozpočtu EU, a z finnechanismu EHP,
NoEka a z progr. š reko-české
spolupÍáce dle s 28 odst. 3 zák. č. 250/2000

elkem tvÔrba

lbv k ĺ.ĺ
, ,Ą1 Ąq

4 476.41

672A.OCFond rezerunĺ

bankovnĺ kĘ/tĺ

na
oooo

iděl 7é 7lénŠ MiŚl hÔŚDod
oeněžní daru čelo!é Určené na olalv
celkem tvorba

3lav k 'l.í

690,00

690.00Fond odměn

bankovnĺ kÍytĺ

257 g1

glav l(
3,l 122021Ą

290 33

36'424
36424
78.00

4Ą?

Ą2o oo
42000
78.00

498,00

!'l7 74 dđŕi"ě í Í'\H\Ä

" 
Irhr?áv Ślrevování

l'lh íĺá l éh 7áměŚlnánđ_|

iiné Douźití

417.74 celkem reíDání

Áán on

/t40.00
ii á tvÔítle

o ídél do fondu na Wb nákl.

celkem tvorba

ltev k 1.í.

314,47

314.47FKSP

') uvede se stav ke dni, ke kterému se p ĺloha p edHádá
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s:sl!!íglý
rczpočat -

plán

ĺJpnvcĺlý
rczpočet -

plán
skutečnost

% sruR (sRl
Ą

s6đ!Elry
mzpoč€t -

plán

up]lllny
rczpoěđ _

plán
hd'hnÍ

skutečnost
%sruR(sRl

A

ýÝnosv za vlastni ýirobkv 0
|Ýnosv z oÍodeié Ślużeb í3 25s ĺo 180 I 406 92Ua Ä)ś 256 GO%

z tohÔ: 'ĺ ÔřiŚDěvek ńá oéđ

' 
ltbúôvání

5' ośetŕovne
6' aÍcheolooicke Wzkumv
7 vsluoné 12 363 I O20 a 253 9ĺ%
8 sinosv Ôd zP
q uinôsv7 ôŚlálníĆh Śkl;éb Hc aca í í60 1 í53 99

ín ŕéklámni čjnnôśt m.Ŕélin^VHÍ: 50c 400 59
íí ńŕôvi'é ż ômdpip śttiph VHt: 1a 25 18 73

/Ýnosv z Dronáimu s'ĺ a 6ío 949

ýÝnosv za Dŕodené zboží 1 471 935
ýÝnosv Ż orodéié mateńálu
]Ôużilí íondi]' 'ĺ Fônd invéslic

) FôndłéréNńi , )54 2 )50 1 í 10 49

Á FKŚP
Ác 1r1 97%

loho: 1. Ż ořisoěvku na odJMKbezúčéĺ tjŕč€ni 25 1nn%

2 ż účél Uíčéného ořisoévku ne oÍovozÔd JMK 5 024 5 367
z tohÔ' rÍonáiem dočásné exooŻie í 697 1 697 946 58%

nŕôńáiem dočáŚné exôo7iťŁ, Í ,Ô2o 'l 5Ąc í aa3 'l ĺ00
goa aoo 263 33%

f|lń6ýáli.?nćrŻ í ,^rô 191 197 197 1 00%
37Ô ,e? 760t^

Prooeoe@ VIDA! oroslřed' orosli- DPMB a s.2 ŕ.2o2o í oo%

oÔdláh vé sdílenÝch oŕostoŕách ilq
3 výnÔśv Ż Ôřiiat'ich trensÍeŕů z ost Üsc 16 000 ĺ6 o00
4 Múnośv Ż oňietúch lrens'erú Że sR 2 650 2 650 2 650 ĺ

z lohô' ÔP VW - ôŕÔiekt V|DA škôlám 2 65C 2 650 | 650 í oo%
5 uínôśv 

' 
ôśtätníď lÉhśÍén'l í 56í í 11í 1 05í 95

7 tôhô Fráśm''ś ll 1 ÁA' 795 939
79 3í6 í oooŕ

17 !1 í ooo/Ĺ

53,! 1S,U s1.Á
aí 45.ł.ot 95.7ť1 ĺ oz5 10 öJ1

Soolřeba meteńálu 241 qqq 10 21 í6 75q
sDôtřébe éneŕoie celkém: 2 19á 2 /ł04 5 : 60q
ż toho: 1 eléklń.lé enéÍoie 211 2 404 2 405 ĺ Aiq

2 ôlvnll

u3 q6a s36 97ol 7 1 7
1Áa 13' a9% 2 c 19

2. teolo ao6 9Bor 5 5 2q
3' DáÍa

fŕodené zt'oźĺ 711 410
Aktivee dloUhodobého maiétkU -30 -29 97
Ąktiväć Ôběinéhô meielku
zmáná ŚláVl' 7áśôh vláŚtní uÍrôbv

2 B2A í 6175 ío0
1 ÄB1 23C 238 99gł 5 4 8a

)aB í ooo/

Ąküva@ vnit.ooŕoeniŻačních služeb cBq
Śtätni službv ĺ2 63€ 12 7AA 50 55 38 69%

37& 37 257 35 t4( 376 20c 5R%

' lôhô' í ôläfu'äňěślnand'r 22 021 2í a63
? náhÍ^dý ńrdý rżdôč nŕá..vňi neschôônôśl ía8 í8 ío0
3 ÔÔN 5 50F 5 266 5 ,136 98 15 15 66

RW a 3qá 7 458 9Ąql 9i 9C 50 55%

4' zakonné soqalni nakladv 1 
'9)

90rl 5 1C 79

5' iiné sociálni nákladv qíq 1 620',

cĺoisv dlouhodobého majetku 21 791 21 792

omvné ooloikv
!ákIá.|v 7 .|rôbnéhô ŕ|lôUhÔ.lÔbého maielkU 83r' 738 99

95 5 17
na 2)ś A 22Á í 0o%

JStatnr nakladv 052 999Á

a5 54: aĺ a73.0 95.76ĺ I

ař1, ôŕiińil (7^ ŕôk 2021\
fôdaléěné odvÔdv dedě 7 ôŕíińi, be ńk )o)o\ 70
ýýsledek hośôôŕ'áření Do zdäńěnĺ

za
t.

č. 12

Poznámka: Fomulář lze podle potieb odvětvového odboru
1) organżace vyplňuje, pokud pÍovedla změnu rozpoč{u - plánu
tato přĺloha předkládá.

h6podeřonĺ'
3) Po rczśĺřĺ výnosy z pňjatých transferü tak, że uvede každý
dotačnĺho titulu.
Aktiva@ se uvádi se zápomým znaménkem.

Lrvádĺ

2) oojmenoBlole * Wede upravený lozpočet _ plán hGpodařenl. ryla změna

v tis' Kč

plán hospodařenĺ po poslednĺ Żměně rozpoč{u - plánu hGpodaÍenĺ, herá bylo píovedena do data, k némuž *

plánu hGpodářenĺ. Pokud změna provedena neqy'a' uvede * do jmonovatelo *voný Íozpočet- plán

dlé

1 ) 20))

za tŕánsfeÍ Żvlášť


