Výroční zpráva základní umělecké školy
za školní rok 2011/2012
I.
Základní údaje o škole
1.

Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879
IČO 68407289
IZO 600001989

2.

3.

Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon
ředitel:
e-mail:

EVA OSVALDOVÁ
zuspetriny@volny.cz

tel/fax:

statutární zástupce:
e-mail
od 10.2.2012

Mgr. TOMÁŠ BRAUN
zuspetriny@volny.cz
Mgr. Jiří Hruška
zuspetriny@volny.cz

telefon: 220920762

235365398

telefon: 220610640

Webové stránky, e-mailová adresa právnické osoby
www.zuspetriny.cz
zuspetriny@volny.cz

4.

Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2009/2010
a.
b.

5.

nové obory
zrušené obory

0
0

Místa poskytovaného vzdělávání
ZUŠ Nad Alejí vyučuje ve 4 budovách. Vlastníkem je hlavní město Praha.
a) 162 00 Praha 6, Nad Alejí 1879/28
hudební obor
b) 169 00 Praha 6, Hládkov, Morstadtova 317/3 taneční obor, část hudebního oboru
c) 162 00 Praha 6, Brixiho 2409/2
část výtvarného oboru
literárně-dramatický obor
část hudebního oboru
d) 160 00 Praha 6, V Šáreckém údolí 38/187
výtvarný obor
část hudebního oboru
a.

uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
adresa
vlastník budovy
výše
vyučované
nájemného/rok
obory
Nad Alejí
Hlavní město
0
HO
28/1879 162 00
Praha
LDO
Praha 6
TO
VO

počet žáků
1 020

b.

jiná
adresa

vlastník budovy

výše
nájemného/rok

vyučované
obory

počet žáků

není
II.
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
počet pedagogických
pracovníků
kvalifikovaných
36
nekvalifikovaných
1
průměrný věk
48

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků
97,3
2,7

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

Seminář k
problematice
PaM

1

Alfa Software
Plzeň

15

Semináře k
tvorbě ŠVP

37
Semináře vedené
zástupcem HO,
zástupcem TO,
VO, LDO neboli
koordinátory ŠVP

semináře

4

Divadlo v
netradičních
prostorách

1

DAMU

kurzy

1

Fyzické a taneční
divadlo

1

Divadlo Archa

doplňkové
pedagogické
studium

1

Denní studium

1

HAMU

školský
management

1

Vzdělávací
program
Celostátní setkání
řídících prac. ZUŠ

2

Fakta, s.r.o. Žďár
nad Sázavou

2

Nepedagogičtí pracovníci školy
Fyzické osoby
celkem
4

Přepočtení na
plné
zaměstnance
4

III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ)
1.

Cizí státní příslušníci

EU
12
3.

Cizinci –
(Školský zákon §
20 odst. 2 písm.
d)
3

0

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ

VOŠ

VŠ
4

7
4.

ostatní

Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
počet žáků: 0
bezbarierový vstup do objektu školy
ano
Bezbariérový vstup byl vybudován na detašovaném pracovišti Brixiho 2409/2, Praha 6.
IV.
Aktivity právnické osoby

1. Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce)
a) hudební obor
Interní koncerty (vč. detašovaných pracovišť)
28
Veřejné koncerty v Břevnovském klášteře
4
Koncert "Libeňské jaro" v Libeňském zámečku
1
Varhanní koncert v kostele sv. Václava v Praze 5
1
b) Výtvarný obor
Ekotechnické muzeum - den vody
Muzeum hl.m. Prahy - Velikonoce
Ekotechnické muzeum - téma Čarodějnice a Stará auta
Botanická zahrada
Výstava v rámařství a u veterináře v Bělohorské ulici
Hotel Adria - pocta surrealismu
Týden zdravé šestky, dny otevřených dveří
Únětice - doba mozaiková
Přehlídka výtvarných oborů ZUŠ Šternberk na Moravě
3

Křest knihy Praha očima dětí. Chvalského zámek Horní Počernice
c) Literárně-dramatický obor
Interní vystoupení žáků pro rodiče
Jeden příběh Karlína
d) Taneční obor
Interní vystoupení žáků pro rodiče
2. Mezinárodní aktivity
země
žádná

město

specifikace, typ akce

Uveďte partnerské subjekty:
3. Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa)
název soutěže

obor

počet
zúčastněných
žáků
2

umístění do 3.místa

Celostátní soutěž v
Pardubicích
Národní soutěž ZUŠ

Varhany
Dechové a bicí
nástroje
Zpěv

3

2. místo

3

1. místo
2x 2. místo

Jak chutná hořčice
Art Botič

Literární
Literární

4
8

2. místo
2. místo

Lidice
Alšova země
Komenský a my
Namaluj svou
tramvaj
Ústřední celostátní
kolo výtvarné
soutěže ZUŠ
vyhlášené MŠMT

Výtvarný
Výtvarný
Výtvarný
Výtvarný

50
15
5
70

1 ocenění
2 ocenění

Výtvarný

24
(kolektivní práce)

25 ocenění

Pěvecká soutěž krajské kolo

1. místo

1 ocenění

4. Granty
účel akce

vyhlašovatel

výše přidělených finančních
prostředků

žádná

5.

Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..)
ZUŠ Nad Alejí spolupracuje s Městskou částí Praha 6
- Společný koncert 3 ZUŠ Prahy 6 ve Hvězdě
- výchovné koncerty pro mateřské školy obv. Praha 6 v sále ZUŠ Nad Alejí
(Mtš Na Okraji, Mtš Šantrochova, Mtš Bubeníčkova, Mtš Jílkova)
4

V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.
Ve školním roce 2011/2012 nebyla na škole provedena inspekce Českou školní
inspekcí.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení
Ve dnech 5. a 9.9.2011 byla provedena kontrola pojistného a plnění úkolů
nemocenském pojištění (PSSZ).
Dle dokladů předložených ke kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

v

VI.
Úplata za vzdělávání
výše úplaty za vzdělávání (měsíčně)
HO

VO

TO

průměr indiv.
výuka

průměr kolektivní
výuka

průměr

průměr

520

225

265

295

% skutečných
úplata za
průměrných
LDO
vzdělávání
neinv. výdajů
školy na žáka (§ za rok (v tis.
Kč)
průměr 8 vyhl.č.71/2005
Sb.)
270

100%

2923

VII.
Další informace
V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité.
Školní rok 2011/2012 byl zejména ve znamení tvorby ŠVP pro všechny obory naší ZUŠ.
Zúčastnili se všichni učitelé, mnohdy velmi podnětně a inspirativně. Projekt byl narušen ve 2.
pololetí dlouhodobou nemocí p. Mgr. Brauna (od 6.2.2012). Naštěstí brzy jsme nalezli
adekvátní náhradu v p. kolegovi Mgr. J. Hruškovi, který se též ujal funkce zástupce (VO,TO
LDO) za dlouhodobě nemocného kolegu. Takže díky oběma zástupcům (za HO p. kol. J.
Klindera) se podařilo projekt dokončit včas a v řádném termínu byl vyvěšen na nových
internetových stránkách školy.
Tato výroční zpráva byla projednána na Pedagogické poradě dne 12. října 2012 dle § 10,
odst. 2 Školského zákona, č. 561/2004 Sb. a § 4 Vyhlášky č. 15/2005 Sb. o zpracování o
psaní výročních zpráv.

Eva O s v a l d o v á
ředitelka školy

Praha, 12.10.2012
5

