Výroční zpráva
školní rok 2009/ 2010

Základní škola Brno, Arménská 21
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 Brno – Bohunice,
Dominikánské nám. 1, 625 00 Brno

1.3 Ředitel školy:

Mgr. Vladan Urbánek

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:
Základní škola, Školní jídelna, Školní družina
1.5 Kontakty:
telefon:
fax:
e-mail:
http:

547211667
547211802
skola@zsarmenska.cz
www.zsarmenska.cz

1.6 Úplná / neúplná škola
Počet
tříd

Počet
ročníků

Počet žáků

Průměrný počet
žáků na třídu

Kapacita

1.stupeň

11

5

238

21,6

x

2.stupeň

8

4

183

22,9

x

Celkem

19

9

421

22,2

950

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení: 21.9.2005
Předseda a členové ŠR: předseda – Ing. Jana Tomaníčková,
členové –
Ing. Petr Bukal, Edita Keprtová, Mgr. Radomír Mařík,
Mgr. Alena Procházková, Mgr. Yvona Vráblíková,
Dáša Čechová, MUDr. Jana Nezvalová, Josef Juras
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1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů
Základní škola
RVP ZV č.j. 31504/2004-22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo jednací
16847/96-2
74/2007
-------

Ročník
4.,5.,9.
1.,2.,3.,6.,7.,8.
-------

Jiné specializace, zaměření:

1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01
L 11
ŠJ - úplná
L 13
ŠJ – výdejna
Náhradní stravování

Počet
1
-----

děti a žáci
388
-----

Počet strávníků
zaměst. školy a vlastní důchodci
49
-----

ostatní*
98
-----

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

1.10 Počet pracovníků školního stravování k . . . . .
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

7
6,75

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení
8

počet dětí
215

počet vychovatelů
fyz.13 / přepoč. 5,355

kapacita
250

počet vychovatelů
fyz. --/ přepoč. ---

kapacita

Z činnosti ŠD: 8 zájmových útvarů
- Aranžování a pěstitelství
- Cvičení s hudbou
- Sportovní
- Keramika
- Výtvarný
- Pěvecký
- Florbal
- Sport a hry
- Miniházená
- Hra na flétnu
- Hra na kytaru
- Angličtina žádná dřina
- Angličtina hrou
- Chovatelství
-„Helpík“ konverzace AJ
1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK

počet oddělení
celkem
--Z činnosti ŠK: ---

počet dětí
---
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---

2.0 Údaje o pracovnících školy

Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Fyzický/přepočtený
31/28,725
27/24,547

Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

%
100/93
100/91

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: 0
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 0
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 12

2.2 Věkové složení učitelů
Učitelé

Věk

Muži
2
4
0
0
1
7
0

do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Ženy
5
11
6
0
2
24
5

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

Pedagogika, psychologie
Cizí jazyky
Umění, estetika
Speciální pedagogika, SVPU
Informatika, PC, SIPVZ
Společenské vědy
Legislativa, řízení, ekonomie
Sport, TV, turistika
Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů
Alternativní pedagogika
Přírodní vědy
Technické vědy
Český jazyk a literatura
Zdravotnictví, BOZP, PO
Ekologická výchova

xxx
6
xxx
xxx
xxx
xxx
1
xxx
1
xxx
1
xxx
xxx
2
1
12

Celkem
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2.4 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický) 1/1
z toho a) romský asistent
0/0
b) jiný (pedagogický, osobní) 1/1
3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.

54
46
46
40
52
238

Celkem za I. stupeň

Prospělo s
Prospělo
vyznamenání
53
1
44
2
45
1
34
6
41
11
217
21

Neprospělo

Opakuje

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Celkem za II. stupeň

54
52
39
38
183

23
24
21
13
81

21
27
18
25
91

0
1
0
0
1

0
0
0
0
0

Celkem za školu

421

298

112

1

0

6.
7.
8.
9.

Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
2
0

% z počtu všech žáků školy
0,48
0

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 1153
průměr na jednoho žáka: 2,73

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: --3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázium
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
Počty přijatých žáků

3

12

1

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník
9.ročník
nižší ročník/5.ročník
Celkem

Počet žáků

%

38
1
39

100
7/1,9-5/0
---
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SOŠ

SOU

33

2

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 6
Důvody: stěhování nebo nebyly důvody uvedeny
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 3
Důvody: stěhování
4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
4.1

Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 1 + 1
-

Hodnocení podmínek průběhu a výsledku vzdělávání
Využívání finančních prostředků státního rozpočtu

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:
-

Částečná úprava ŠVP
Žádná

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 1
-

Kontrola Evropského zemědělského záručního fondu

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:
-

Vzhledem k nezjištění žádných závažných nedostatků nebyla provedena žádná opatření

5.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./

5.1 Rozhodnutí ředitele
Počet rozhodnutí
11
0
98

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné

Počet odvolání
0
0
0

6.0 Další údaje o škole
Kroužky při ZŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

---

Informatika, PC

-----

Náboženství

---

---

Přírodní vědy

---

---

Společenské vědy

---

---

Sport, TV, turistika

---

---

Technické vědy

---

---

Umělecké obory

---

---

Zdravotní, speciální pedagogika

---

---

---

---

Cizí jazyky*

Jiné
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný

5

---

mimoškolní aktivity
Pořádání plaveckých soutěží pro brněnské školy, organizace soutěže Pohár rozhlasu,
Adopce afrických dětí na dálku, účast na mezinárodní akci Noc s Andersenem,
dobrovolné sbírky na dětský hospic v Malejovicích, Noc bez drog,
účasti školy v soutěžích, olympiádách
Sportovní soutěže: vodní pólo, kopaná, košíková, atletika, plavání, vybíjená, šplh,házená
Výtvarné soutěže
Literární soutěže
Matematika: Matematický Klokan, Matematická miniolympiáda, Pythagoriáda
Přírodopis: Přírodovědný Klokan
Olympiády: Český jazyk, Anglický jazyk
spolupráce školy s dalšími subjekty
SZaŠ, SOU a U Rajhrad pracoviště Brno, CVČ Lány, CVČ Labyrint, CVČ Domeček,
AŠSK - plavecké soutěže, KPSP Kometa Brno, občanské sdružení Carmina (OS přátel
dětského pěv. sboru Carmina při ZŠ Brno, Arménská 21), Sbor dobrovolných hasičů Brno
– Bohunice, Tatran Bohunice, MŠ Amerlingova a Běloruská, KJM Brno pobočka Lány,
DDM Junior Dornych, Městská policie, Policie ČR, obv. odd. PČR Brno-Výstaviště,
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Zachova, sportovní klub Kociánka
účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci
Účast na výstavách a soutěžích pořádaných ÚMČ a dalšími institucemi obce, příspěvky o
činnosti školy do zpravodaje Naše Bohunice, spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů
Bohunice, spolupráce s TJ Tatran Bohunice a Orel Bohunice, spolupráce pedagogů s TJ
Sport Bohunice.

spolupráce školy s PC, vysokými školami
PedF MU, LF MU, JAMU
péče o talentované žáky
V rámci individuálního přístupu.
péče o zaostávající, problémové žáky
V rámci individuálního přístupu.
různé
LVVZ - žáci 7.-9. ročníku.
Zotavovací akce - žáci 1.- 9. ročníku.
Soustředění žáků plaveckých tříd.
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7.0 Zhodnocení a závěr:
Ve školním roce 2009/2010 se ve škole podařilo navázat na dobrou úroveň dosaženou v
předchozích letech, tuto úroveň upevnit a dále ji více prohloubit.
Vzdělávání našich žáků dosahuje standardně dobrou úroveň, což se například projevuje ve
výsledcích přijímacích řízeních na střední školy.
Pedagogický sbor se podařilo věkově rovnoměrně rozložit. Všichni pedagogičtí pracovníci
mají příslušnou odbornou kvalifikaci nebo ji v nejbližší době získají.
Podařilo se výrazně rozšířit nabídku zájmových činností ve školní družině a výraznějším
vyplněním volného času žáků přispět k prevenci různých sociálně patologických
jevů.
Nadále spolupracujeme s organizacemi zabývajícími se výchovou dětí a další spolupráce
navazujeme. Ve školním roce 2009/2010 jsme například začali úspěšně
spolupracovat se sportovním klubem Kociánka.
Pro žáky se podařila zrekonstruovat další část sociálních zařízení a většina tříd byla vybavena
žákovskými šatními skříňkami.
V současné chvíli se pedagogický sbor připravuje na čerpání finančních prostředků z
Evropských fondů, jejichž využití by mělo přispět ke zkvalitnění vzdělávání na naší
škole.
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8.0 Poradenské služby v základní škole

8.1 Údaje o odborných pracovnících
8.1.1 Počty
výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický počet
1
1

kvalifikace, specializace
RJ-HV, Výchovné porad.
M-CH

dosažené vzdělání
VŠ
VŠ

školní psycholog
školní speciální pedagog

úvazek
------

kvalifikace, specializace
-----

dosažené vzdělání
-----

8.1.2 Věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

8.1.3

do 35let
---------

36 – 50 let
1
1
-----

51 let–a více/z toho důchodci
---------

Další vzdělávání poradenských pracovníků

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
výchovný poradce: --školní metodik prevence: Metodika vedení třídnických hodin, PPP Brno, Sládkova
školní psycholog: --školní speciální pedagog: ---

8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
8.2.1

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

8.2.2

Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné: ---

8.3 Individuální integrace
Typ postižení
Specifické poruchy učení
Poruchy učení a chování
Sluchové postižení
Celkem

Ročník
2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.
2.
3.

Počet žáků
1,4,2,1,1,1,1
2
1
14
8

8.4 Skupinová integrace
Typ postižení

Ročník
-------

celkem

Počet žáků
---------
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
za školní rok 2009/2010
Škola: Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace
Školní metodik prevence: Mgr. Ivana Coufalová
Počet žáků celkem: 421 (I.stupeň 238 žáků, II.stupeň 183 žáků)
Podmínky školy: Cílem programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka,
aby byl s ohledem na svůj věk schopen orientovat se v dané problematice, ptát se, dělat
rozhodnutí, aby zodpovědně přistupoval ke každodenním problémům. Během školního roku
došlo ke změně školního metodika prevence z důvodu mateřské dovolené dosavadní
metodičky.
Co se podařilo: Na škole proběhlo velké množství akcí, žákům byly nabídnuty volnočasové
aktivity, které přispívaly ke zlepšování klimatu a kvalitnější spolupráci mezi žáky navzájem
a mezi žáky a učiteli. Tradiční se stala spolupráce s MP Brno, jejichž Program cílené prevence
byl hodnocen velice kladně, dále projekt Rubikon. Podařilo se navázat kontakt se členy
sportovního klubu Kociánka (v tělocvičně školy proběhl Sportovní den žáků naší školy
a členů tohoto klubu). Za úspěšné považujeme tradiční akce: Projektové dny a dílny,
Halloween, Noc bez drog, Noc s Andersenem, Aprílová zábava, Superstar, Ples deváťáků,
sportovní akce a soutěže (literární, jazykové, matematické, sportovní, hudební, výtvarné atd.).
Podařilo se propojit první a druhý stupeň patronátem žáků devátých tříd nad prvňáčky.
Metodik prevence absolvoval kurs Vedení třídnických hodin, o jehož průběhu informoval své
kolegy. Získané informace zúročíme v příštím roce ve vedení třídnických hodin. Již letos se
podařilo zařadit tuto hodinu přímo do rozvrhu nově vzniklých kolektivů 6. tříd. Vztahové
problémy v kolektivu třídy pomáhal řešit odborník z PC PPP Brno, který mapoval vztahy
v kolektivu a operativně řešil daný problém.
Co se nedaří: V letošním roce jsem neuskutečnili plánované mapování vztahů u žáků 6. tříd,
nepodařilo se zapojit do vzdělávacích akcí s tématy prevence více učitelů a chtěli bychom
zkvalitnit práci v třídnických hodinách, které se nám nepodařilo(mimo šesté ročníky) pevně
zařadit do rozvrhu hodin.
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Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009
Příjmy (výnosy):
Celkové příjmy

Kč
24 984 144

dotace od obce
dotace od OŠMT MMB
poplatek za školní družinu
poplatky od žáků (LVK, stravné)
výnosy z akcí žáků a školy
ostatní zdroje – plavání
Dary
použití daň. úspory
použití fondu reprodukce
jiné výnosy , úroky

4 880 585
16 292 000
105 300
2 075 658
44 070
210 468
34 013
59 258
98 448
1 142

příjmy z DČ

1 183 202

Výdaje (náklady):
Kč
Investiční výdaje celkem

0

Neinvestiční výdaje celkem

24 518 898

náklady na platy – SR
ostatní osobní náklady - SR
zákonné odvody zdrav. a soc. poj.-SR
FKSP – SR
výdaje na DVPP
vzdělávání, školení
výdaje na učebnice, uč.texty a uč.pomůcky
ostatní výdaje ze SR
ostatní provozní náklady (ÚMČ, ost. zdroje)

11 620 619
40 000
3 821 584
232 411
27 810
5 300
432 696
111 580
7 316 117

náklady DČ

910 781

Hospodářský výsledek za rok 2009:
Kč
Zisk

465 246

V Brně dne 31. 1. 2010

V Brně dne 13.9. 2010

Mgr. Vladan Urbánek
ředitel školy
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