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Výroční zpráva
školní rok 2013/ 2014
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

283

23,58

2.stupeň

8

4

180

22,5

Celkem

20

9

463

23,15

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 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
RVP ZV č.j. 31504/2004-22

Číslo jednací
ZSA - 113/2013

Ročník
1. až 9.

Jiné specializace, zaměření: skupiny žáků 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
437
-----

Počet strávníků
zaměst. školy a vlastní důchodci
48
-----

ostatní*
128
-----

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

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 31.8. 2014
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

7
7

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení
7

počet dětí
183

počet vychovatelů
fyz. 7/ přepoč. 5,4

kapacita
250

Z činnosti ŠD:
Cvičení s hudbou
Flétna
Zpěv

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
42 / 36,76
33 / 29,9

Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

%
100 / 87,29
100 / 89,09

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:

1

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

1

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet :

18

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

2
5
0
0
0
7
0

4
9
6
0
5
24
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

xxx
xxx
xxx
xxx
2
xxx
xxx
1
xxx
xxx
1
xxx
xxx
xxx
3
8

Celkem

4

2.4 Asistenti pedagoga
Počet celkem (přepočtený/fyzický)

4/2

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet
žáků
52
68
54
49
58
281

Prospělo
s vyznamenáním
49
67
45
43
42

Prospělo

Neprospělo

Opakuje

3
1
9
6
16

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

246

35

0

0

20
21
10
10

30
33
24
31

0
0
0
0

0
0
0
0

Celkem za II. stupeň

50
54
34
41
179

61

118

0

0

Celkem za školu

460

307

153

0

0

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

.

3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
5
0

% z počtu všech žáků školy
1,09
0

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 84

průměr na jednoho žáka: 0,18

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

5

16

3

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

Počet žáků

%

41
0/0
41

100
0
100

5

SOŠ

SOU

28
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 6
Důvody: změna bydliště nebo nebyly důvody uvedeny
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 3
Důvody: změna bydliště
4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí

4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 1 (protokol ze dne 14.4. 2014)
Kontrolou dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a
prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování za rok 2013 a aktuální stav
bylo zjištěno neplnění dávek sledovaných komodit v oblasti školního stravování.
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: Došlo k úpravě
jídelníčku, tak aby byly plněny výživové normy.
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 1 (Krajský úřad JMK protokol ze
dne 28.5. 2014) Kontrolou hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými ze
státního rozpočtu v roce 2013 nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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
11
0
132

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

1

9

Informatika, PC

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

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

Náboženství

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

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

Přírodní vědy

2

20

Společenské vědy

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

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

Sport, TV, turistika

3

47

Technické vědy

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

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

Umělecké obory

11

23

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

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

1

25

Cizí jazyky*

Zdravotní, speciální pedagogika
Jiné
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný
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mimoškolní aktivity
pořádání plaveckých soutěží pro brněnské školy, organizace soutěže Pohár rozhlasu,
Adopce afrických dětí na dálku, účast na mezinárodní akci Noc s Andersenem,
dobrovolná sbírka pro nadační fond dětské onkologie Krtek, dobrovolná sbírka ve
spolupráci s fondem Sidus pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice
v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc, 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, Matematická
olympiáda, Pythagoriáda
Přírodopis: Přírodovědný Klokan
Olympiády: Český jazyk, Anglický jazyk
Soutěž v rámci EVVO: Recyklohraní
spolupráce školy s dalšími subjekty
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, Pedagogicko-psychologická 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
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.
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stručný výčet nejvýraznějších úspěchů žáků školy
Český jazyk a literatura
Celostátní literární soutěž Náš svět: 3 x 1. místo v různých kategoriích
Anglický jazyk
Celostátní soutěž časopisu R+R: 10 x 1. místo v různých kolech a kategoriích
Postup do městského kola olympiády v anglickém jazyce: 1x
Postup do městského kola soutěže v angličtině English Jungle: 1x
Matematika
Postup do městského kola Pythagoriády: 1 x
Postup do městského kola matematické olympiády: 1 x
Plavání
Většina předních umístění v městských kolech v různých kategoriích žáků 1. stupně
Celorepublikové finále základních škol: 1 x 2. místo
Mezinárodní plavecká štafeta Plaveme s EU: 1. místo
Celorepublikové závody: 1 x 2. místo
2 x 3. místo
Člen reprezentačního týmu ČR: 2 x
Krajské kolo družstev: 1 x 1. místo
Liga v minipólu: 1. místo
Pohár Moravy: 2 x 1. místo
4 x 2. místo
5 x 3. místo
Brněnský Garoma Plus maratón (nejstarší český plavecký maraton): 2. místo
Atletika
OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů) městské kolo: 2. místo
Pohár rozhlasu
obvodní kolo: 1. místo
městské kolo:
4. místo
Florbal
Florbal's cup: 1 x 3. místo
Kopaná
Okresní kolo McDonald's Cup: 1 x 2. místo
Biatlon
Zimní olympiáda dětí a mládeže: 1 x 1. místo
družstvo JM kraje: 1 x 3. místo
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7.0 Zhodnocení a závěr:
Ve školním roce 2013/2014 se podařilo navázat na dobrou úroveň dosaženou v předchozích
letech.
Žáci pátého a devátého ročníku se zúčastnili testování znalostí a dovedností se zaměřením na
jejich rozvoj. V pátých ročnících se jednalo o oblasti: Český jazyk, Matematika, Anglický
jazyk a Člověk a jeho svět. U devátého ročníku byly sledovány oblasti: Český jazyk,
Matematika, Cizí jazyk a Člověk a příroda. Žáci 7. ročníku se u společnosti Scio zúčastnili
zjišťování jazykové úrovně angličtiny žáků základních škol a víceletých gymnázií v ČR a SR.
Dobrá úroveň výsledků žáků školy byla konstatovala i v inspekční zprávě ČŠI.
Citace ze zprávy: „Žáci 5. a 9. ročníku se zapojili do projektu Diagnostika stavu znalostí a
dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. V jeho rámci proběhlo testování v českém a
anglickém jazyce, matematice a vzdělávacích oblastech člověk a jeho svět a člověk a příroda.
Testování prokázalo dobrou úroveň výsledků žáků školy, nadprůměrných hodnot dosáhli ve
fyzice a chemii. Žáci 7. ročníku se zúčastnili komerčního testováni jazykové úrovně
angličtiny. V porovnání s jinými testovanými subjekty v ČR byli výrazně nadprůměrní.“
Škola byla nadále zapojena do projektu EU peníze školám pod názvem Individualizace výuky
na ZŠ Brno, Arménská, v rámci něhož byla podpořena výuka čtenářské a informační
gramotnosti a výuka prostřednictvím digitálních technologií. Koncem školního roku se škola
připojila k projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“.
Vedení školy se zaměřovalo na podporu vzdělávání pedagogů bez odborné pedagogické
kvalifikace, nepodařil se však naplnit plán DVPP.
O hlavních prázdninách 2014 byla byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení u školní
jídelny.
Ve školním roce se opět podařilo otevřít nebo externě zajistit mnoho zájmových útvarů a
výrazněji tak vyplnit volný čas našich žáků a tím přispět k prevenci různých sociálně
patologických jevů.
Nadále spolupracujeme s organizacemi zabývajícími se výchovou dětí a tuto spolupráci
neustále prohlubujeme.
Pro žáky nadále revitalizujeme různé prostory školy.
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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: --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
autismus
poruchy chování
sluchové postižení
Celkem

Ročník
2./3./4./5./7./8./9.
2.
1./2./ 3./4./5.
7.
---

Počet žáků
2/6/3/3/4/1/2
2
1/1/1/2/1
1
30

Ročník
---------

Počet žáků
---------

8.4 Skupinová integrace
Typ postižení
------celkem
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
za školní rok 2013/2014
Škola: Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace
Školní metodik prevence: Mgr. Ivana Coufalová
Počet žáků celkem: 460 (I.stupeň 281 žáků, II.stupeň 179 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. Víme, že většina
našich žáků vyrůstá v úplných a fungujících rodinách, jen malé procento dětí je z méně
podnětného prostředí či z prostředí tzv. rizikového. Rozšířená výuka tělesné výchovy plavání vede k vytváření nových kolektivů zejména v pátém a šestém ročníku, a mnoho žáků
dojíždí do školy i z větší vzdálenosti.
Co se podařilo:.
V letošním školním roce jsme se účastnili všech naplánovaných akcí, otevřeli jsme množství
kroužků, čím jsme podpořili cíl našeho MPP, smysluplné využití volného času. K již tradiční
akcím přibyly nové, při jejichž přípravě žáci i pedagogové trávili společný čas mimo výuku,
podpořili tak další cíl, podporu komunikace mezi učiteli a žáky, žáky 1. a 2. stupně.
Skvěle pracuje Žákovský parlament.
Daří se spolupráce s již osvědčenými organizacemi, ale navázali jsme i nové kontakty, které
nás mile překvapily a ve spolupráci budeme pokračovat.
Můžeme se pochlubit velkým množstvím akcí, které organizujeme, které jsou zaznamenány
ve fotogalerii našich webových stránek.
Zavedení elektronické žákovské knížky přinášelo mnohá úskalí, ale rodiče jsou spokojeni
s brzkou informací týkající se jejich dítěte a učitelé vítají okamžitou zpětnou vazbu. Zavedení
vedlo k zlepšení komunikace mezi rodiči a učiteli.
V porovnání s minulými roky proběhlo množství programů, zabývajících se vztahy ve třídě,
selektivních i intervenčních, na 1. i 2. stupni.
Co se nedaří:
Přetrvává záškoláctví žáků vyšších ročníků i přesto, že je zavedena elektronická žákovská. Ne
vždy jsme úspěšní v získávání žáků k pěstování zdravého životního stylu.
Ne naší vinou neproběhla třetí část přednášky MPB ve druhých třídách. Nepodařilo se nám ji
ani v náhradním termínu uskutečnit.
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Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013
Příjmy (výnosy):
Celkové příjmy

28 875 851 Kč

dotace od obce
dotace města Brna – plavání
dotace od OŠMT MMB
dotace ESF OPVK
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, náhrady škod, úroky

4 890 000 Kč
23 000 Kč
18 150 000 Kč
1 307 129 Kč
109 680 Kč
2 694 663 Kč
84 146 Kč
63 660 Kč
430 671 Kč
0 Kč
5 100 Kč

příjmy z DČ

1 117 802 Kč

Výdaje (náklady):
Investiční výdaje celkem

0 Kč

Neinvestiční výdaje celkem

28 498 026 Kč

náklady na platy a prac. neschopnost – SR
platy – ESF Vzdělání pro konkurenceschopnost
ostatní osobní náklady – SR
zákonné odvody zdrav. a soc. poj. - SR
zákonné odvody zdrav. a soc. poj. - ESF
zákonné poj. odp. zaměstnavatele
FKSP – SR
FKSP – ESF
výdaje na DVPP
výdaje na učebnice, uč.texty a uč.pomůcky
výdaje na uč.pomůcky ESF OPVK
ostatní výdaje ze SR
ostatní provozní náklady (ÚMČ, ost. zdroje)

13 055 980 Kč
369 062 Kč
50 000 Kč
4 439 570 Kč
125 482 Kč
55 598 Kč
130 560 Kč
3 691 Kč
0 Kč
402 535 Kč
808 894 Kč
15 757 Kč
8 172 032 Kč

náklady DČ

868 865 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2013:
Zisk

377 825 Kč

V Brně dne 29.9. 2014

Mgr. Vladan Urbánek
ředitel školy
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla schválena školskou radou dne
6.10. 2014.

Ing. Miloš Vrážel
za školskou radu
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