
Výroční zpráva 

 školní rok 2018/ 2019 

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,  

Dominikánské 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: www.zsarmenska.cz  

1.6 Úplná/neúplná škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň 14 5 301 21,5 950 

2.stupeň 9 4 216 24 

Celkem 
23 9 517 22,7 950 

   

  

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 – Ing. Petr Nádvorník, Kateřina Schielová, Pavel Trnka, Mgr. Roman Juránek,      

Mgr. Jolana Hůrková, Jana Cendelínová, Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ing. Tomáš 

Stranyánek, Mgr. Ing. Libor Babák, Ph.D., MBA 

 

 
 

mailto:reditel@zsarmenska.cz
http://www.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 1 559 64 77 

* 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 7 188 fyz. 7/ přepoč.  5,5714 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 43,1765/48 89,95 

z toho odborně kvalifikovaných  42,4623/47 90,34 

 

2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 

  

2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2 

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 1 

  



2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 17 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 4 3 

36-50 let 5 8 

51 a více 2 11 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 

Celkem 11 24 

Rodičovská dovolená 0 4 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 8,08/ 16 

z toho  a) asistent pedagoga: 7,38/ 11 

        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 47 

Přírodní vědy 9 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
1 

Inkluze do škol 47 

Prevence násilí, subkultury 47 

Ostatní 2 

Celkem 153 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 54 54 0 0 0 

2. 55 55 0 0 0 

3. 61 56 5 0 0 

4. 59 41 18 0 0 

5. 72 48 24 0 0 



Celkem za I. stupeň 
 

 

 

301 254 47 0 0 

6. 51 15 34 2 0 

7. 68 28 40 0 0 

8. 50 12 38 6 0 

9. 47 12 35 0 0 

Celkem za II. stupeň 
216 67 149 8 0 

Celkem za školu 517 321 183 8 0 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 3 0,58 

3 0 0 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  117 

 průměr na jednoho žáka: 0,23 

 

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 

 
11 5 1 29 7 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 47 100 

7. ročník/5.ročník 2 1,6 

Celkem 49 9,48 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   9 

Důvody: specializované třídy pro děti se SVP, stěhování, jiný typ školy 

 

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: 1 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 1 



 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 1 

  

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 1 
 

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 118 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  0 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 xxx 

speciální pedagog xxx xxx xxx 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

xxx 

 

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 57 

2. stupeň 80 

Celkem 137 

 

 

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, Lipka, Rezekvítek – EVVO, 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), 

SPC Veslařská, SPC Kociánka, 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. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity – odborné přednášky 

na akci „Noc bez drog“. 

 

Péče o talentované žáky 

Péče je zajištěna v rámci individuálního přístupu. 

 

Péče o zaostávající, žáci se SVP 

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 u nás i v zahraničí. 

Zotavovací akce žáků 1. - 9. ročníků. 

Soustředění žáků plaveckých tříd. 

Adaptační výlety. 

 

Stručný výčet nejvýraznějších úspěchů žáků a pedagogů naší školy 

 

Český jazyk a literatura 

Celostátní literární soutěž „Náš svět“: 1. místo v celostátním kole. 

Celostátní literární soutěž „Rosteme s knihou“: Čestné uznání. 

Postup do městského kola v olympiádě v ČJ. 

 

Anglický jazyk 

XIII. Olympiáda AJ: 1. místo v městském kole. 

 

Matematika 

Postup do městského kola Pythagoriády. 

Matematická olympiáda. 

Logická olympiáda. 

Pangea. 

Matematický klokan. 

 

Chemie 

Účast v soutěži „Hledáme mladého chemika“. 

 

Hudební výchova 

Hanácký skřivan:  2. místo. 

 

Výtvarná výchova 

Městské školo výtvarné soutěže „Kyberšikana“: 2x 1. místo 

 

Plavání 

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

Krajské kolo družstev ZŠ: 1. místo dívky, 1. místo hoši. 

Krajský přebor mladší žáci: 5x 1. místo. 

Krajský přebor starší žáci 14x 1. místo. 

Mezinárodní plavecké závody v Chanty-Mansijsku v Rusku – účast. 

Celorepublikové závody MČR: 3x 1. místo, 1x 2. místo a 5x 3. místo v krajském kole. 

Republikové finále družstev ZŠ – účast. 

Závody o pohár Moravy: 2x 1. místo, 3x 3. místo. 

Plavecké závody o Cenu brněnského draka: 5x 1. místo. 

 

Atletika 

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

2.  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). 

Závody ve šplhu: 1. místo v městském kole. 

 



Kopaná 

Okrskové kolo McDonalďs: 3. místo. 

 

Jiné 

Světový den laskavosti – vítězství v celostátním kole. 

 
 

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 0 0 

Přírodní vědy 2 28 

Sport, TV, turistika 2 22 

Umělecké obory (HV, 

keramika) 

6 42 

Učení je zábava, přípravy na 

přijímací zkoušky z ČJ 

2 30 

Celkem 12 122 

 

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 2018/2019 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“ 

nadále pokračovali, a to zejména v rámci vzdělávání všech pedagogů v oblasti inkluze. 

Novým projektem se stalo zapojení naší školy do sítě brněnských otevřených škol. 

Na základě agregovaných dat výsledků naší školy v centrálně zadávaných testech 

jednotné přijímací zkoušky v roce 2019 z jazyka českého a matematiky dosáhli žáci naší školy 

v přijímacích testech nadprůměrných výsledků.  

V tomto školním roce využili všichni naši pedagogové možnosti dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků v rámci akreditovaných školení a seminářů.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2018/2019 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Monika Komárková 

 

Podmínky školy 

Naše škola je z hlediska svého umístění klasickou městskou sídlištní školou (městská 

část Brno Bohunice), s touto charakteristikou souvisí fakt výskytu zvýšeného množství 

sociálně-patologických jevů. Začíná přibývat mnoho žáků, kteří vyrůstají v neúplných rodinách 

a v méně podnětném prostředí či v prostředí tzv. rizikovém. Z důvodu předcházení případných 

sociálních problémů spojených s životem na sídlišti spolupracujeme v okolí naší školy s 

několika organizacemi nabízejícími volnočasové aktivity (Domeček – centrum volného času, 

Lány – centrum volného času, Labyrint – studio dramatické tvorby, Kejbaly a ZUŠ). Také 

naším výchovně-vzdělávacím programem je rozšířená výuka tělesné výchovy – plavání, což 

vytváří pozitivní vztah ke zdravému životnímu stylu. Dále škola nabízí 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 na naší škole v některých případech 

objevují, patří: kouření, šikana, kyberšikana, záškoláctví, agresivita mezi žáky a vandalismus. 

Identifikace těchto problémových oblastí nám umožňuje průběžně pracovat na zlepšování 

situace ve škole. Případný výskyt šikany ve třídách je citlivě sledován a je postupováno podle 

Programu proti šikanování. Pokud dojde k výskytu agresivního chování ve třídě, dochází na 

popud třídního učitele k objednávání do Pedagogicko-psychologického centra v Brně k 

diagnostice a další postup je konzultován s odborníky. Pečlivě jsou sledovány nově vzniklé 

kolektivy – zejména třídy plavecké spojené s neplaveckým kolektivem. Třídnické hodiny jsou 

začleněny pevně do rozvrhu, třídním učitelům jsou nabízeny preventivní programy 

Poradenského centra Brno a v hodinách se hlavně pracuje na vytvoření pozitivního klimatu 

třídy a dobrých vztahů mezi žáky. 

Co se podařilo  

Jako každoročně se nám povedla naše originální školní akce Noc bez drog, opět jsme 

sehnali nové zajímavé odborníky a žáci akci hodnotili velmi kladně. Nový pan ředitel prevenci 

maximálně podporuje, díky němu se ve druhém pololetí konala přednáška Policie ČR                      

o kyberšikaně pro pedagogy, ale i rodiče. Také žáci pátých ročníků absolvovali program 

Kyberšikana a deváťáci program Právní vědomí - taktéž od Policie ČR.  

Kromě časopisu Prevence začala naše škola odebírat i časopis Třídní učitel, který jistě 

poskytne zajímavé rady a náměty na vedení třídnických hodin. Prohloubilo se i fungování 

školního poradenského pracoviště, výchovný poradce a preventista se pravidelně schází                 

s vedením a řeší aktuální problémy. Školní parlament se také více podílí na chodu školy a další 

novinkou je nový školní časopis Armixxx, který podrobně mapuje, co se u nás ve škole děje 

zajímavého. 



Co se nám nedaří 

 V letošním roce se nám opět nepodařilo začlenit preventivní programy do všech 

ročníků. Obecně je u nás největší zájem o programy zdarma, které nabízí zejména PPP Brno, 

ale díky velkému množství brněnských škol je kapacita rychle naplněna. Díky spolupráci s 

Policií ČR by se nám v příštím školním roce mohlo povést preventivní programy lépe začlenit. 

 Také se nám letos nepovedlo sehnat školního psychologa a spolupracovníka na                  

1. stupni, který by se zabýval prevencí prvního stupně a úzce spolupracovat se školním 

poradenským pracovištěm. Dále jsme si všimli, že mají někteří začínající učitelé problém 

s vedením třídnických hodin, proto bychom chtěli příští rok zpracovat nějaký stručný "manuál" 

vedení třídnických hodin. 

 

 

 

 

 

  



Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018    

Příjmy (výnosy):    

Celkové příjmy  39 239 073 Kč  
    
Dotace od obce  4 890 000 Kč  
Dotace města Brna – plavání  33 000 Kč  
Dotace města Brna – dietní stravování  50 000 Kč  
Dotace OŠMT MMB  27 983 594 Kč  
Dotace EU OP VVV  509 096 Kč  
Poplatek za školní družinu  325 670 Kč  
Poplatky od žáků (LVK, stravné)  3 821 110 Kč  
Výnosy z akcí žáků a školy  22 391 Kč  
Ostatní zdroje – plavání  91 633 Kč  
Čerpání RF – daň. úspora, dary, sběr žáků  249 253 Kč  
Použití fondu reprodukce  0 Kč  
Jiné výnosy, náhrady škod, úroky  3 216 Kč  

Příjmy z DČ  1 260 110 Kč  
    

Výdaje (náklady):  38 698 195 Kč  

Investiční výdaje celkem  0 Kč  
    

Neinvestiční výdaje celkem    
Náklady na platy a prac. neschopnost – SR  20 112 249 Kč  
Ostatní osobní náklady – SR  75 000 Kč  
Platy – EU OP VVV  329 411 Kč  
Zákonné odvody zdrav. a soc. poj. - SR  6 823 624 Kč  
Zákonné odvody zdrav. a soc. poj. - EU OP VVV  111 998 Kč  
Zákonné poj. odp. zaměstnavatele  85 526 Kč  
FKSP SR  402 245 Kč  
FKSP – EU OP VVV  6 588 Kč  
Výdaje na DVPP  20 601 Kč  
Výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky  476 993 Kč  
Služby - EU OP VVV  15 441 Kč  
Ochranné prac. pomůcky pro zam., prevent. prohl. zam.  29 504 Kč  
Ostatní výdaje ze SR  3 510 Kč  
Ostatní provozní náklady (ÚMČ, ost. zdroje)  9 239 955 Kč  
Náklady DČ  965 550 Kč  

    
Hospodářský výsledek za rok 2018:    
Zisk  540 878 Kč  

    
 

V Brně dne 20. 9. 2019   Mgr. Petr Holánek, ředitel školy 

 

 


