
Výroční zpráva 

 školní rok 2017/ 2018 

Základní škola Brno, Arménská 21,   

příspěvková organizace 
 

 

1.0 Základní charakteristika školy: 

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace 

 

1.2 Zřizovatel školy:  

Statutární město Brno, Městská část – Bohunice,  

Dominkánské nám. 1, 625 00 

 

1.3 Ředitel školy: Mgr. Petr Holánek 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: 

 Základní škola – kapacita 950, Školní jídelna – kapacita 700,  

Školní družina – kapacita 250  

 

1.5 Kontakty: 

Telefon: 547 211 667 

Email: reditel@zsarmenska.cz 

Web: zsarmenska2.webnode.cz  

 

1.6 Úplná/neúplná škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň 14 5 294 21 950 

2.stupeň 8 4 215 26,9 

Celkem 
22 9 509 23,1 950 

   

  

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Datum zřízení: 21. 9. 2005 

Předseda a členové ŠR:   

předseda – Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. 

členové – Ilona Šlachtová, Mgr. Josef Mamula, Ing. Jana Floriánová, Mgr. Roman Juránek, 

Jana Cendelínová, Mgr. Veronika Vernerová, Ing. Mgr. Libor Babák, Ph.D., MBA,             

Ing. Tomáš Stranyánek  

 

 

mailto:reditel@zsarmenska.cz


1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích 

programů 

Číslo jednací Ročník 

ŠVP  ZSA – 105/2017 1.-9.  

Jiné specializace, zaměření: rozšířená výuka TV – plavání  
 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu  

Z  17-01 

Počet Počet strávníků 

děti   

a žáci   

zaměstnanci školy a vlastní 

důchodci 

ostatní* 

ŠJ - úplná 1 519 52 84 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů 

(firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k 30. 6. 2018): 

Fyzické osoby 8 

Přepočtení na plně zaměstnané 8 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 7 192 fyz. 8/ přepoč.  5,4642 250 

Z činnosti ŠD: 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem xxx xxx xxx xxx 

Z činnosti ŠK: 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

   Přepočtený /    

fyzický 

% 

Celkový počet pedagogických pracovníků 43,3681/50 86,74 

z toho odborně kvalifikovaných  42,6539/49 87,05 

 

2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 

  

2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 4 

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 4 

  



2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 20 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 4 6 

36-50 let 5 9 

51 a více 1 8 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 10 24 

Rodičovská dovolená 0 4 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 5,45/ 9 

z toho  a) asistent pedagoga:4,75/ 8 

        b) osobní asistent:0 

        c) školní asistent:0 

            d) doučovatel: 0,7/5 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 1 

Přírodní vědy 6 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
5 

Inkluze do škol 3 

Prevence násilí, subkultury 5 

Ostatní 2 

Celkem 22 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 57 57 0 0 0 

2. 61 60 1 0 0 

3. 58 48 10 0 0 

4. 64 50 14 0 0 

5. 54 27 27 0 0 

Celkem za I. stupeň 
 

 

 

294 242 52 0 0 

6. 67 27 39 1 0 



7. 53 12 40 1 0 

8. 46 19 26 0 0 

9. 49 16 33 0 0 

Celkem za II. stupeň 
215 74 138 2 0 

Celkem za školu 509 316 190 2 0 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  17 

 průměr na jednoho žáka: 0,03 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 

 
10 6 4 34 5 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 49 100 

nižší ročník/5.ročník 0 0 

Celkem 49 9,62 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   15 

Důvody: specializované třídy pro děti se SVP, stěhování 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  4 

Důvody: změna bydliště 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 0 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 0 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 1 

  



4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 0 
 

5.0 Výkon státní správy 

/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 

 

5.1  Rozhodnutí ředitele (rok 2018) 

 Počet 

rozhodnutí 

Počet 

odvolání 

Odklad povinné školní docházky  18 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 102 0 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  

 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 RJ, HV VŠ 

školní metodik prevence 1 ČJ, VV VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  0 xxx xxx 

školní speciální pedagog  1 xxx VŠ 

 

6.1.2 Věková struktura 

 do 35 let 36 – 50 let 51 let a více/z toho důchodci 

výchovný poradce xxx xxx 1 

metodik prevence xxx 1 xxx 

školní psycholog xxx  xxx 

speciální pedagog xxx xxx 1 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

výchovný poradce: tvoření PLPP – EDUPRAXE s.r.o. 

školní metodik prevence:  

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 

6.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 0 

 

6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): 0 

 



6.3 Vzdělávání žáků se SVP 

 Žáci s podpůrnými opatřenými 

1.stupeň 42 

2. stupeň 31 

Celkem 73 

 

7.1 Další údaje o škole  

 

Mimoškolní aktivity 

pořádání plaveckých soutěží pro brněnské školy, organizace soutěže Pohár rozhlasu, účast na 

mezinárodní akci Noc s Andersenem, dobrovolná sbírka pro nadační fond dětské onkologie 

Krtek, Noc bez drog, školní soutěž Talent Show, práce školního parlamentu, sběr starého 

papíru, sběr pomerančové kůry. 

 

Účast školy v soutěžích a olympiádách 

sportovní soutěže: vodní pólo, kopaná, atletika, plavání, vybíjená, florbal, futsal, korfbal, 

házená, šplh, Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

výtvarné soutěže 

literární soutěže 

pěvecké soutěže 

matematika: Matematický klokan, matematická olympiáda, Pangea, Pythagoriáda přírodopis: 

Přírodopisný klokan 

olympiády: Český jazyk, Anglický jazyk 

soutěže v rámci EVVO - Recyklohraní 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 

SVČ Lány, SVČ Labyrint, Asociace školských sportovních klubů, KPSP Kometa Brno, Sbor 

dobrovolných hasičů Brno-Bohunice, Tatran Bohunice, MŠ Amerlingova, MŠ Běloruská, MŠ 

Uzbecká, KJM Brno – pobočka Lány, Městská policie, Policie ČR, Vězeňská služba ČR, 

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Zachova, Pedagogicko-psychologická poradna 

Brno, Voroněžská, SPC Štolcova, IPS (volba povolání), PPP Sládkova (prevence sociálně-

patologických jevů, Podané ruce, Ratolest, Anabel, OSPOD (ÚMČ Brno-Bohunice), Úřad 

práce Brno-střed, SVP. 

 

Spolupráce školy s PC, vysokými školami 

Naše škola je Fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Spolupráci s 

Masarykovou univerzitou zajišťuje garant praxí. Pedagogických praxí se pravidelně účastní 

ve dvou termínech studenti školy. 

 

Péče o talentované žáky 

Péče je zajištěna v rámci individuálního přístupu. 

 

Péče o zaostávající, problémové žáky 

Péče je zajištěna v rámci individuálního přístupu a individuálních vzdělávacích plánů, 

popřípadě plánů pedagogické podpory. Naše škola se podílí na projektu „Prevence školní 

neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“. 

 

Různé 

Lyžařské výcvikové kurzy žáků 5. - 9. ročníků. 

Zotavovací akce žáků 1. - 9. ročníků. 



Soustředění žáků plaveckých tříd. 

Poznávací exkurze v rámci výuky cizího a druhého cizího jazyka do Velké Británie a do 

Rakouska. 

 

 

Stručný výčet nejvýraznějších úspěchů žáků a pedagogů naší školy 

 

Anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky „Zlatý Amos“:  

1. místo v Jihomoravském kraji 

 

Český jazyk a literatura 

Celostátní literární soutěž: umístění v celostátním kole 

 

Anglický jazyk 

XII. Olympiáda AJ: účast v městském kole 

 

Matematika 

Postup do městského kola Pythagoriády 

Postup do městského kola matematické olympiády a 2. místo v okresním kole 

Matematický klokan – 1. místo 

 

Hudební výchova 

Hanácký skřivan: 1. a 2. místo 

Česko zpívá: postup do semifinále 

Lyra 2017: 3. místo 

 

Výtvarná výchova 

Městské školo výtvarné soutěže „Kyberšikana“: 3. místo 

Soutěž „O pohár starosty“: 1. místo společně se ZŠ Vedlejší 

Soutěž „Empík naděluje“: 2. místo v okresním kole 

 

Plavání 

Většina předních umístění v městských kolech v různých kategoriích žáků 1. a 2. stupně 

Celorepublikové závody MČR: 2x 1. místo, 3x 2. místo a 9x 3. místo v krajském kole. 

Republikové finále družstev ZŠ - účast 

Přebor Moravy pro mladší žáky: účast a 1x 3. místo 

 

Atletika 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů OVOV: 1. a 2. místo v okresním kole, 1., 2. a 3. 

místo v krajském kole, v celorepublikovém finále pak účast jednotlivců 

Pohár rozhlasu: účast v okresním kole 

Lehkoatletický trojboj – účast v městském kole (umístění jednotlivců v první desítce) 

 

Kopaná 

Okrskové kolo McDonalďs: 1. místo 

Okresní kolo McDonalďs Cup: 2. místo 

 

Futsal 

Účast v okresním kole 

 



Korfbal 

Obvodní kolo 2. místo 

 

Šplh 

Obvodní kolo 1. místo 
 

 

7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně 

dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ...  

 

Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky 2 53 

Přírodní vědy 4 75 

Sport, TV, turistika 0 0 

Umělecké obory 6 33 

Zdravotní, speciální 

pedagogika 

0 0 

Celkem 12 161 

 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

Speciální pedagog  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007242 

Délka trvání projektu  1. 9. 2017-31. 8. 2019 

Operační program  Výzva č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ 

I 

ZŠ  

 

a) jako žadatel 

Celková výše dotace  1 314 564 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

xxx 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je podpora v oblasti, která bude vyhodnocena 

jako nejslabší vzhledem k celorepublikovému průměru. Na 

základě šetření realizovaného pro potřeby výzvy Místní 

akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) byl rozeslán dotazník, 

jehož vyplnění bylo podmínkou možnosti čerpání finančních 

prostředků prostřednictvím projektů zjednodušeného 

vykazování (šablon).  
 

 

 

 

 



Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126  

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě 

Brně 

Délka trvání projektu  1. 9. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  OP VVV 

Škola 

a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  49 993 567,52 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

xxx 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací 

zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a 

inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně. 

 

 

9.0 Zhodnocení a závěr: 

 

Ve školním roce 2017/2018 pokračovala naše škola v předcházející úspěšné činnosti a 

aktivitách školních, sportovních i veřejných. 

Škola se nadále zapojovala do projektu „Prevence školní neúspěšnosti na základních 

školách ve městě Brně“. 

V rámci tohoto projektu vykazovalo činnost celkem pět pedagogů, věnujících se 

dětem, které potřebovaly pomoc. Z OP VVV - ze „Šablon pro ZŠ“ jsme v projektu „Speciální 

pedagog“. 

Ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena (pobočka Lány) jsme se zapojili do 

projektu „Co v učebnicích nebylo – od autora ke čtenáři“. 

Žáci sedmých ročníků se u společnosti Scio zúčastnili na jaře zjišťování jazykové úrovně 

angličtiny žáků základních škol a víceletých gymnázií.  

Na základě agregovaných dat výsledků naší školy v centrálně zadávaných testech 

jednotné přijímací zkoušky v roce 2018 z jazyka českého a matematiky dosáhli žáci naší 

školy v přijímacích testech nadprůměrných výsledků.  

I v letošním školním roce využila řada našich učitelů možnosti dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků v rámci akreditovaných školení a seminářů.  

Naše škola se letos zapojila do celostátní ankety o nejoblíbenějšího učitele České 

republiky, kde se náš pedagog umístil na prvním místě v Jihomoravském kraji. 

 

  



Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2017/2018 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Monika Komárková 

 

Podmínky školy 

Naše škola je z hlediska svého umístění městskou sídlištní školou. S touto 

charakteristikou souvisí fakt výskytu zvýšeného množství sociálně-patologických jevů. Náš 

výchovně-vzdělávací program (rozšířená výuka tělesné výchovy – plavání) vytváří pozitivní 

vztah ke zdravému životnímu stylu, dále nabízíme svým žákům různé kroužky a školní akce, 

které pro ně znamenají kvalitní trávení volného času bez nebezpečí kontaktu s rizikovými 

skupinami.   

Na základě zkušeností a analýzy plnění předchozích preventivních programů můžeme 

říci, že mezi největší problémy, které se v oblasti prevence soc.pat jevů na naší škole v 

některých případech objevují, patří: kouření, šikana, kyberšikana, záškoláctví, agresivita mezi 

žáky, negativní postoj některých rodičů žáků (zejména tolerování „prohřešků“, nedůslednost).  

Případný výskyt šikany ve třídách je citlivě sledován (postupujeme podle Programu 

proti šikanování). Pečlivě jsou sledovány nově vzniklé kolektivy – zejména třídy plavecké 

spojené s neplaveckým kolektivem. Třídnické hodiny jsou začleněny pevně do rozvrhu a 

třídním učitelům jsou nabízeny preventivní programy Poradenského centra PPP, na jejichž 

výběru se podílejí i žáci. 

 

Co se podařilo 

I nadále spolupracujeme s těmito organizacemi: Policií ČR, městskou policií, 

organizacemi Sananim, Spondea, Anabell, PPP Sládkova a pokračujeme i v projektu Proč říct 

cigaretám ne?, kdy v souvislosti s ním bylo letos provedeno dotazníkové šetření u žáků z 8. a 

9. ročníků pro interní potřeby projektu, ze kterých je patrno, že má tato akce rozhodně smysl a 

na žáky pozitivně působí. Taktéž spolupráce se Sananimem je u žáků kladně hodnocena.  

Velkou letošní školní akcí byl sportovně-vzdělávací program AUTHOR BACK TO 

SCHOOL, který žákům zábavnou formou představil možnosti trávení volného času a 

seznámil je s informacemi o letních extrémních sportech. Hlavní cílem tohoto programu byla 

motivace ke sportu, preventivní působení proti obezitě a rozvíjení talentu a schopností dětí.  

Velice kladně opět hodnotíme naše školní poradenské pracoviště – a to spolupráci mezi 

výchovným poradcem, metodikem prevence, nově se speciálním pedagogem, vedením školy a 

třídními učiteli. Touto spoluprací se mnohdy předchází vážnějším problémům, zejména 

v oblasti vztahů ve třídě a šikany. 

Jako každoročně proběhla naše ojedinělá školní preventivní akce Noc bez drog určená 

pro žáky druhého stupně – opět s velkým úspěchem. S roční pauzou se uskutečnilo oficiální 

rozloučení s žáky devátých ročníků – a to Ples deváťáků, kdy společný čas ve škole trávili 

žáci, učitelé, ale i rodiče. 

 

Co se nám nedaří 

Ani v letošním školním roce se nám nepodařilo začlenit preventivní programy do všech 

ročníků. Na  1. stupni mají žáci v průběhu roku mnoho akcí a aktivit, takže je mnohdy těžké 

najít nějaký vhodný termín. Obecně u nás preferujeme programy zdarma – zejména z PPP 

Sládkova, ale díky velkému množství brněnských škol jsou programy rychle obsazeny a volné 

termíny se hledají velmi těžko. Zlepšit by chtěla taktéž lepší informovanost učitelů o 

novinkách v prevenci a kontrola začleňování preventivních témat do třídnických hodin.  

Z finančních důvodů se nám nepodařilo získat předplatné nového časopisu Třídní učitel, 

o kterém si myslíme, že by byl vhodnou pomůckou (nejen) pro naše třídní učitele. 

  



Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 

      
Příjmy (výnosy): 

       

Celkové příjmy 

 

35 147 613 Kč 

    

Pozn: z výkazu Čerpání dotací UMČ, 

SR, DČ 

        Dotace od obce 

 

4 890 000 Kč 

     Dotace města Brna – plavání 

 

34 000 Kč 

     Dotace města Brna – mentoři 

 

85 000 Kč 

     Dotace města Brna – „desinfekce“ 

 

3 000 Kč 

     Dotace OŠMT MMB 

 

24 044 140 Kč 

     Dotace OŠMT MMB účelové 

 

595 884 Kč 

     Dotace EU OP VVV 

 

168 089 Kč 

     Poplatek za školní družinu 

 

323 280 Kč 

     Poplatky od žáků (LVK, stravné) 

 

3 444 506 Kč 

     Výnosy z akcí žáků a školy 

 

31 432 Kč 

     Ostatní zdroje – plavání 

 

76 815 Kč 

     Čerpání RF – daň. úspora, dary, sběr žáků 

 

119 479 Kč 

     Použití fondu reprodukce 

 

0 Kč 

     Jiné výnosy, náhrady škod, úroky 

 

1 300 Kč 

     
        Příjmy z DČ 

 

1 330 688 Kč 

     
          



Výdaje (náklady): 

 

34 489 654 Kč 

     Investiční výdaje celkem 

 

0 Kč 

     
        Neinvestiční výdaje celkem 

       Náklady na platy a prac. neschopnost – SR 

 

17 244 435 Kč 

     Platy – účelové dotace SR 

 

438 149 Kč 

     Ostatní osobní náklady – SR 

 

40 000 Kč 

     Platy – EU OP VVV 

 

123 596 Kč 

     Zákonné odvody zdrav. a soc. poj. - SR 

 

5 848 419 Kč 

     Zákonné odvody zdrav. a soc. poj. - ú.d. SR 

 

148 972 Kč 

     Zákonné odvody zdrav. a soc. poj. - EU OP VVV 

 

42 022 Kč 

     Zákonné poj. odp. zaměstnavatele 

 

71 759 Kč 

     FKSP SR 

 

344 889 Kč 

     FKSP – ú.d. SR 

 

8 763 Kč 

     FKSP – EU OP VVV 

 

2 471 Kč 

     Výdaje na DVPP 

 

11 023 Kč 

     Výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky 

 

463 776 Kč 

     Ochranné prac. pomůcky pro zam., prevent. prohl. zam. 

 

18 625 Kč 

     Ostatní výdaje ze SR 

 

1 214 Kč 

     Ostatní provozní náklady (ÚMČ, ost. zdroje) 

 

8 619 662 Kč 

     
        Náklady DČ 

 

1 061 879 Kč 

     
        Hospodářský výsledek za rok 2017: 

       Zisk 

 

657 959 Kč 

     
         

 

 

V Brně dne 21. 9. 2018 

 

       Mgr. Petr Holánek 

ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 


