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Výroční zpráva
školní rok 2010/ 2011
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 Brno – Bohunice,
Dominikánské nám. 1, 625 00

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
515551513
skola@zsarmenska.cz
www.zsarmenska.cz

1.6 Úplná / neúplná škola
Počet
tříd

Počet
ročníků

Počet žáků

Průměrný počet
žáků na třídu

1.stupeň

12

5

247

20,58

2.stupeň

8

4

187

23,38

Celkem

20

9

434

21,70

Kapacita

950
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, Dáša Čechová, Edita Keprtová,
Mgr. Radomír Mařík, Mudr. Jana Nezvalová,
Mgr. Alena Procházková, Mgr. Yvona Vráblíková,
Ing. Miloš Vrážel
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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
14/2009

Ročník
5.
1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9.

Jiné specializace, zaměření: třídy s rozšířenou výukou TV - plavání

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
417
-----

Počet strávníků
zaměst. školy a vlastní důchodci
58
-----

ostatní*
112
-----

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

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 31.8. 2011
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

7
6,75

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení
9

počet dětí
250

počet vychovatelů
fyz. 18/ přepoč. 5,39

kapacita
250

Z činnosti ŠD: 20 zájmových útvarů
Aranžování a pěstitelství
Cvičení s hudbou
Keramika
Pěvecký
Florbal
Sport a hry
Miniházená
Hra na flétnu
Hra na kytaru
Hra na klavír
Angličtina žádná dřina
Angličtina hrou
Němčina hrou
„Helpík“ konverzace Aj
Chovatelství
Plavání a hry ve vodě
Matematika hrou
Tvorba časopisu
Bavíme se
Srozumitelná řeč

1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK
počet oddělení
celkem
0
Z činnosti ŠK: ---

počet dětí
0

počet vychovatelů
fyz. 0/ přepoč.0
3

kapacita
0

2.0 Údaje o pracovnících školy
2.1

Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
fyzický/přepočtený
38 / 33,63
32 / 28,49

Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

%
100 / 88,50
100 / 89,03

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:

2

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet :

8

2.2 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži

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

Ženy

3
3
0
0
1
7
0

6
11
5
0
4
26
4

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
Jiné

30
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
3
1
xxx
xxx
4
xxx
xxx
xxx
4
42

Celkem

4

2.4 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický) 0,6 / 1
z toho a) romský asistent
0
b) jiný (pedagogický, osobní) 0,6 / 1
3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet
žáků
54
54
44
47
48
247

Prospělo
s vyznamenáním
52
52
38
45
33

Celkem za II. stupeň

55
55
37
38
185

Celkem za školu

432

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.

Prospělo

Neprospělo

Opakuje

2
2
6
2
15

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

220

27

0

0

40
21
16
9

15
34
21
29

0
0
0
0

0
0
0
0

86

99

0

0

306

126

0

0

3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
6
0

% z počtu všech žáků školy
1,39
0

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 244

průměr na jednoho žáka: 0,56

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

4

10

2

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

Počet žáků

%

38
1/0
39

97,44
2,56
100

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
5

SOŠ

SOU

31
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Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 6
Důvody: změna bydliště nebo nebyly důvody uvedeny
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: --------

4.2

Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: --------

4.3

Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: --------

4.4

Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: --------

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

5.1 Rozhodnutí ředitele
Počet rozhodnutí
15
0
87

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

Cizí jazyky*

-------------

-------------

Informatika, PC

-------------

-------------

Náboženství

-------------

-------------

Přírodní vědy

-------------

-------------

Společenské vědy

-------------

-------------

Sport, TV, turistika

-------------

-------------

Technické vědy

-------------

-------------

Umělecké obory

-------------

-------------

Zdravotní, speciální pedagogika

-------------

-------------

Jiné
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný

-------------

-------------

mimoškolní aktivity
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pořádání plaveckých soutěží pro brněnské školy, organizace soutěže Pohár rozhlasu,
Adopce afrických dětí na dálku, účast na mezinárodní akci Noc s Andersenem,
dobrovolná sbírka na dětský hospic v Malejovicích, dobrovolná sbírka ve spolupráci
s fondem Sidus pro dětskou nemocnici v Olomouci, dobrovolná sbírka ve spolupráci
s Centrem přípravy koní pro hiporehabilitaci Chrpa, Noc bez drog, práce školního
parlamentu, sběr starého papíru, sběr pomerančové kůry
účasti školy v soutěžích, olympiádách
Sportovní soutěže: vodní pólo, kopaná, košíková, atletika, plavání, vybíjená,
šplh, florbal, házená,Odznak všestrannosti olympijských vítězů,
Olympiáda dětí a mládeže
Výtvarné soutěže
Literární soutěže
Pěvecké soutěže
Soutěž v Aj s časopisem R& R
Matematika: Matematický Klokan, Matematická miniolympiáda, Pythagoriáda
Přírodopis: Přírodovědný Klokan
Olympiády: Český jazyk, Anglický jazyk
Soutěž v rámci EVVO: Recyklohraní
Pomoc při organizaci akce Brno a jižní Morava bez hranic 2011
spolupráce školy s dalšími subjekty
SZaŠ, SOU a U Rajhrad pracoviště Brno, CVČ Lány, CVČ Labyrint, CVČ Domeček,
Asociace školních sportovních klubů, KPSP Kometa Brno, Sbor dobrovolných hasičů
Brno – Bohunice, Tatran Bohunice, MŠ Amerlingova, MŠ Běloruská, MŠ Uzbecká, KJM
Brno pobočka Lány, DDM Junior Dornych, Městská policie, Policie ČR, Pedagogickopsychologická poradna Brno, 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 a individuálních vzdělávacích plánů.
různé
LVVZ - žáci 5.-9. ročníku.
Zotavovací akce - žáci 1.- 9. ročníku.
Soustředění žáků plaveckých tříd.
Adaptační výlety pro žáky 6. ročníku
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7.0 Zhodnocení a závěr:
Ve školním roce 2010/2011 se ve škole podařilo navázat na dobrou úroveň dosaženou v
předchozích letech, tuto úroveň upevnit a dále ji více prohloubit.
Žáci pátého a devátého ročníku se zapojili do projektu „Diagnostika stavu znalostí a
dovedností žáků se zaměření na jejich rozvoj“, v rámci něhož proběhlo testování v oblastech:
Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk a Člověk a jeho svět.
Páté třídy získaly v rámci výše uvedeného projektu ve srovnání s průměrnou třídou v České
republice nadprůměrné hodnocení, což je obrazem dobré práce žáků i učitelů.
Deváté třídy získaly v tomto hodnocení výrazně horších výsledků, to je způsobeno odchodem
výrazného počtu úspěšných žáků z těchto dříve úspěšných tříd na víceletá gymnázia.
Toto vede k domněnce, že budou-li hodnoceny stávající páté třídy s dobrými výsledky za čtyři
roky a odejdou-li z těchto tříd úspěšní žáci, dopadne toto hodnocení v těchto třídách opět
nevalně.
V tomto školním roce se podařilo otevřít 20 zájmových útvarů a výrazněji tak vyplnit volný
čas našich žáků a tím přispět k prevenci různých sociálně patologických jevů.
Škola uzavřela dohodu o spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, čímž
získala označení „fakultní škola“. Tato dohoda by měla přispět ke zkvalitnění přípravy
studentů Pedagogické fakulty a učitelům školy by se měl výrazně zvětšit přístup
k nejnovějším poznatkům v oblasti vzdělávání.
Nadále spolupracujeme s organizacemi zabývajícími se výchovou dětí a tuto spolupráci
neustále prohlubujeme.
Pro žáky neustále průběžně revitalizujeme počítačovou učebnu a kmenové třídy nadále
vybavujeme 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
kvalifikace, specializace
1
RJ – HV, Výchovné poradenství
1
M - CH

úvazek
-----

školní psycholog
školní speciální pedagog

kvalifikace, specializace
-----

dosažené vzdělání
VŠ
VŠ

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: Právní vědomí ve školním prostředí – Pedagogicko - psychologická poradna Brno
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
vývojové poruchy učení
poruchy chování
sluchové postižení
Celkem

Ročník
4. / 5. / 6. / 7.
5.
4.
---

Počet žáků
4/1/3/1
2
1
12

Ročník
---------

Počet žáků
---------

8.4 Skupinová integrace
Typ postižení
------celkem
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
za školní rok 2010/2011
Škola: Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace
Školní metodik prevence: Mgr. Ivana Coufalová
Počet žáků celkem: 434 (I.stupeň 247 žáků, II.stupeň 187 žáků)
Podmínky školy:
Naše škola je z hlediska umístění městskou sídlištní školou, která byla postavena v rámci budování
zástavby panelových domů v městské části Brno - Bohunice. S touto charakteristikou zpravidla souvisí
fakt výskytu zvýšeného množství SPJ.
Naopak rozšířená výuka tělesné výchovy – plavání vytváří pozitivní vztah ke zdravému životnímu
stylu.
Co se podařilo:.
V letošním školním roce jsme otevřeli velké množství zájmových útvarů, čímž se podařilo smysluplně
a kvalitně naplnit volný čas žáků naší školy bez nebezpečí kontaktu s rizikovými skupinami. Již
tradičně jsme využili nabídky organizací působících v okolí školy (např. Domeček, Lány – centrum
volného času, Labyrint – studio dramatické výchovy) a pokračovali ve spolupráci s nimi. Pokračujeme
ve spolupráci s Městskou policií v rámci Programu cílení prevence. S SK Kociánka jsme se aktivně
účastnili akce Brno a Jižní Morava bez hranic, hry pro děti a dospělé s různým postižením, žáky ZŠ a
SŠ. Pokračovali jsme v pořádání osvědčených úspěšných akcí a účastí na mnoha soutěží, ve kterých
škola slavila úspěchy.
Osm tříd se zapojilo do výzkumu Socioklima - online mapování vztahů ve třídě. S výsledky v 5. – 8.
ročnících budeme pracovat v příštím roce.
Žáci pod vedením zkušeného pedagoga založili a úspěšně vydávají školní časopis. Časopis se snaží
mapovat život školy a být jakýmsi spojovacím mostem mezi světem učitelů a žáků.
V rámci nově vytvářejícího se kolektivu třída 6. A spolu s třídní učitelkou podnikla adaptační víkend.
Škola se také více otevřela veřejnosti. V červnu jsme u příležitosti oslav výročí školy uspořádali
Akademii a Den otevřených dveří, na kterých se podílelo velké množství žáků, jejichž rodiče a
příbuzní ocenili píli a snahu, s kterou uváděné akce připravovali.
Co se nedaří:
V současné době se jeví problémem komunikace mezi školou a některými rodiči, kteří „prohřešky“
svých dětí (např. kouření, vulgární vyjadřování, záškoláctví) často tolerují a omlouvají. V malé míře
také využíváme možnosti nabízeních programů týkajících se SPJ, jelikož různých akcí je během
školního roku velké množství.
Snažíme se vést kvalitně třídnické hodiny, nedaří se je však zařadit do rozvrhu tak, aby nebyly na
sedmou hodinu ranní, popř. poslední hodinu.V 6. ročníku jsou v pevně stanoveny rozvrhem v průběhu
vyučování.
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Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010
Příjmy (výnosy):
Celkové příjmy

Kč
25 576 687

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
čerpání RF – daň. úspora, dary, sběr žáků
použití fondu reprodukce
jiné výnosy , úroky

4 979 000
16 715 000
132 429
2 309 619
58 335
68 415
78 560
0
12 689

příjmy z DČ

1 222 640

Výdaje (náklady):
Kč
Investiční výdaje celkem

0

Neinvestiční výdaje celkem

24 999 430

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

12 016 000
40 000
4 079 435
240 359
7 700
900
245 418
85 188
7 332 712

náklady DČ

951 718

Hospodářský výsledek za rok 2010:
Kč
577 257

Zisk

V Brně dne 29.3. 2011
V Brně dne 14.9.2011

Mgr. Vladan Urbánek
ředitel školy
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