Výroční zpráva základní umělecké školy
za školní rok 2018/2019
I.

Základní údaje o škole
1.

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

2.

3.

4.

IČO 68407289

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

Mgr. Jiří Hruška

zuspetriny@volny.cz 220 610 640

statutární zástupce:

PhDr. Ilona Šatylovová CSc.

zuspetriny@volny.cz 235 365 398

zástupce ředitele:

Mgr. Pavla Krylová

zuspetriny@volny.cz 235 365 398

Webové stránky,

e-mailová adresa právnické osoby,

www.zuspetriny.cz

zuspetriny@volny.cz

datová schránka
x8tjg5

Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti předcházejícímu školnímu roku
a. nové obory – Taneční obor – studijní zaměření Muzikálový tanec, Street Dance, Step
b. zrušené obory ne

5.

Místa poskytovaného vzdělávání uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského
rejstříku
a.
Adresa
Nad Alejí
28/1879, Praha 6
16200

Vlastník budovy Výše
nájemného/rok
Hl. m. Praha

0

Vyučované
obory
hudební obor

Počet žáků
476

b.
Adresa
Morstadtova
317/3
Praha 6 16900

Vlastník budovy Výše
nájemného/rok
Hl. m. Praha

0

Vyučované
obory
taneční obor
hudební obor

Počet žáků
54

c.
Adresa

Vlastník budovy Výše
nájemného/rok

Brixiho
2409/2
Praha 6 16000

Hl. m. Praha

Vyučované
obory

Počet žáků

hudební obor,
literárně
dramatický obor,
taneční obor,
výtvarný obor

0

91

d.
Adresa
V Šáreckém údolí
37/187
Praha 6 16000

Vlastník budovy Výše
nájemného/rok

Vyučované
obory

Hl. m. Praha

hudební obor.
literárně
dramatický obor,
výtvarný obor

0

Počet žáků

337

II.

Pedagogičtí pracovníci právnické osoby
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
Počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

Celkem % z celkového počtu ped. pracovníků

42
0

100
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

6

7

11

5

13

42

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet
semináře

6

kurzy

3

školský management

1

Zaměření
Klavírní seminář,
kytarový seminář, hra
na EKN, flétnový
seminář
BOZP, PO
Program Klasifikace
Školení řídících
pracovníků ZUŠ

2

Počet
účastníků

Vzdělávací instituce

17

EPTA-CZ, NIDV

66

Dr. Pavel Skácelík
Michal Plachta

2

Fakta

Nepedagogičtí pracovníci školy
Fyzické osoby celkem

Přepočtení na plné zaměstnance

4

3.8

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků

semináře

Počet

Zaměření

Počet
účastníků

Vzdělávací instituce

5

Odpisy, Movitý a nemovitý majetek,
Tvorba a čerpání fondů PO,
Rámcová dohoda, Pracovní doba ve
školách

2

Gordic, Anag, Seminaria, Otidea,

Informace o využití posílených mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství včetně
podpory pracovníků v oblasti stravování ve školách zřizovaných hlavním městem Prahou a
naplnění účelu jejich poskytnutí, dle usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019 (v případě jejich
využití/částečného využití ve školním roce 2018/2019)
35% prostředků od MHMP – 380 800 Kč,- Kč bylo rozděleno zaměstnancům školy na odměny.

III.

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1.

3.

4.

Cizí státní příslušníci
EU

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

Ostatní

15

26

0

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ

VOŠ

11

0

VŠ
5

Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
počet žáků: 0
bezbarierový vstup do objektu školy: ano, ve škole v Brixiho ulic

3

IV.

Aktivity právnické osoby
1.

Prezentace a další aktivity školy
23 interních koncertů
Veřejný koncert učitelů v Tereziánském sále Břevnovského kláštera
Vánoční koncert v Písecké bráně
Vánoční koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera
Libeňské jaro
Absolventský koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera
Noc kostelů
ZUŠ OPEN
Pražské jaro
Závěrečný koncert v Tereziánském sále Břevnovského kláštera
Společné vystoupení Literárně – dramatického, Tanečního a Výtvarného oboru
v divadelním studiu ALTA
Vernisáž a zahradní slavnost

2. Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa)
Název soutěže
Ústřední kolo soutěže
pořádané MŠMT
Mezinárodní soutěž
Oscara Riedinga
Výtvarná soutěž „Mene
Tekel“

3.

Obor

Počet
Umístění do 3. místa
zúčastněných žáků

Hra na akordeon

6

4 × 1 cena
2 × 2 cena

Hra na housle

2

2 × 1 cena

5

1× 1 cena
1× 2 cena
3× 3 cena

Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty)
Spolupráce s MČ Praha 6 - Vánoční koncert v Písecké bráně
Čajovna děravý kotlík – Vánoční koncert
Spolupráce s MČ Praha 8 – Libeňské jaro

V.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení: 0

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení:

4

0

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

VO

TO

LDO

průměr průměr kolektivní
indiv. výuka
výuka

průměr

průměr

průměr

370

350

350

415

0

% skutečných
průměrných
neinvestičních Úplata za
výdajů školy na vzdělávání za
žáka (§ 8
rok (v tis. Kč)
vyhl.č.71/2005
Sb.)
102%

4,0025

VII.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti k 31. 12. 2018 po zdanění činí 10 166,53 Kč.
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti k 31. 12. 2018 činí 115 848,- Kč. Jedná se o příjem
z pronájmu dvou školnických bytů. Jiné příjmy z doplňkové činnosti škola nemá.
Čerpání peněz z IF – stavba příčky v ředitelně, tím vznikla sborovna, kterou do této doby škola
neměla (55 000,-Kč) schváleno usnesením č. 1849, studie přístavby školy (46 000,- Kč)
schváleno usnesením č.3054.
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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 2018

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

V Praze, 25. října 2019
Mgr. Jiří Hruška
ředitel školy

Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické poradě dne 2. října 2019 podle §10, odst. 2)
Školského zákona č. 561/2004 Sb. a § 4 Vyhlášky č.15/2005 o zpracování výročních zpráv.
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