Výroční zpráva základních umělecké školy
za školní rok 2013/2014
I.
Základní údaje o škole
1.
2.

Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879
IČO 68 407 289

3.

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

4.

Eva Osvaldová
zuspetriny@volny.cz

tel/fax 235365398

statutární zástupce ředitele: Mgr. Jiří Hruška
e-mail
zuspetriny@volny.cz

telefon: 220610640

zástupce ředitele:
e-mail:

tel/fax: 235365398

Jindřich Klindera
zuspetriny@volny.cz

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

5.

Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti předcházejícímu školnímu roku
a.
b.

6.

nové obory - ne
zrušené obory - ne

Místa poskytovaného vzdělávání
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
adresa
vlastník budovy výše
vyučované
nájemného/rok obory
Nad Alejí28/1879 hl. m. Praha
hudební obor
Praha 6
b. jiná
adresa
Morstadtova
317/3
Praha 6
c.
adresa
Brixiho 2409/2

počet žáků
464

vlastník budovy výše
nájemného/rok
hl. m. Praha

vyučované
obory
taneční obor
část hudební o.

počet žáků

vlastník budovy výše
nájemného/rok
hl. m. Praha

vyučované
počet žáků
obory
literárně drama19
tiský obor
část hudební o.
část výtvarný o.

38

d.
adresa

vlastník budovy výše
nájemného/rok
V Šáreckém údolí hl. m. Praha
38/187
Praha 6

vyučované
obory
výtvarný obor
část hudební o.

počet žáků
222

II.
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
počet pedagogických
pracovníků
kvalifikovaných
36
nekvalifikovaných
1

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků
97
3

Věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31.12.2012

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

6

4

10

7

8

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet
semináře
kurzy
doplňkové
pedagogické
studium

zaměření

1

Orff v praxi
Dětská scéna
Svitavy
varhaní

1

Pro začínající učitele

2
1

počet
účastníků
3
1

vzdělávací instituce

NIDV
1

Celostát. vzděl.
Fakta, s.r.o.
2
řídících pracovníků.
NIDV
1
Nový občan.zák.
1
ALFA Klatovy(Plzeň)
Software
BOZP a PO 14.5.2014 – školení všech zaměstnanců
Přednáška pro všechny zaměstnance- lékařská první pomoc 21.5.2013 VFN
v Praze Klinika prac. lékařství
školský
management

3
1
1

Nepedagogičtí pracovníci školy
Fyzické osoby
celkem
4

Přepočtení na
plné
zaměstnance
3,2

2

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

2

BOZP, PO
Přednáška lékařské první pomoci

3
3

Agentura Skácelík CZ
Klinika prac. lékařství

semináře
kurzy
jiné (uvést jaké)

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

Cizí státní příslušníci

EU

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

ostatní

17

0

17
3.

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ

VOŠ

4
4.

VŠ
2

4

Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
počet žáků: 25
bezbarierový vstup do objektu školy

ano/ne detaš. prac. Brixiho

IV.
Aktivity právnické osoby

1. Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce)
2. Mezinárodní aktivity
země
ne

město

specifikace, typ akce

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

obor

počet
zúčastněných
žáků

soutěž vypsaná MŠMT hudební obor
Národní kolo
Zimní olympiáda Žďár hudební obor
n/S
Pražské poetické
literárně dramat.obor
setkání
Pražský Kalich
Soutěžní přehlídka
ZUŠ LDO
Soutěž ZOO Praha
výtvarný obor
„AMAZONIE“
přehl. EKO Muzeum
Bubeneě
Malujeme po síti
„Lidice“
„ Oči dokořán“- národ.
přehlídka VO ZUŠ
Výstavy ve škol. galerii
v Šárce
Zahrad. slavnost a
Vernisáž dět. prací
v Šárce + rozloučení s
absolventy

umístění do 3.místa

klavír 1x 3. místo
kytary 2x 3. místo
smyčec 2x 2. místo
akordeon 1x 3. místo

ceny poroty

LDO – 8 veřejných vystoupení (m.j. spolu s TO i při výtvarných vernisážích)
TO – 2 veřejná vystoupení ( kino Ořechovka) , veřejné hodiny pro rodiče TO ( celkem 10x)
HO - interní koncerty – 28, veřejné koncerty – 4, Koncert v Libeňském zámečku (Praha 8),
Varhaní koncert v kostele sv. Václava (Praha 5)
4. Granty
účel akce

vyhlašovatel

4

výše přidělených finančních
prostředků

ne

5.

Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..)
Spolupráce s MČ Prahy 6, 8, 5
Výchovné koncerty pro MŠ Jílkova ( Praha 6) – 2x

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

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
a) Veřejnoprávní kontrola ze dne 7. ledna 2014, kontrolní orgán:
ing. P. Sochová
Bc. E. Harenčáková
bylo uloženo zpřehlednit a ujasnit vnitřní předpisy organizace v souladu
s platnou legislativou a každý rok aktualizovat směrnice

b) Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka severozápad, kontrola dne 11.
června 2014 vykonaná RNDr. R. Kuleovou a D. Loulovou.
Vše je v souladu s platnou legislativou, pravidelně prováděná školení a kontrola
pracovišť. Vše je řádně vedeno.
Viz protokol o kontrole dle zák. 255/2012 Sb. a podle zákona č. 258/2000 Sb. o
ochraně zdraví ve znění pozdějších předpisů.

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

VO

TO

LDO

průměr indiv.
výuka

průměr kolektivn
í výuka

průměr

průměr

průměr

432,-

220,-

350,-

320,-

320,-

% skutečných
průměrných
neinv. výdajů
školy na žáka
(§ 8
vyhl.č.71/200
5 Sb.)
100%

úplata za
vzdělávání
za rok (v
tis. Kč)

3404

VII.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013
Hospodářský výsledek za rok 2013 je 463 474,27 Kč v hlavní činnosti a 60 132,--Kč ve vedlejší hospodářské
činnosti (pronájmy školnických bytů). Po odečtení daní ve výši 52 440,--Kč (daň se platí z vedlejší hospodářské
činnosti). Včetně daně činil HV 112 572,--Kč. Celkem tedy hospodářský výsledek za rok 2013
činí 523 606, 27Kč. Schválený návrh na rozdělení HV je 254 000,--Kč do fondu odměn a 269 606,27 do
rezervního fondu včetně sponzorského daru. Schválená žádost o úhradu odpisů na úkor odvodu z FRM 700tis.
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VIII.
Další informace
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
počet podaných

0

počet odmítnutých

0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
počet podaných

0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytování 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,
žádná soudní řízení se nekonala
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence,
žádné licence nabyly poskytnuty
e) počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení,
žádné stížnosti nebyly podány
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
počet informací

0

Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické poradě dne 14. října 2014 dle § 10,
odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. a § 4 Vyhlášky č.15/2005 Sb. o zpracování
výročních zpráv.

30. října 2014

Eva Osvaldová
ředitelka školy
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Výroční zprávu zašlete na odbor školství, mládeže a sportu MHMP, oddělení krajského a soukromého
školství, nejpozději do 30. října 2014.

§ 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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