
Výroční zpráva 

 školní rok 2019/ 2020 

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 13 5 274 21,0 950 

2.stupeň 10 4 239 24 

Celkem 
23 9 513 22,3 950 

   

  

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 – 107/2019 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 1 554 65 84 

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

(firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k 30. 6. 2020): 

Fyzické osoby 6 

Přepočtení na plně zaměstnané 6 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy (k 30. 6. 2020) 

ŠD počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 7 154 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 (k 30. 6. 2020) 

 

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

   Přepočtený /    

fyzický 

% 

Celkový počet pedagogických pracovníků 46,3690/49 94,63 

z toho odborně kvalifikovaných  44,6190/47 94,93 

 

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: 4 

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 3 

  



2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 17 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 5 3 

36-50 let 4 9 

51 a více 2 11 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 

Celkem 11 25 

Rodičovská dovolená 0 4 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 7,02/ 10 

z toho  a) asistent pedagoga: 6,53/ 9 

        b) osobní asistent:0 

        c) školní asistent:1 

            d) doučovatel: 0,28/2 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 47 

Přírodní vědy, technické vědy 9 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
1 

Čtenářská gramotnost 2 

Prevence násilí, subkultury 1 

Občanské právo 47 

Celkem 107 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 40 40 0 0 0 

2. 53 53 0 0 0 

3. 51 47 4 0 0 

4. 62 61 1 0 0 

5. 68 54 14 0 0 



Celkem za I. stupeň 
 

 

 

274 255 19 0 0 

6. 76 66 10 0 0 

7. 50 24 26 0 0 

8. 64 33 31 0 0 

9. 49 17 32 0 0 

Celkem za II. stupeň 
239 140 99 0 0 

Celkem za školu 513 395 118 0 0 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 4 0,78 

3 0 0 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  129 

 průměr na jednoho žáka: 0,25 

 

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 

 
6 4 3 28 15 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 49 87,5 

7. ročník/5.ročník 4/3 12,5 

Celkem 56 100 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   13 

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

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  2 

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: 2 

  

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 2019) 

 Počet 

rozhodnutí 

Počet 

odvolání 

Odklad povinné školní docházky  15 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 104 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 
2 

ČJ, VV, 1. st., spec. 

pedagog 
VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  1 psycholog VŠ 

školní speciální pedagog  0 xxx xxx 

 

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 1 1 xxx 

školní psycholog xxx 1 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): 189 000 Kč 

 

6.3 Vzdělávání žáků se SVP 

 Žáci s podpůrnými opatřenými 

1.stupeň 51 

2. stupeň 87 

Celkem 138 

 

 

7.1 Další údaje o škole  

 

Mimoškolní aktivity 

pořádání plaveckých soutěží pro brněnské školy, organizace soutěže Pohár rozhlasu, Noc bez 

drog, práce školního parlamentu, sběr starého papíru, sběr pomerančové kůry, Halloween. 

 

Účast školy v soutěžích a olympiádách 

sportovní soutěže: kopaná, plavání, florbal, házená, šplh, Odznak všestrannosti olympijských 

vítězů (republikové finále) 

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 

Projektový den k 30. výročí sametové revoluce 

Lyžařské výcvikové kurzy žáků 5. - 9. ročníků u nás. 

Soustředění žáků plaveckých tříd. 

 

Stručný výčet nejvýraznějších úspěchů žáků a pedagogů naší školy 

 

Český jazyk a literatura 

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

Postup do městského kola v olympiádě v ČJ. 

Soutěž ve čtenářské gramotnosti „Babylon“: účast v městském kole 

 

Anglický jazyk 

XIII. Olympiáda AJ: účast v městském kole. 

 

Matematika 

Školní kolo Pythagoriády. 

Logická olympiáda. 

 

Chemie 

Krajské kolo v soutěži „Hledáme mladého chemika“. 

 

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: 3x 1. místo. 

Krajský přebor starší žáci 12x 1. místo. 

Mezinárodní plavecké závody v Chanty-Mansijsku v Rusku – 2 x 3 místo. 

Celorepublikové závody MČR: 3x 1. místo, 1x 2. místo v celorepublikovém kole. 

Závody o pohár Moravy: 6x 1. místo, 3x 3. místo. 

Velká cena Českých Budějovic – účast v republikovém finále – 3 x 1. místo, 4 x 2. místo, 5 x 

3. místo 

 

Atletika 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů OVOV – školní kolo, republikové finále OVOV 

Závody ve šplhu: účast v městském 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 2 23 

Přírodní vědy 1 7 

Sport, TV, turistika 7 65 

Umělecké obory (HV, 

keramika) 

7 62 



Přípravy na přijímací 

zkoušky z ČJ  

1 22 

Přípravy na přijímací 

zkoušky z M 

1 29 

Celkem  19  208 

 

 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

Šablony 2 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012509 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019-31. 8. 2021 

Operační program  Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 

ZŠ  

 

a) jako žadatel 

Celková výše dotace  1 853 866 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

xxx 

Stručný popis projektu  Projekt je zaměřen na personální podporu ZŠ – školní 

psycholog a personální podporu ŠD – školní asistent a 

dále na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 

prostřednictvím vzájemných návštěv. 
  

 

 

 

Podpora školy ze strukturálních fondů   

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 zapojených škol za 

účelem prevence školní neúspěšnosti žáků základních škol a 

zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve 

městě Brně. 

 

 

Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

 MAP II    

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace   35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

xxx 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity 

předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. 

Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem 

je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj 

čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách 

a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také 

zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, 

vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, 

vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu. 

 

 

Podpora školy ze strukturálních fondů  

 

Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně    

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě 

Brně  

Délka trvání projektu  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Operační program  OP VVV 



Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

b) jako partner  

Celková výše dotace  100 000 000 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

xxx 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit 

projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání 

ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti 

na základních školách ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí 

na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání 

ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do 

předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu 

mezi stupni vzdělávání. Projekt dále přinese posílení 

odbornosti pedagogů partnerských škol a posílení 

inkluzivního přístupu ve školách na území Brna. 

 

 

9.0 Zhodnocení a závěr: 

 

Ve školním roce 2019/2020 pokračovala naše škola v předcházející úspěšné činnosti a 

aktivitách školních, sportovních i veřejných. 

Škola se nadále účastnila stávajících projektů: Recyklohraní, Ovoce a zelenina do škol, 

Mléko do škol a pokračovala v nových projektech: Sportovci do škol (sportovní kroužek) a Sítě 

brněnských otevřených škol (kroužek deskových her, sportovní kroužky). Dále jsme se zapojili 

do projektů: Jedlá zahrada (vybudování školní zahrady a bylinkové zahrady), Šablony 2 (pozice 

školního psychologa a školního asistenta), MAP II (vzdělávací aktivity) a Erasmus+ 

(připravované výjezdy pedagogů a žáků do Slovinska).   

Na základě agregovaných dat výsledků naší školy v centrálně zadávaných testech 

jednotné přijímací zkoušky v roce 2020 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.  

Školní rok byl od března 2020 silně poznamenán pandemií covid 19, kdy byly v celé 

republice základní školy uzavřeny (1. stupeň nastoupil až v půlce května, 2. st. pak měl v červnu 

jen několik konzultací; žáci 9. ročníků měli však pravidelné konzultace k přijímacímu řízení na 

sš – květen/červen). Za této situace se přešlo se na distanční výuku (i online), nicméně nebylo 

možno splnit ŠVP. Rovněž řada mimoškolních aktivit nebyla realizována.  

Druhým rokem vychází školní časopis ARmixxx, který mapuje život školy.  

Bylo zahájeno množství oprav a úprav, které postupně povedou ke zlepšení prostředí 

školy. Za nejvýznamnějších akcí zmiňujeme dokončenou rozsáhlou rekonstrukci školního 

bazénu.  

  



Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2019/2020 

 

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. Dále pokračovaly projekty 

Proč říct cigaretám NE a Pobavme se o alkoholu (Sananim), které jsou taktéž velmi oblíbené. 

Pan ředitel zajistil posily do týmu školního poradenského pracoviště: psycholožku    

Mgr. Olgu Sychrovou, novou zaměstnankyni, a dále jmenoval Mgr. Karolínu Novákovou, paní 

učitelku z prvního stupně, ŠMP pro 1. stupeň, která by měla zajišťovat prevenci a práci s žáky 

SPU prvního stupně, což odlehčí práci metodika a výchovné poradkyně na 2. stupni. 

Taktéž se nám povedlo rychlé rozklíčování a odhalení užívání návykových látek a 

dealerství "povzbuzujících prášků" a žvýkacího tabáku mezi našimi žáky. Ihned byly svolány 

mimořádné třídní schůzky, na kterých byli rodiče informování o aktuální situaci na naší škole 

a taktéž seznámeni s kroky, které podniká naše škola v oblasti prevence. 

 

 

 



Co se nám nedaří 

 Letošní rok byl specifický svým vývojem, a to zavřením škol na cca tři měsíce. Z toho 

důvodu jsme nemohli uskutečnit všechny naplánované programy, zejména s Policií ČR. Naši 

učitelé využili nabídku PPP Sládkova jen v minimální míře, což bylo způsobeno jednak 

minimem nabízených termínů, zavřením škol, ale také malým zájmem z řad našich pedagogů, 

kterým asi nejvíce vadí, že musí za programem cestovat přes celé Brno.  

 Metodikovi prevence taktéž letos nevyšlo žádné další vzdělávání, byl původně přihlášen 

na program Drogy ve škole, ale ten byl kvůli opatřením vlády zrušen. 

 

 

 

 

 

  



Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

 

  

Příjmy (výnosy):   

Celkové příjmy  44 351 518 Kč 
   

Dotace od obce  5 040 000 Kč 

Dotace města Brna – plavání  36 000 Kč 

Dotace města Brna – dietní stravování  69 000 Kč 

Dotace města Brna – "Otevřená škola"  84 000 Kč 

Dotace OŠMT MMB  32 565 688 Kč 

Dotace MMB ú.d. změna financování  147 968 Kč 

Dotace MMB ú.d. vyrovnání mezikrajových rozdílů  276 399 Kč 

Dotace EU OP VVV  150 280 Kč 

Dotace EU OP VVV II.  286 977 Kč 

Poplatek za školní družinu  308 270 Kč 

Poplatky od žáků (LVK, stravné)  3 817 437 Kč 

Výnosy z akcí žáků a školy  18 333 Kč 

Ostatní zdroje – plavání  51 910 Kč 

Čerpání RF – daň. úspora, dary, sběr žáků  351 484 Kč 

Použití fondu reprodukce  0 Kč 

Výnosy z prodeje vlastních výr. z HČ  9 000 Kč 

Jiné výnosy, náhrady škod, úroky  200 Kč 

   

Příjmy z DČ  1 138 573 Kč 

   

Výdaje (náklady):  43 717 976 Kč 

Investiční výdaje celkem  0 Kč 
   

Neinvestiční výdaje celkem   

Náklady na platy a prac. neschopnost – SR  23 524 486 Kč 

Náklady na platy MMB ú.d. změna financování  108 960 Kč 

Náklady na platy MMB ú.d. vyrovnání mezikrajových rozdílů  203 235 Kč 

Ostatní osobní náklady – SR  80 000 Kč 

Platy – EU OP VVV II.  153 722 Kč 

Zákonné odvody zdrav. a soc. poj. - SR  7 948 539 Kč 

Zákonné odvody zdrav. a soc. poj. - EU OP VVV  51 957 Kč 
Zákonné odvody zdrav. a soc. poj. - ú.d. změna financ., vyrovnání mezikr. 
rozdílů 105 929 Kč 

Zákonné poj. odp. zaměstnavatele  96 864 Kč 

FKSP SR  470 491 Kč 

FKSP – EU OP VVV  3 074 Kč 

FKSP ú.d. změna fin., vyrovnání mezikr. rozdílů  6 243 Kč 

Výdaje na DVPP a školení  33 598 Kč 

Výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky  435 468 Kč 

Služby - EU OP VVV, EU OP VVV II.  151 880 Kč  



Ochranné prac. pomůcky pro zam., prevent. prohl. zam.  26 581 Kč 

Ostatní výdaje ze SR  26 285 Kč 

Ostatní provozní náklady (ÚMČ, ost. zdroje)  9 448 074 Kč 

   

Náklady DČ  842 590 Kč 
   

Hospodářský výsledek za rok 2019:   

Zisk  633 542 Kč 

   

   

   

   

   
 

  

  

  

V Brně dne 18. 9. 2020   Mgr. Petr Holánek, ředitel školy 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


