Výroční zpráva základní umělecké školy
za školní rok 2015/2016
I.
Základní údaje o škole
1.

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

2.

3.

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

Eva Osvaldová

zuspetriny-reditelka@volny.cz

235 365 398

statutární zástupce:

Jiří Hruška

zuspetriny-zastupce@volny.cz

220 610 640

zástupce ředitelky:

Jindřich Klindera zuspetriny-zastupce@volny.cz

220 610 640

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

4.

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

5.

zuspetriny@volny.cz

nové obory
zrušené obory

ne
ne

Místa poskytovaného vzdělávání
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
adresa
vlastník budovy výše
vyučované obory
nájemného/rok
Nad Alejí
28/1879, Praha 6
Hl. m. Praha
hudební obor
16200
b. jiná
adresa
Morstadtova
317/3
Praha 6 16900
c.
jiná
adresa
Brixiho 2409/2
Praha 6 16200

vlastník budovy

výše
nájemného/rok

Hl. m. Praha

vlastník budovy

Hl. m. Praha

výše
nájemného/rok

počet žáků

379

vyučované obory

počet žáků

taneční obor
hudební obor

40

vyučované obory
literárně
dramatický obor
výtvarný obor
hudební obor

počet žáků

94

d. jiná
adresa

vlastník budovy

V Šáreckém údolí
38/187
Praha 6 16000

výše
nájemného/rok

vyučované obory

počet žáků

literárně
dramatický obor
výtvarný obor
hudební obor

Hl. m. Praha

338

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

celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků
37
0

Věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem
ve fyzických
osobách
k 31.12.2015

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

4

6

9

5

13

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

počet
účastníků

počet

zaměření

1

Jazz workshop

kurzy

2

BOZP, PO
Kurz první pomoci

1
37
37

Dr. Pavel Skácelík
Klinika pracovního lékařství

doplňkové
pedagogické studium

1

„Zkušený učitel“

2

NIDV

doplňkové
pedagogické studium

1

„Hra na varhany“

1

NIDV

doplňkové
pedagogické studium

1

1

Erasmus

školský management

1

1

Alfasoftware

semináře

„Zvyšování profesní
kompetence učitelů
ZUŠ“
Personalistika

2

vzdělávací instituce

Nepedagogičtí pracovníci školy

Fyzické osoby
celkem

Přepočtení na
plné
zaměstnance
3,75

4

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků

počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

spisová služba

1

Paris vzdělávací agentura s.r.o.

kurzy

3

inventarizace majetku
BOZP, PO
Kurz první pomoci

1
5
5

Anag
Dr. Pavel Skácelík
Klinika pracovního lékařství

jiné (uvést jaké)

1

kurz pro ekonomy přísp. org.

1

Klub ekonomů

jiné (uvést jaké)

1

Evidence majetku – práce s odpisy

1

GORDIC spol. s.r.o.

semináře

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

Cizí státní příslušníci

EU

2.

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

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením

SŠ

VOŠ

VŠ
5

11

4.

ostatní

Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
počet žáků:
bezbarierový vstup do objektu školy: ano – škola Brixiho 2, 16200

3

IV.
Aktivity právnické osoby
3.

Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce)
Hudební obor: Interní koncerty: 22, Veřejné koncerty 12, Výchovný 1, Maratón ZUŠ,
Literárně dramaticky obor: Veřejné hodiny: 10, Společné vystoupení s Tanečním oborem ve
studiu Alta, Pražské poetické setkání, Nastudovaná představení - Indiánská pohádka, Ostrov
Vehal, Obr Dobr, Žofka ve škole.
Taneční obor: Veřejné hodiny: 10, Společné vystoupení s Literárně dramatickým oborem ve
studiu Alta.
Výtvarný obor: Výtvarné dílny – „Zažít město jinak,“ Soutěže - Lidice, Mene Tekel, Malujeme po
síti, Zahradní slavnost a vernisáž Výtvarného oboru za účasti Hudebního a Literárně
dramatického oboru.

4.

Mezinárodní aktivity

země

město

specifikace, typ akce

ne
Uveďte partnerské subjekty:

3. Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa)
název soutěže

obor

Krajské kolo soutěže
ZUŠ MŠMT
Celostátní kolo
soutěže ZUŠ MŠMT

hudební –
akordeon
hudební –
akordeon

Komenský a my
Lidice
Mene Tekel
Malujeme po síti

počet zúčastněných umístění do 3.místa
žáků
8
8 × 1. místo
3 × 1. místo
1 × 2. místo
1 × 3. místo

5

výtvarný
48

4. Granty
účel akce

5.

vyhlašovatel

výše přidělených finančních
prostředků

Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..)
Spolupráce s MČ Praha 6 – Vánoční koncert v Písecké bráně
MŠ Jílkova – výchovný koncert, čajovna Děravý kotlík – jarní žákovský koncert,
Center In – koncert v domově důchodců
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V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2015 – 2016 nebyla provedena žádná inspekce.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Ve dnech 11. 7. 2016 – 22. 7. 2016 proběhla kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků
z veřejnosprávní kontroly za rok 2014 příspěvkové organizace ZUŠ Petřiny. Kontrolu provedly
pracovnice kontrolního odboru MHMP.
Kontrola zjistila následující: Ze 37 opatření bylo 32 beze zbytku splněno a 5 opatření splněno
částečně.
Organizace výborně plní poslání pro které byla zřízena. Žádné nedostatky v systému vnitřní
kontroly nebyly zjištěny. Nedochází ke kumulaci funkcí. V rámci vnitřního kontrolního systému
byly tyto nedostatky odstraněny.

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

VO

TO

LDO

průměr průměr kolektivní
indiv. výuka
výuka

průměr

průměr

průměr

350

320

320

432

220

% skutečných
průměrných
úplata za
neinv. výdajů vzdělávání za
školy na žáka (§ 8 rok (v tis. Kč)
vyhl.č.71/2005
Sb.)
106%
3311,8

VII.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015
V roce 2015 přečerpala škola rozpočet o 175 167,70 Kč. Tento schodek je kryt výnosy z doplňkové činnosti
112 652,-Kč, výnosy z prodeje majetku 1 500,-Kč a rezervním fondem ve výši 61 015,70 Kč. Tento rok jsme
provedli generální úklid na detašovaném pracovišti V Šáreckém údolí, malování a opravy služebního bytu,
výměna oběhového čerpadla vzduchotechniky (havárie), oprava střechy na Hládkově (havárie), kácení a
výsadba stromů na pozemku školy Nad Alejí, stavba koncertního pódia a zastřešení světlíků (opatření proti
vlhkosti v suterénních místnostech).
V roce 2015 byl čerpán FO ve výši 200 tis. Kč (schváleno usn. RHMP č. 2624 ze dne 27. 10. 2015).
Ve II. Q. 2015 škola obdržela sponzorský dar ve formě výtvarnických potřeb v hodnotě 1 570,-Kč.
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VIII.

Poskytování informací v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za rok 2015
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 nebyly 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
VIII.
Další informace

Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické poradě dne 12. října 2016 dle §10, odst. 2
Školského zákona č. 561/2004 Sb. a §4 Vyhlášky č.15/2005 o zpracování výročních zpráv.

30. října 2016
Eva Osvaldová
ředitelka školy
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