Výroční zpráva základní umělecké školy
za školní rok 2012/2013

I. Základní údaje o škole
1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013

Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879
IČO 68407289
IZO 60001989
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon

ředitel:
e-mail
statutární zástupce:
e-mail
zástupce ředitele:
e-mail:

EVA OSVALDOVÁ
zuspetriny@volny.cz
Mgr. Jiří Hruška
zuspetriny@volny.cz
Jindřich Klindera
zuspetriny@volny.cz

tel/fax: 235365398
telefon: 220610640
tel/fax: 235365398

3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa)
www.zuspetriny.cz
4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku)
Základní umělecká škola

cílová kapacita žáků: 980

5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve
školském rejstříku
škola

ZUŠ Praha 6, Nad Alejí 1879/28

kód

název oboru / vzdělávacího programu

cílová
kapacita
oboru /
programu

600001989

hudební obor

520

460

literárně-dramatický obor

40

31

taneční obor

58

32

výtvarný obor

362

315

celkem

980

838

skutečný stav

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012:

Pojmy a jejich vysvětlení:
Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení
Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy.
Školské zařízení = školské zařízení podle § 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

a) nové obory / programy
b) zrušené obory / programy

0
0

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu):
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

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Materiálně-technické podmínky ve škole jsou velmi dobré. Škola sídlí ve čtyřech
zrekonstruovaných budovách. Učebny jsou vybaveny novým nábytkem a dle finančních možností
školy jsou každým rokem dokupovány učební pomůcky pro výtvarný obor, literárně-dramatický
obor, taneční kostýmy pro taneční obor i hudební nástroje pro hudební obor.
Ve škole je vybudována počítačová učebna pro výuku hudební nauky, pracovna počítačové grafiky,
učebna výuky na bicí, varhanní sál, keramická dílna. Škola má k dispozici počítače s napojením na
internet.

9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní
údaje
Nemáme

2

II. Pracovníci právnické osoby
1. Pedagogičtí pracovníci
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané celkem

ZUŠ Nad Alejí 28, Praha 6

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

škola

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

3

2,9

37

27,6

0

0

36

27,6

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
škola

počet pedagogických pracovníků

36
1

kvalifikovaných

ZUŠ Nad Alejí 28, Praha 6

celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků

nekvalifikovaných

97
3

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31.12.2012
37

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

0

5

5

9

10

8

c) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

semináře

5

tvorba-tvořivost-hra,
klavírní skladba

18

kurzy

2

varhanní

4

doplňkové pedagogické studium

2

Bc

2

PFUK Praha, HAMU Praha

školský management

2

pro řídící pracovníky

2

Fakta, s.r.o.

rozšiřování aprobace

0
BOZP + PO
Přednáška lékařské první
pomoci

36
37

Agentura Ember, p. Porteš
VFN, Praha 1, U Nemocnice,
MUDr. Pavlíčková

1
1
jiné (uvést jaké)

3

vzdělávací instituce

d) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

celkem (fyzické osoby)

0

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.)
z toho

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

4

3,35

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1
1

BOZP + PO
Přednáška lékařské první pomoci

4
4

Agentura Ember, p. Porteš
VFN, Praha 2, MUDr. Pavlíčková

semináře
kurzy
jiné (uvést jaké)
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ)
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)

1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů
a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

ZUŠ Nad Alejí 28/1879, Praha 6

počet tříd / skupin

počet žáků / studentů

31

838

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně)
-

přerušili vzdělávání:
nastoupili po přerušení vzdělávání:
sami ukončili vzdělávání:
vyloučeni ze školy:
nepostoupili do vyššího ročníku:
přestoupili z jiné školy:
přestoupili na jinou školu:
jiný důvod změny (uveďte jaký):

4
2
3
0
2
3
0
0

z toho nebylo povoleno opakování:

0

b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet tříd / skupin

počet žáků / studentů

0

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně)
-

přerušili vzdělávání:
nastoupili po přerušení vzdělávání:
sami ukončili vzdělávání:
vyloučeni ze školy:
nepostoupili do vyššího ročníku:
přestoupili z jiné školy:
přestoupili na jinou školu:
jiný důvod změny (uveďte jaký):

z toho nebylo povoleno opakování:

2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)
a) denní vzdělávání
škola

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů
na učitele

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů
na učitele

0

b) vzdělávání při zaměstnání
škola

0

5

počet
žáků/studentů
celkem
z toho
nově přijatí

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
a) denní vzdělávání
škola
prospělo s vyznamenáním
z celkového počtu žáků / studentů:

neprospělo
opakovalo ročník

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

%

tj. % z celkového počtu žáků/studentů
průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta
z toho neomluvených

b) vzdělávání při zaměstnání
škola
prospělo s vyznamenáním
z celkového počtu žáků / studentů:

neprospělo
opakovalo ročník

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

%

tj. % z celkového počtu žáků/studentů
průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta
z toho neomluvených
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CELKEM

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

škola

Jihočeský

kraj

3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
škola

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu
prospěl s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl
neprospěl

MATURITNÍ ZKOUŠKY
škola

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu
prospěl s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl
neprospěl

ABSOLUTORIA
škola

denní
vzdělávání
počet žáků, kteří konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu
prospěl s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl
neprospěl
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vzdělávání
při zaměstnání

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/2014
a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ
(za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách
přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa)
skupina oborů vzdělání,
kód, název

počet přihlášek celkem

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole
z toho ve 2. kole
z toho v dalších kolech
z toho na odvolání
počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: x
obor: x
počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/2014

b) Gymnázia
délka vzdělávání

4 roky

počet přihlášek celkem

přijímací řízení pro školní rok 2013/2014
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole
z toho ve 2. kole
z toho v dalších kolech
z toho na odvolání
počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: x
obor: x
počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/2014
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6 let

8 let

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců
a příslušníků národnostních menšin.
20 studentů – zkušenosti velmi dobré
8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva
a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze
znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky.
0
9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami
je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů.
Příprava ve výtvarném oboru na školy formou rozšířeného vyučování. V hudebním oboru – forma
individuálních konzultací.
10.Ověřování výsledků vzdělávání
Např. Maturita na nečisto, SCIO …
0
11.Školní vzdělávací programy
Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace.
ŠVP byly beze zbytku ve všech oborech naplněny, nebyly shledány žádné problémy.
12.Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích
jazyků, apod.
0
13.Vzdělávací programy VOŠ
Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ.
0

9

IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže)
1. Jazyková škola
a) Počty kurzů a posluchačů (uvádějte údaje ze zahajovacího výkazu)
Vyučovaný
jazyk

Základní kurzy
počet
kurzů

počet
posluchačů

Střední kurzy
počet
kurzů

počet
posluchačů

Vyšší kurzy
počet
kurzů

Dálkové vzdělávání

počet
posluchačů

počet
kurzů

počet
posluchačů

Jiné kurzy
počet
kurzů

počet
posluchačů

Celkem

b) Výsledek státních jazykových zkoušek
Počet celkem

z toho
vlastní posluchači

% úspěšnost
z celkově přihlášených

Posluchači, kteří složili státní jazykovou zkoušku
v tom základní
v tom všeobecnou
v tom speciální

c) Mezinárodně uznávané zkoušky (Druhy zkoušek, výsledky přihlášených, zkušenosti školy)

d) Další údaje o posluchačích a vzdělávání

2. Domovy mládeže (samostatné i při školách)
a) Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu)
počet
Počet ložnic celkem
1 až 3 lůžkových
4 až 6 lůžkových
v tom
7 až 10 lůžkových
11 a více lůžkových
Společenské místnosti a klubovny

b) Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu)
10

typ školy

počet ubytovaných

z toho ze škol zřizovaných HMP

kapacita

naplněnost v %

základní (vč. speciálních)
gymnázium
SOŠ
konzervatoř
SOU, OU a U
speciální a praktické SŠ
VOŠ
jiné (specifikujte)
celkem

c) Naplněnost domovů mládeže
počet ubytovaných ve škol. roce 2012/2013

d) Žádosti o ubytování v domově mládeže
- počet žádostí celkem
- z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno
- nejčastější důvody nevyhovění žádosti
e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty)

f) Další údaje o ubytovaných

g) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin
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V. Aktivity právnické osoby
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1. Výchovné a kariérní poradenství
Uvést, zda na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce
s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní
poradenství.
0
2. Prevence sociálně patologických jevů
Celá koncepce výuky směřuje k prevenci sociálně patologických jevů, nemáme s nimi problémy

3. Ekologická výchova a environmentální výchova
0

4. Multikulturní výchova
Prostřednictvím výuky žáci všech oborů poznávají různé kultury, žánry napříč staletími, kontinenty

5. Výchova k udržitelnému rozvoji
0
6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků.
0
7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a
zaměření a počty žáků.
0
8. Soutěže , výstavy, koncerty
12

Soutěže
V hudebním oboru:
Krajské kolo akordeonové soutěže: 6 žáků sólově, akordeonový soubor
+ komorní hra 1.-3.ceny
V ústředním kole celostátní soutěže akordeonů (vypsaná a pořádaná MŠMT ČR):
4 žáci sólisté

- 1. ceny

komorní hra

- 2 žáci 1. cena

Výstavy
Výstava v ZŠ Bílá (září, říjen)
Výstava v galerii Velehradská „Inspirace uměním“ (říjen)
Výstava v Muzeu hlavního města Prahy – Praha magická, dále jsme MHMP poskytli artefakty pro
velikonoční výzdobu Alšova země (1 ocenění, 6 vystavených prací)
Lidice (1 diplom pro Emilku Fňukalovou 10 let)
Amazonie (pořádá Zoo Praha – vyhlášení odloženo vinou povodní)
Přehlídka ZUŠ v muzeu v Bubenči – připraveno, odloženo vinou povodní (proběhne v říjnu 2013)
Výstavy ve školní galerii Šárka: Lenka Kubelková (bývalá žákyně, nyní AVU)
Helena Mikešová „Vzpomínání“ (na památku kolegyně)
Jiří Donát „Bajky, nebajky“ (bývalý žák, handicapovaný)
Malujeme po síti

- účast

Oskárek

- účast

Komenský a my

- účast

Domácí mazlíčci

- účast

Zahradní slavnost a vernisáž výstavy v Šárce, výstava do 28.6.
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Malovali jsme v Kajetánce – odpoledne i pro veřejnost
Uskutečnil se celopražský seminář „Modelování hlavy“ v Šárce
Talentové zkoušky úspěšně složili a byli přijati na školy:
Na ZŠ Petřiny – sever:

5 žáků

Na SUPŠ Žižkovo nám.: 1 žákyně (interiérová tvorba a design nábytku), 2 žáci
Na grafickou školu Hollarova: 4 žáci
Na grafickou školu Helichova: 1 žákyně
Na vyšší odborné školy:

1 žákyně (VOŠD Brno – design)

Na vysoké školy:

1 žákyně (AVU, prof. Sopko)
1 žákyně (Grafické studio Olomouc)
2 žákyně (PFUK - obor učitelství VV)
1 žák (VŠCHT – restaurování textilií)
1 žák - architektura

Koncerty
V budově školy (ředitelství ZUŠ Nad Alejí) se uskutečnilo 35 interních koncertů (všechny nástroje,
které jsou na škole vyučovány). Veřejných koncertů bylo 9 ( 4 v Tereziánském sále Benediktinského
arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty), pak spolupráce s MČ Prahy 6 – 2 koncerty v Písecké bráně
(Vánoční a Velikonoční), Koncert v Libeňském zámečku (Praha 8), spolupráce s MŠ Jílkova a Parléřova
(Praha 6) – 3 výchovné koncerty pro děti).
Obory TO, LDO, HO – vystoupení na Ořechovce pro rodiče LDO i TO pořádají každé pololetí veřejné
hodiny.
Přijetí na školy
v HO – 1 žák (kytara) – na Státní konzervatoř Praha
2 žáci na Hudební gymnázium Jana Nerudy
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ve VO – 5 (ZŠ Petřiny – sever)
3 (SOPŠ Žižkovo nám.)
4 (SUŠ V. Hollara)
1 (gymnázium Hellichova)
1 VOŠ Brno – design
5 VŠ (AVU, Grafické studio Olomouc, PF UK, Architektura)

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
0
10.Spolupráce právnické osoby s partnery
Muzeum hl. m. Prahy - výstavy, koncerty
Městská část Prahy 6 - koncerty v Písecké bráně a ve Hvězdě
MŠ Jílkova Praha 6

- Výchovné koncerty

MŠ Parléřova

- Výchovné koncerty, vystoupení TO

Ořechovka

- TO + LDO + HO

11.Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).
typ vzdělávání

zaměření

počet účastníků

odborný kurz
pomaturitní specializační kurz
rekvalifikace
jiné (uvést jaké)

12.Další aktivity, prezentace
Vše k kap. V. – bod 8, 10, 12
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určeno pro
dospělé / žáky

akreditace MŠMT
ano / ne

13.Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
0

VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
0
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Veřejnosprávní kontrola provedená MHMP, zaměřená na kontrolu faktur, pokladny a personální a
platové dokumentace.
Kontrola našla 4 formální nedostatky, které byly v termínu odstraněny.

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2012
Hospodaření školy za rok 2012 skončilo ztrátou ve výši 221 095,39 Kč v hlavní činnosti. Ztráta byla
způsobena hlavně tím, že veškerý úklid, úklid chodníků a údržba zahrady a částečně i údržba objektů
(máme 4 budovy), je zajišťována dodavatelskou formou (cca 550 tis. za rok). Dodavatelskou formou je
zajišťováno i zpracování účetnictví a mezd (cca 295 tis/rok). Významnou položku nákladů činí i odpisy,
které činily v r. 2012 921 907,-- Kč. V r. 2012 byly i nadměrně vysoké náklady na energie, způsobené
kromě jiného i havárií vody v budově ZUŠ Nad Alejí (škola měla zapůjčené 3 vysoušeče, které
pracovaly 3 týdny a samozřejmě únik vody).
Ztráta byla pokryta z prostředků rezervního fondu školy. Odpisy byly hrazeny z navýšené dotace na
úkor odvodu z FRM školy.
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti byl 95 282,-- Kč. Jedná se o příjem z pronájmu 2
školnických bytů. Jiné příjmy doplňkové činnosti škola nemá.

VIII. Další informace
V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité.
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ZÁVĚR
Tato výroční zpráva byla projednána na Pedagogické poradě dne 14. října 2013 dle § 10, odst. 2
Školského zákona, č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky č. 15/2005 Sb. o zpracování psaní Výročních zpráv.

Eva O s v a l d o v á
ředitelka školy

Praha, 24.10.2013
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Příloha: učební plány oborů
vzdělání / vzdělávacích
programů

Výroční zprávu zašlete na odbor školství, mládeže a sportu MHMP, oddělení krajského a soukromého
školství, nejpozději do 30. října 2013.
Výroční zpráva musí být v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a v souladu s § 168 zákona
č. 561/2004 Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada schválila výroční
zprávu, k ní přiložte.

§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva
(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní
rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční
zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy
jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím".
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