
 

 

                            
 

Výroční zpráva základní umělecké školy 
za školní rok 2017/2018 

 
I. 

 
Základní údaje o škole 

 
1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 

 
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879  IČO 68407289 

 
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon 

 
ředitel:       Mgr. Jiří Hruška                   zuspetriny@volny.cz 220 610 640 
od 1. 9. 2017 pověřený vedením školy 
od 1. 3. 2018 jmenován Radou hlavního města Prahy ředitelem Základní umělecké školy Nad Alejí 28/1879 

        
        statutární zástupce:     PhDr. Ilona Šatylovová CSc. zuspetriny@volny.cz 235 365 398 
         od 1. 2. 2018 zástupkyně ředitele 
         od 1. 7. 2018 statutární zástupkyně 
 

        zástupce ředitele:      Jindřich Klindera                     zuspetriny@volny.cz 235 365 398 
         do 1. 2. 2018 

 
3. Webové stránky, e-mailová adresa právnické osoby, datová schránka 

 
www.zuspetriny.cz               zuspetriny@volny.cz       x8tjg5 
 

 
4. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti předcházejícímu školnímu roku 
 

a. nové obory ne  
b. zrušené obory ne  
 

5. Místa poskytovaného vzdělávání  
 

a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 
adresa vlastník budovy výše 

nájemného/rok 
vyučované obory počet žáků 

Nad Alejí 
28/1879, Praha 6 
16200 

 
Hl. m. Praha 

 
0 

 
hudební obor 

 
367 

 
b.  
adresa vlastník budovy výše 

nájemného/rok 
vyučované obory počet žáků 

Morstadtova 
317/3 
Praha 6  16900 

 
Hl. m. Praha 

 
0 

 

taneční obor 
hudební obor 

 
40 
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c.  
adresa vlastník budovy výše 

nájemného/rok 
vyučované obory počet žáků 

Brixiho 2409/2 
Praha 6  16200 

 
Hl. m. Praha 

 
0 

literárně 
dramatický obor 
výtvarný obor 
hudební obor 

 
87 

 
d.  
adresa vlastník budovy výše 

nájemného/rok 
vyučované obory počet žáků 

V Šáreckém údolí 
38/187 
Praha 6  16000 

 
Hl. m. Praha 

 
0 

literárně 
dramatický obor 
výtvarný obor 
hudební obor 

 
363 

 
II. 

 
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby 

 
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

 

počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu 
ped. pracovníků 

  kvalifikovaných 37 100 
  nekvalifikovaných 0 0 

   Věková struktura pedagogických pracovníků  

počet celkem 
ve fyzických 
osobách 
k 31.12.2017 

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 4 6 9 5 13 
 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 počet  zaměření počet 
účastníků 

vzdělávací instituce 

semináře 11 

Soutěž MŠMT, Hra na klarinet, 
Základy dirigování, Hra na 
zobcovou flétnu, Využití 
nových metod ve výuce, 
Sdílená imaginace, Hra na 
kytaru, Sibelius 

27 

ZUŠ Olomouc, Konzervatoř 
Teplice, NIDV, Jam music 
institute, Konzervatoř Praha, 
NIPOS, DISK Multimedia 

kurzy 2 BOZP, PO 
Kurz první pomoci 

37 
37 

Dr. Pavel Skácelík 
Klinika pracovního lékařství 

školský management 1 
 

GDPR 

 
37 

 
Ing. Petr Nacher 

 
 
 
 
 



 

 3

 
Nepedagogičtí pracovníci školy 

  
Fyzické osoby 

celkem 
Přepočtení na 

plné 
zaměstnance 

4 3,8 

 
 

      Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

 počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce 

semináře 6 

GDPR, Smlouvy v zadávacím řízení, 
Změny v účetnictví a daních, Spory při 
realizaci staveb, Daňové a účetní řešení 
technického zhodnocení a oprav budov 

7 Campanus, Otidea, Anag, 
Olchavová, Eduzone 

školský 
management 2 GDPR 3 Olchavová 

 
 
 

III. 
 

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ) 
 
 
1. Cizí státní příslušníci 

 

EU 
Cizinci – (Školský 

zákon § 20 odst. 2 
písm. d) 

ostatní 

   

 
 
3.     Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením  

 
SŠ VOŠ VŠ 

3 2 3 

 
 

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

Aktivity právnické osoby 
 

 
1. Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce) 

 
20 interních koncertů 
Vánoční koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera 
Vánoční koncert v Písecké bráně 
Libeňské jaro 
Absolventský koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera 
Noc kostelů 
ZUŠ OPEN 
ZUŠ Maraton 
Pražské jaro 
Závěrečný koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera 
Společné vystoupení Literárně – dramatického a Tanečního oboru v divadle ALTA 
Vernisáž a zahradní slavnost 

 
2.   Mezinárodní aktivity 

 
země město specifikace, typ akce 
   

 
 

Uveďte partnerské subjekty: 
 

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

 
název soutěže obor počet zúčastněných 

žáků 
umístění do 3.místa 

Mene Tekel výtvarný 3 2 × 1. místo 
1 × 3. místo 

Komenský a my výtvarný 5 1 × 1. místo 

Lidice výtvarný 3 1 × 1. místo 

Člověk v tísni výtvarný 12 1 × 1. místo pro 
kolektiv 

Celostátní soutěž ve hře na 
dechové nástroje MŠMT 

hudební 6 3 × 2. místo 
3 × 3. místo 
v krajském kole 

Allegro hudební - klavírní 3 2 × 2. místo 
1 × 3. místo 

Celostátní pěvecká soutěž  
MŠMT 

hudební 2 2 × 2. místo v krajském 
kole 

Soutěž v populárním 
zpěvu 

hudební 2 1 × 1. místo 
1 × 2. místo 
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4.   Granty 
 

účel akce vyhlašovatel výše přidělených finančních 
prostředků 

   

 
5. Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..) 

 
Spolupráce s MČ Praha 6 – Vánoční  koncert  v Písecké bráně, 
Spolupráce s MČ Praha 8 – Libeňské jaro, 
MŠ Jílkova – výchovný koncert,  
Čajovna Děravý kotlík – jarní žákovský koncert, 
CenterIn – koncert v domově důchodců,  
 

 
 

V. 
 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 
 
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2017 – 2018 nebyla provedena žádná inspekce. 
 
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

 VZP – bez závad 
 

VI. 
 

Úplata za vzdělávání 
 

výše úplaty za vzdělávání (měsíčně) % skutečných 
průměrných 
neinv. výdajů 

školy na žáka (§ 8 
vyhl.č.71/2005 

Sb.) 

úplata za 
vzdělávání za 
rok (v tis. Kč) 

HO VO TO LDO 

průměr - 
indiv. výuka 

průměr - 
kolektivní 

výuka 
průměr  průměr  průměr  

415 220 370 350 350 103% 3,847 
 

 
 

VII. 
 

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017 
 
Hospodářský výsledek za rok 2017 činil 117 373,95 Kč. Z toho z hlavní činnosti po zdanění činil 
1 369,95,- Kč a 116 004,- Kč v doplňkové činnosti. Jedná se o příjem z pronájmu 2 školnických bytů.  
Škola měla schváleno čerpání z IF na stavební práce a nákup basového klarinetu, celkem ve výši 520 tis. 
Kč. Byl čerpán RF ve výši 3 465,-Kč. Vzhledem k vysokým odpisům škola žádala o navýšení o 200 tis. Kč 
na úkor odvodu z IF. Schváleno usnesením rady HMP č. 2743. 
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IX. 
 

Další informace 
 

Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické poradě dne 10. října 2018 dle                                 
§10, odst. 2) Školského zákona č. 561/2004 Sb. a § 4 Vyhlášky č.15/2005 o zpracování výročních zpráv. 
 
 
 
V Praze 26. října 2018  
 

           Mgr. Jiří Hruška 
          ředitel školy 

VIII. 
 

Poskytování informací v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za rok 2017 

 
 

 
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 
 

 


