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Výroční zpráva 

 školní rok 2021/ 2022 

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:  

MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, Bohunice, 625 00 Brno 

 

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 (k 30. 6. 2022) 

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň 12 5 251 20,91 950 

2.stupeň 11 4 249 22,64 

Celkem 
23 9 500 21,78 950 

   

  

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

Datum zřízení: 21. 9. 2005 

Předseda a členové ŠR (k 30. 6. 2022):   

předseda – Mgr. Šárka Bučková 

členové – Mgr. Šárka Bučková, Mgr. Dušan Murčo, Mgr. Pavla Tichá, Mgr. Jolana Hůrková,          

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

 
 

mailto:reditel@zsarmenska.cz
http://www.zsarmenska.cz/


1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích 

programů 

Číslo jednací Ročník 

ŠVP  ZSA – 229/2021 1.-9.  

Jiné specializace, zaměření: rozšířená výuka TV – plavání  
 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu  

Z  17-01 

Počet Počet strávníků 

žáci   zaměstnanci školy a vlastní 

důchodci 

ostatní* 

ŠJ - úplná 1 479 64 64 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k 30. 6. 2022): 

Fyzické osoby 7 

Přepočtení na plně zaměstnané 6,5 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy (k 30. 6. 2022) 

ŠD počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 6 147 fyz. 6/ přepoč.  4,750 250 

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. 2022) 

 

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

   Přepočtený /    

fyzický 

% 

Celkový počet pedagogických pracovníků 48,3034/53 91,14 

z toho odborně kvalifikovaných  48,3034/53 91,14 

 

2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2 

  

2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 

  

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 17 



 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 2 5 

36-50 let 7 9 

51 a více 1 11 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 10 26 

Rodičovská dovolená 0 3 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 8,46/ 13 

z toho  a) asistent pedagoga: 8,46/ 13 

        b) osobní asistent:0 

        c) školní asistent: 0 

            d) doučovatel: 0 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

BOZP, PO 53 

Kurz zdravotníka  2 

Přírodní vědy, technické vědy 7 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce, komunikace, 

jazyková a společenská oblast 

72 

Inkluze do škol 57 

Prevence násilí, subkultury 1 

Celkem 192 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 44 44 0 0 0 

2. 64 62 2 0 0 

3. 44 44 0 0 0 

4. 48 37 11 0 0 

5. 51 43 8 0 0 

Celkem za I. stupeň 
 

 

 

251 230 21 0 0 

6. 61 33 28 0 0 

7. 71 37 33 1 0 

8. 71 36 35 0 0 



9. 46 11 35 0 0 

Celkem za II. stupeň 
249 117 131 1 0 

Celkem za školu 500 346 152 1 0 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,2 

3 4 0,8 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 713 

 průměr na jednoho žáka: 1,42 

 

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 

 
7 5 3 29 9 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 45 98 

7. ročník/5.ročník 5/3 2 

Celkem 53 100 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 16 

Důvody: stěhování, jiný typ školy 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 11 

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: 0 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 3 

  

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 2021) 

 Počet 

rozhodnutí 

Počet 

odvolání 

Odklad povinné školní docházky  15 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 63 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  

Extremismus a radikalizace v ČR (KÚ JMK) 

Chatové poradenství (Modrá linka) 

Základní kurz krizové intervence (Podané ruce)   

 

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): 214 097 Kč 

 

 



6.3 Vzdělávání žáků se SVP 

 Žáci s podpůrnými opatřenými 

1.stupeň 40 

2. stupeň 83 

Celkem 123 

 

 

7.1 Další údaje o škole  

 

Mimoškolní aktivity 

Z důvodu epidemie covid 19 byly mimoškolní aktivity minimalizovány.  

 

Účast školy v soutěžích a olympiádách 

sportovní soutěže: Odznak všestrannosti olympijských vítězů (republikové finále) 

Matematika: Matematický klokan, Matematická olympiáda, Pythagoriáda. 

 

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

psychologická poradna Brno, Voroněžská, SPC Štolcova, KpppB, SPC Šrámkova, SPC Ibsenova, 

IPS (volba povolání), SPC Veslařská, PPP Sládkova (prevence sociálně-patologických jevů), Podané 

ruce, 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. Dále spolupracujeme s Fakultou sportovních studií a Lékařskou fakultou 

Masarykovy univerzity.   

 

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 „Podpora předškolního a základního 

vzdělávání ve městě Brně“.  

 

Různé 

Soustředění žáků plaveckých tříd. 

 

Stručný výčet nejvýraznějších úspěchů žáků a pedagogů naší školy 

 

Český jazyk a literatura 

Postup do městského a krajského kola v olympiádě v ČJ (ONLINE) 

Soutěž Jižní Morava čte – účast v obvodním kole, 2. místo v krajském kole 

 

Matematika 

Okresní kolo Pythagoriády (3. místo)  



Logická olympiáda 

Pangea  

Matematický klokan  

Matematický klokánek  

Matematická olympiáda  

 

Chemie 

Školní kolo v soutěži „Hledáme mladého chemika“. 

 

Plavání 

Zimní pohár Moravy – 6 x 1. místo, 2 x 2. místo  

Zimní MČR (ročník 2008) – 1 x 2. místo 

Zimní MČR (ročník 2009) – 3 x 1. místo, 6 x 2. místo, 1 x 3. místo 

Letní pohár 11letého žactva – 6 x 1. místo, 1 x 2. místo, 1 x 3. místo 

Letní MČR – 5 x 1. místo, 4 x 2. místo, 4 x 3. místo 

Letní olympiáda dětí a mládeže – 5 x 1. místo, 6 x 2. místo, 8 x 3. místo 

 

Atletika 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů OVOV – krajské kolo 
 

 

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

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

 

Kroužky při ZŠ 

Flétna   

Kuchtíci v akci (vaření)   

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka   

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky   

Ekoklub   

Anglický klub   

Kroužek deskových her   

Kroužek sportovních her   

Polytechnický kroužek   

Přírodovědný kroužek   

 

Robotika s legem   

Angličtina pro 1. třídu   

Angličtina pro 2. třídu   

Hip Hop   

Florbal   

Sportovní všestrannost   

Anglický jazyk s rodilým mluvčím pro 6.-7. třídy   

Anglický jazyk s rodilým mluvčím pro 8.-9. třídy (Hope Jazykový servis) 

Judo a sebeobrana pro 1. stupeň   

Gymnathlon SPORTMIX pro žáky 6-9 let 

 

 

 

  



8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

Šablony 3 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019626 

Délka trvání projektu  1. 9. 2021 - 30. 6. 2023 

Operační program  Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III  

ZŠ  

 

a) jako žadatel 

Celková výše dotace  974 726 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

xxx 

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

psycholog a dále na sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol prostřednictvím vzájemných návštěv a projektové dny 

ve výuce. 
  

 

 

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  

nerelevantní 

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  99 999 561,56 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

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 posiluje odbornost pedagogů partnerských škol 

a podporuje posílení inkluzivního přístupu ve školách na 

území Brna. 

  



9.0 Zhodnocení a závěr: 

Celý školní rok byl až do konce března 2022 poznamenán pandemií covid 19. Výuka ve 

školách byla omezována hygienickými opatřeními (uzavírání celých tříd, testováním žáků, nošením 

ochrany dýchacích cest), řada mimoškolních aktivit nemohla být realizována. Vzhledem 

k mezinárodní situaci i naše škola přijala několik ukrajinských žáků, které jsme postupně zařazovali 

do tříd. Kromě toho jsme byli pověřeni OŠML MMB o zřízení a vedení adaptačních skupin pro žáky 

z Ukrajiny, kteří nebyli přijati do žádné ZŠ (toto probíhalo v měsíci květnu a červnu na pracovišti 

Purkyňova 101 – budova Generali Česká pojišťovna). 

Škola se přesto nadále účastnila následujících projektů: Recyklohraní, Ovoce a zelenina do 

škol, Mléko do škol, Jedlá zahrada, MAP II (vzdělávání pedagogů, polytechnický a přírodovědný 

kroužek), Šablony III (školní psycholog), Síť brněnských otevřených škol (kroužek deskových her, 

sportovní kroužky), Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, Participativní 

rozpočet do škol (vybavení pro žáky do respirií), Dietní stravování. Nově se zapojila do projektu 

Doučování žáků škol a Skutečně zdravá škola.  

V rámci projektů ERASMUS+ konečně mohli naši žáci i pedagogové vycestovat do 

partnerské školy OŠ Naklo na studijní pobyt, rovněž jsme u nás mohli přivítat hosty ze Slovinska. 

Stejně tak mohli naši pedagogové vycestovat na studijní pobyt v rámci celé EU.  

Na základě agregovaných dat výsledků naší školy v centrálně zadávaných testech jednotné 

přijímací zkoušky v roce 2022 z jazyka českého 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, většinou ONLINE.  

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

Pokračovali jsme v množství oprav a úprav, které postupně vedou ke zlepšení prostředí a 

vybavení školy.  

  



Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2021/2022 

 

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 (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 a kolektivy s nově příchozími žáky. 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  

V letošním školním roce jsme opět navázali na naše osvědčené preventivní programy a 

obnovili spolupráci s Policií ČR, která u nás udělala programy od 4. do 9. třídy (kyberšikana, drogy, 

šikana, trestní odpovědnost). Novinkou byl program Tvoje cesta načisto, určený pro žáky 9. tříd, který 

byl hodnocen velmi kladně.  

Zapojili jsme se také do zajímavého projektu Primární prevence duševních poruch u dětí v 

období rané adolescence cíleného na žáky 7. a 8. ročníků a organizovaného společností Podané ruce 



ve spolupráci s UP Olomouc, kdy součástí tohoto projektu byl také workshop pro učitele a rodiče 

těchto žáků. Projekt byl velmi přínosný pro všechny zúčastněné skupiny. 

Také jsme využili nabídky organizace Presafe a zařadili do výuky projekt Desatero primární 

prevence a program Neboj se, se kterými jsme byli opět velmi spokojeni. 

Co se týče dotazníkového šetření žáci vyplňovali Drogový dotazník a dotazník B3 na vztahy 

ve třídě. ŠPP pak dotazníky vyhodnotilo a seznámilo s jejich výsledky jak vedení školy, tak i třídní 

učitele, kteří se pak ve svých třídnických hodinách zaměřují na odstraňování zjištěných nedostatků či 

řešení případných problémů.  

Členové poradenského pracoviště úzce spolupracují mezi sebou i s vedením školy a 

pravidelně se schází a řeší aktuální problémy. Metodik prevence je stále členem České asociace 

školních metodiků prevence a absolvoval zajímavé školení s názvem Extremismus a radikalizace 

v České republice – současné výzvy, trendy a možnosti prevence.  

 

Co se nám nedaří 

 V letošním roce jsme bohužel opět nemohli kvůli epidemiologické situaci uskutečnit naši 

oblíbenou preventivní akci Noc bez drog (na 1. stupni se taktéž nekonala Noc s Andersenem), což 

žáky velmi mrzelo. Intenzivně vnímáme problém s užíváním nikotinových sáčků a jiných 

„nikotinových“ novinek, na jejichž prevenci bychom se více zaměřili v dalším roce. Ne všem novým 

třídám také vyšly adaptační programy na začátku roku, ale výlety a školy v přírodě během května a 

června se již povedlo zorganizovat. Také se nepodařilo dostatečně využít nabídku DVVP pro členy 

ŠPP. 

 

  



Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

 

  

Příjmy (výnosy):   

Celkové příjmy  52 360 834 Kč 
   

Dotace od obce  5 040 000 Kč 

Dotace města Brna – plavání  24 000 Kč 

Dotace města Brna – dietní stravování  50 000 Kč 

Dotace města Brna – "Participace ve školách"  40 000 Kč 

Dotace města Brna – "Otevřená škola"  84 000 Kč 

Dotace města Brna – "MAP II"  16 097 Kč 

Dotace OŠM MMB  41 616 209 Kč 

Jiné výnosy OŠM MMB  352 015 Kč 

Dotace EU OP VVV II.  597 352 Kč 

Dotace EU OP VVV III.  222 978 Kč 

Erasmus KA 1  8 410 Kč 

Erasmus KA 2  350 178 Kč 

Erasmus KA 121  26 137 Kč 

Poplatek za školní družinu  122 285 Kč 

Poplatky od žáků (LVK, stravné)  2 154 579 Kč 

Výnosy z akcí žáků a školy, z prodeje vl. výrobků, jiné výnosy z vl. výkonů  72 400 Kč 

Ostatní zdroje – plavání  39 324 Kč 

Čerpání RF – daň. úspora, dary, sběr žáků, opravy, nákup DDHM  511 258 Kč 

Použití fondu reprodukce  60 000 Kč 

Jiné výnosy, náhrady škod, úroky  105 197 Kč 
   

Příjmy z DČ  868 416 Kč 
   

Výdaje (náklady):  51 966 731 Kč 

Investiční výdaje celkem  0 Kč 
   

Neinvestiční výdaje celkem   

Náklady na platy a prac. neschopnost – SR  29 897 396 Kč 

Ostatní osobní náklady – SR  147 250 Kč 

Platy – EU OP VVV II.  394 719 Kč 

Platy – EU OP VVV III.  164 196 Kč 

Zákonné odvody zdrav. a soc. poj. - SR  9 999 329 Kč 

Zákonné odvody zdrav. a soc. poj. - EU OP VVV  188 911 Kč 

Zákonné poj. odp. zaměstnavatele  127 979 Kč 

FKSP SR  597 673 Kč 

FKSP – EU OP VVV  11 178 Kč 

Výdaje na DVPP a školení  116 145 Kč 

Výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky  997 938 Kč 

EU OP VVV, EU OP VVV II. - vybavení, služby  61 326 Kč 

Ochranné prac. pomůcky pro zam., prevent. prohl. zam.  78 880 Kč 

Ostatní výdaje ze SR  5 634 Kč 



ERASMUS KA 1, KA 2, KA 121 - materiál, cestovné, služby, mzdy  384 725 Kč 

Ostatní provozní náklady (ÚMČ, ost. zdroje)  8 319 140 Kč 
   

Náklady DČ  474 312 Kč 
   

Hospodářský výsledek za rok 2021:   

Zisk  394 103 Kč 

   

   

   

   

  

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

    



   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   
 

 


