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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 a jejich kapacity:
Základní škola – kapacita 950, Školní jídelna- kapacita 700, Školní družina- kapacita 250
1.5 Kontakty:
telefon:
e-mail:
http:

547211667
skola@zsarmenska.cz
zsarmenska2.webnode.cz

1.6 Úplná/neúplná škola
Počet
tříd

Počet
ročníků

Počet
žáků

1.stupeň

14

5

308

Průměrný
počet
žáků na třídu
22

2.stupeň

8

4

200

25

Celkem

22

9

508

23,09

Kapacita

950
950

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení: 21.9. 2005
Předseda a členové ŠR:
předseda: Jana Florianová
členové: Ivana Coufalová, Roman Juránek, František Juráš, Petra Kůřilová, Josef Mamula,
Adam Ručka, Tomáš Stranyánek, Ilona Šlachtová
1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Číslo jednací
ZSA – 132/2016

Jiné specializace, zaměření: rozšířená výuka Tv - plavání

Ročník
1. až 9.

1.9 Zařízení školního stravování
Počet strávníků
zaměstnanci školy
počet děti a žáci
ostatní*
a vlastní důchodci
ŠJ - úplná
1
471
130
30
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)
Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 30. 6. 2017
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

8
8

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
počet
oddělení
celkem
7
Z činnosti ŠD:
ŠD

počet dětí

počet vychovatelů

kapacita

202

fyz. 8 / přepoč. 5,536

250

počet vychovatelů
xxxx

kapacita
xxxx

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

počet dětí
xxxx

2.0 Údaje o pracovnících školy
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
přepočtený / fyzický
Celkový počet pedagogických pracovníků
42, 786 / 51
z toho odborně kvalifikovaných
40,179 / 48

%
83,89
83,71

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: 3
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 4
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 20

2.2 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
1
5
1
0
0
7
0

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

Ženy
6
9
9
0
3
27
4

2.3 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 5,175 /13
z toho a) asistent pedagoga: 4,475 / 8
b) osobní asistent: 0
c) školní asistent: 0
d) mentor: 0,7 / 5
2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu

Počet
zúčastněných
pracovníků
2
0

Zdravotní,BOZP,PO
Přírodní vědy
Práce s talenty, projektová výuka,
poradenství, spolupráce
Inkluze do škol
Prevence násilí, subkultury
Ostatní

4
26
0
18
50

Celkem
3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků

1.
2.
3.
4.
5.

Počet
žáků
59
59
65
50
74

Celkem za I. stupeň

307

267

40

0

0

6.
7.
8.
9.

57
51
48
46

22
24
17
10

35
27
31
36

0
0
0
0

0
0
0
0

Celkem za II. stupeň

202

73

129

0

0

Celkem za školu

509

340

169

0

0

Ročník

Prospělo
Prospělo Neprospělo Opakuje
s vyznamenáním
59
0
0
0
59
0
0
0
60
5
0
0
35
15
0
0
54
20
0
0

3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
2
1

% z počtu všech žáků školy
0,39
0,2

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 114
průměr na jednoho žáka: 0,22
3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázium
4 leté
6 leté
8 leté
studium
studium
studium
Počty přijatých žáků

7

5

5

SOŠ

SOU

27

11

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

Počet žáků
46
0
46

%
9,03
0
9,03

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 2
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: 0
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 0
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 0
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

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné

Počet
rozhodnutí
18
0
99

Počet odvolání
0
0
0

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání
6.1 Údaje o odborných pracovnících
6.1.1 Počty
výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický počet
1
1
úvazek
xxxx
xxxx

školní psycholog
školní speciální pedagog

kvalifikace, specializace
RJ, HV
ČJ, VV

dosažené vzdělání
VŠ
VŠ

kvalifikace, specializace
xxxx
xxxx

dosažené vzdělání
xxxx
xxxx

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

do 35let
xxxx

36 – 50 let
xxxx

51 let–a více/z toho důchodci
1

xxxx

1

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

6.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
výchovný poradce: Seminář – Plány pedagogické podpory (Edupraxe)
školní metodik prevence: Seminář – Školní klima

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: 0

6.3 Individuální integrace
Typ postižení
autismus
poruchy učení
poruchy chování
sluchové postižení
tělesné postižení
Celkem
6.4 Skupinová integrace
Typ postižení
Celkem

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

Počet žáků
3, 1
4, 4, 5, 5, 3, 3, 1
2, 3, 1, 1, 1, 1
1
1
40

Stupeň podpůrného opatření
3
2
2
2
2

Ročník
xxxx

Počet žáků
xxxx

Stupeň podpůrného opatření
xxxx

7.1 Další údaje o škole
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, Noc bez drog, práce školního parlamentu, sběr starého
papíru, sběr pomerančové kůry
účasti školy v soutěžích, olympiádách
Sportovní soutěže: vodní pólo, kopaná, atletika, plavání, vybíjená, florbal,
šplh, futsal, házená, Odznak všestrannosti olympijských vítězů,
Olympiáda dětí a mládeže
Výtvarné soutěže
Literární soutěže
Pěvecké soutěže
Soutěž v Aj s časopisem Gate a s časopisem R+R
Matematika: Matematický Klokan, Matematická miniolympiáda, Matematická olympiáda,
Pythagoriáda, Logická olympiáda, Pangea
Přírodopis: Přírodovědný Klokan
Olympiády: Český jazyk, Anglický jazyk
Soutěž v rámci EVVO: Recyklohraní
Oblékáme hada Edu
Student Cup – vědomostní soutěž k volbě povolání
spolupráce školy s dalšími subjekty
SVČ Lány, SVČ Labyrint, Asociace školních sportovních klubů, KPSP Kometa Brno, Sbor
dobrovolných hasičů Brno – Bohunice, Tatran Bohunice, MŠ Amerlingova, MŠ Běloruská, MŠ
Uzbecká, KJM Brno pobočka Lány, Městská policie, Policie ČR, Vězeňská služba ČR,
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, SPC Štolcova, IPS (volba povolání), PPP Sládkova
(prevence sociálně-patologických jevů), Podané ruce, OSPOD (ÚMČ Brno – Bohunice), Úřad
práce Brno-střed, SVP
spolupráce školy s PC, vysokými školami
PdF MU
péče o talentované žáky
V rámci individuálního přístupu.
péče o zaostávající, problémové žáky
V rámci individuálního přístupu a individuálních vzdělávacích plánů, projekt „Město Brno
zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“

různé
LVVZ - žáci 5.-9. ročníku.
Zotavovací akce - žáci 1.- 9. ročníku.
Soustředění žáků plaveckých tříd.
Stručný výčet nejvýraznějších úspěchů žáků školy
Český jazyk a literatura
Celostátní literární soutěž: umístění v celostátním kole (čestné uznání)
Krajská soutěž – Pověsti našeho kraje
Matematika
Postup do městského kola Pythagoriády
Postup do městského kola matematické olympiády
Hudební výchova
Česko zpívá: účast v semifinále
Brdský kos: 3. místo
Lyra: 1. místo
Hanácký skřivan: 2x 1. místo
Plavání
Většina předních umístění v městských kolech v různých kategoriích žáků 1. i 2. stupně
Celorepublikové závody MČR: 1. místo hoši, v krajském kole 2. místo dívky
Letní olympiáda dětí a mládeže: 2. místo
Krajské kolo družstev ZŠ: hoši 1. místo, dívky 4. místo
Republikové finále družstev ZŠ: hoši mistři ČR
Liga v minipólu: účast
Pohár Moravy: 1. místo, 3. místo
Zimní mistrovství ČR žáků: 1. místo
Letní mistrovství žáků a dorostu: 1. místo
Májové Brno: 1. místo
Český pohár v dálkovém plavání: 1. místo
Atletika
OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů) městské kolo: 3. místo, krajské kolo:
5. místo, celorepublikové finále: účast jednotlivce
Lehkoatletický trojboj – Olympiáda dětí 3. až 5. ročníků
Pohár rozhlasu: účast v okresním kole
Kopaná
Okresní kolo McDonald's Cup: účast
Házená
1. místo v okresním kole hoši
2. místo v krajském kole hoši
Futsal
účast v okresním 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
Cizí jazyky
Přírodní vědy
Sport, TV, turistika
Umělecké obory
Zdravotní, speciální pedagogika
jiné
Celkem

Počet kroužků
4
1
0
8
0
2
15

Počet žáků
45
15
0
19
0
16
95

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů
Název projektu a registrační
číslo projektu

xxxx

Délka trvání projektu

xxxx

Operační program

xxxx

ZŠ a) jako žadatel
b) jako partner

xxxx

Celková výše dotace

xxxx

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
smlouvy, datum

xxxx

Stručný popis projektu

xxxx

9.0 Zhodnocení a závěr:

Ve školním roce 2016/2017 jsme navázali na dobrou úroveň dosaženou v předchozích letech.
Škola pokračovala plynule v projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních
školách“. Do tohoto projektu bylo zapojeno celkem pět pedagogů, kteří se během celého školního
roku věnovali dětem, potřebující pomoc.
Vedení školy umožňovalo pedagogům bez odborné pedagogické kvalifikace se nadále vzdělávat.
Řada pedagogů využila také možnost vzdělávat se v rámci nabízených školení a seminářů.
Volný čas našich žáků jsme vyplňovali různými mimoškolními aktivitami, čímž škola přispěla k
prevenci sociálně patologických jevů. V rámci významných akcí to bylo především
spolupořadatelství v celorepublikové akci „Ukliďme si Česko“. Do této akce se zapojila nejen
drtivá většina žáků naší školy, ale i široká veřejnost.
I nadále probíhala spolupráce s nejrůznějšími organizacemi a spolky zabývajícími se výchovou dětí
a mládeže.
Naše škola je zaměřena především na sport a plavání. Proto se pravidelně zapojujeme do mnoha
sportovních soutěží a turnajů od okresních kol až po celostátní. Za všechny sportovní úspěchy a
výkony jsme byli vyhlášeni jednou z nejlepších škol v Brně, kdy ze 40 brněnských základních škol
vybrala Asociace Sportovních Školských Klubů města Brna jako třetí nejlepší skupinu tým chlapců
právě z naší školy. Tato cena jim byla předána na Nové radnici z rukou radního pro sport a školství.

Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2016/17
Školní metodik prevence: Mgr. Monika Komárková
Podmínky školy:
Naše škola je z hlediska svého umístění městskou sídlištní školou, s touto charakteristikou zpravidla
souvisí fakt výskytu zvýšeného množství SPJ. Náš výchovně-vzdělávací program (rozšířená výuka
tělesné výchovy – plavání) vytváří pozitivní vztah ke zdravému životnímu stylu, dále nabízíme
svým žákům (a nejen jim) 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 PP můžeme říci, že mezi největší problémy, které se v oblasti prevence SPJ na
naší škole v některých případech objevují, patří: kouření, šikana, kyberšikana, záškoláctví,
agresivita mezi žáky, negativní postoj některých rodičů žáků (zejména tolerování „prohřešků“,
nedůslednost). Pečlivě jsou sledovány nově vzniklé kolektivy – zejména třídy plavecké spojené s
neplaveckým kolektivem. Třídnické hodiny jsou začleněny pevně do rozvrhu a třídním kolektivům
jsou jim nabízeny preventivní programy Poradenského centra PPP.
Co se podařilo:
I nadále spolupracujeme s těmito organizacemi - Sananim, PPP, Podané ruce a opět jsme se
účastnili programu Proč říct ne cigaretám, kdy byly letos vyhodnoceny dotazníkovým šetřením
výsledky pokračujícího projektu s žáky 8. ročníků. Po delší době jsme pro 8. ročníky objednali
dramatizaci románu R. Johna - Memento. Všechny tyto akce měly kladný ohlas u žáků i učitelů.
Stále jako škola nabízíme mnoho volnočasových aktivit, které žáci využívají ke smysluplnému
trávení volného času, a pracujeme na zlepšování našich webových stránek, kde informujeme o dění
školy rodiče i veřejnost. Jaro bylo ve znamení celorepublikové akce Ukliďme Česko - Ukliďme
Bohunice, která vyvrcholila úklidem nejen Bohunic, ale i velké černé skládky na Červeném kopci, a
v červnu pak vše bylo prezentováno na výstavě v místní knihovně.
Dále se nám dařilo vzdělávání pedagogů, kdy celý pedagogický sbor prošel v květnu školením
Specifika vzdělávání žáků s PAS a metodik prevence se zúčastnil semináře Školní klima, klima
třídy.
Velmi kladně hodnotím spolupráci mezi výchovných poradcem, metodikem prevence a třídními
učiteli, i vedením školy. Touto spoluprací se mnohdy předchází vážnějším problémům, zejména v
oblasti vztahů ve třídě a šikany.
Jako každoročně proběhla naše ojedinělá školní akce NOC BEZ DROG - opět s velkým úspěchem.
Co se nám nedaří:
Ani v letošním školním roce se nám nepodařilo začlenit preventivní programy do všech ročníků a
někdy vidíme problém i ve finanční stránce, kdy placené programy nejsou mezi učiteli (rodiči žáků)
oblíbené a programy zdarma bývají často rychle obsazené. Navíc kolegové preferují spíše
programy, za kterými se nemusí nikam cestovat - proto jsme letos vlastně nevyužili programy z PPP
Brno.
Určitě bychom v příštím roce zlepšili celkovou "prezentaci" prevence - lepší informovanost,
aktualizace nástěnky i informací na webu školy a spolupráci metodika prevence s třídními učiteli a
větším začleněním preventivních témat do třídnických hodin.
Letos nám taktéž neproběhly dvě oblíbené akce - Aprílová zábava a Ples deváťáků - ten byl zrušen
hlavně z důvodu vážných problémů s chováním (i vlastně z celkového nezájmu) letošních
deváťáků, ovšem závěrečné stužkování a oficiální rozloučení s žáky proběhlo, jen oproti plesu v
komornějším duchu.

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016
Příjmy (výnosy):
Celkové příjmy

31 797 406 Kč

Dotace od obce
Dotace města Brna – plavání
Dotace města Brna – mentoři
Dotace města Brna – „Ve škole v bezpečí“
Dotace OŠMT MMB
Dotace OŠMT MMB účelové
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
36 000 Kč
143 000 Kč
3 000 Kč
20 978 000 Kč
582 380 Kč
312 360 Kč
3 357 181 Kč
90 551 Kč
70 339 Kč
231 975 Kč
0 Kč
0 Kč

Příjmy z DČ
Výdaje (náklady):
Investiční výdaje celkem

1 102 620 Kč
31 174 377 Kč
0 Kč

Neinvestiční výdaje celkem
Náklady na platy a prac. neschopnost – SR
Platy – účelové dotace SR
Ostatní osobní náklady – SR
Zákonné odvody zdrav. a soc. poj. - SR
Zákonné odvody zdrav. a soc. poj. - ú.d. SR
Zákonné poj. odp. zaměstnavatele
FKSP SR

15 052 946 Kč
429 801 Kč
60 000 Kč
5 096 970 Kč
146 132 Kč
63 263 Kč
225 795 Kč

FKSP – ú.d. SR

6 447 Kč

Výdaje na DVPP

7 050 Kč

Výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky
Ochranné prac. pomůcky pro zam.
Ostatní výdaje ze SR
Ostatní provozní náklady (ÚMČ, ost. zdroje)
Náklady DČ

459 792 Kč
11 658 Kč
526 Kč
8 745 506 Kč
868 491 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2016:
Zisk

V Brně dne 13.10.2017

623 028 Kč

Mgr. Vladan Urbánek
ředitel školy

