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

Výroční zpráva základní umělecké školy

2020/2021

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. Charakteristika školy
Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 byla zřízena jako příspěvková
organizace kraje Hlavního města Prahy usnesením č. 0498 ze dne 27. 3. 2001. Základní
umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 poskytuje základy vzdělání v hudebním,
literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním oboru a připravuje pro studium na středních
školách uměleckého zaměření a v konzervatořích. Připravuje také odborně pro studium na
vysokých školách s uměleckým zaměřením v rozsahu stanoveném předmětem činnosti.
V Hudebním oboru vyučujeme přípravnou hudební výchovu, hudební nauku, hru na klavír,
klávesové nástroje, smyčcové nástroje, akordeon, kytaru, elektrickou kytaru, dechové
nástroje dřevěné i žesťové, bicí nástroje, klasické píšťalové varhany a zpěv. Hudební obor
se vyučuje ve všech budovách školy. Od září 2020 vyučujeme také hru na kontrabas.
V budovách školy - Brixiho 2 a V Šáreckém údolí 38 vyučujeme všechny druhy výtvarného
umění. S dětmi učitelé pracují nejen tradičními metodami - učí je kresbu, malbu, grafiku, ale
zařazují i netradiční výtvarné techniky s novými materiály nebo je kreativním způsobem
učí zpracovávat nejrůznější přírodní i jiné zbytkové materiály. Modelují také z hlíny
sochařským i keramickým způsobem. Děti se učí tepat do plechu, kašírují různé objekty.
Vyučujeme i počítačovou grafiku, fotografii a animovaný film. V našich ateliérech působí
zkušení výtvarní pedagogové. V Brixiho ulici Bc. František Topinka a v Šáreckém údolí,
Mgr. Kateřina Ježková, Mgr. Ivan Sládek, Bc. František Topinka, Mgr. Iva Vodrážková
a Ing. arch. Alena Zavadilová. Speciální rozšířenou výuku - přípravku pro střední i vysoké
školy s výtvarným zaměřením vede dosud se 100% úspěšností Mgr. Kateřina Ježková.
V tanečním pavilonu na rohu ulic Morstadtova a Hládkov vyučujeme základní taneční
techniky - taneční gymnastiku a klasický, moderní a lidový tanec. Děti přijímáme od pěti let
do přípravného a od sedmi let do základního studia. Do školy přijímáme i starší žáky, kteří
jsou zařazeni podle schopností a věku. Jsme jedna z mála škol, ve které máme korepetitora,
který doprovází na klavír naše hodiny a tréninky. Od září 2018 jsme úspěšně otevřeli nová
studijní zaměření Muzikálový tanec, Street Dance a Step.
Literárně-dramatický obor vyučujeme ve škole v ulici Brixiho 2 a v V Šáreckém údolí 38.
Zde se děti naučí prostřednictvím her a cvičení uplatňovat svou tvořivost, rozvíjet hlasové
a pohybové dovednosti, spolupracovat ve skupině a zvládat trému. Vyzkouší si všechny
kroky procesu tvorby divadelního představení, práci s maskou, loutkou, improvizaci,
tvořivé psaní i pantomimu.
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3.

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

ředitel:

Mgr. Jiří Hruška

reditel@zuspetriny.cz

220 610 640

statutární zástupce: PhDr. Ilona Šatylovová CSc.

zastupce@zuspetriny.cz

235 365 398

zástupce ředitele:

zastupce@zuspetriny.cz

235 365 398

4. Webové stránky,

Mgr. Pavla Krylová

e-mailová adresa právnické osoby,

www.zuspetriny.cz

datová schránka

zuspetriny@volny.cz

6pjx6eu

5. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti předcházejícímu školnímu roku
nové obory
6.

ano:

Hra na kontrabas

Místa poskytovaného vzdělávání uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského
rejstříku
a.
Adresa

Vlastník budovy

Nad Alejí
28/1879, Praha 6
16200

Hl. m. Praha

Výše
nájemného/rok
0

Vyučované obory

Počet žáků

hudební obor

464

Vyučované obory

Počet žáků

taneční obor
hudební obor

44

Vyučované obory

Počet žáků

b.
Adresa
Morstadtova
317/3
Praha 6 16900

Vlastník budovy

Výše
nájemného/rok

Hl. m. Praha.
Od 1. 8. 2021
MČ Praha 6

0

c.
Adresa
Brixiho
2409/2
Praha 6 16000

Vlastník budovy

Výše
nájemného/rok

Hl. m. Praha

0

hudební obor,
literárně
dramatický obor,
výtvarný obor

75

d.
Adresa
V Šáreckém údolí
38/187
Praha 6 16000

Vlastník budovy

Výše
nájemného/rok

Hl. m. Praha

0

2

Vyučované obory
hudební obor.
literárně
dramatický obor,
výtvarný obor

Počet žáků
298

II.

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

Celkem % z celkového počtu ped. pracovníků

44
0

100%
0

Věková struktura pedagogických pracovníků
Počet celkem
ve fyzických
osobách
k 31.12.2019
44

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

10

6

12

11

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Semináře
Počet
Zaměření
a kurzy
1
Základy kybernetiky
1
Jak komunikovat s rodiči
Specifika interpretace klavírní tvorby
1
v romantismu
1
Emoce a jejich stabilita
Využití nových metod a forem ve výuce
1
strunných nástrojů v ZUŠ
1
Jak nevyhořet
1
Asertivita ve školním prostředí
1
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů
semináře
1
Komunikace v krizových situacích
1
Stres a co s ním
1
O dětech nepozorných
1
Komunikační dovednosti v praxi
1
Asertivita v praxi
1
FL STUDIO, ABLETON LIVE
1
Hudbou za poznáním
1
Osobnostně sociální rozvoj
1
Blízko i daleko
1
Školení KPR
1
Kurz angličtiny
kurzy
1
Kurz němčiny
1
Klavírní interpretace

3

Počet
účastníků
43
2

Vzdělávací
instituce
Servis školám
Mgr. J. Blechová
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Konzervatoř Teplice

1

NPI

1

NPI

1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
44
4
4
1

INFRA
INFRA
ZŘETEL
INFRA
INFRA
ASTERIA
INFRA
ASTERIA
MUSARDETO
ASTERIA
ASTERIA
NIPS
VFN
SPĚVÁČEK
SPĚVÁČEK
Setkání s hudbou o.s

Nepedagogičtí pracovníci školy
Fyzické osoby celkem
5

Přepočtení na plné zaměstnance
4,125

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků
Semináře
a kurzy

Počet

Zaměření

1
1
1
1
1
1

Základy kybernetiky
Webinář FKSP a sociální fondy
Školení KPR
Hospodářka školy
Kurz angličtiny
Kurz němčiny

semináře

kurzy

Počet
účastníků
5
1
5
1
1
1

Vzdělávací instituce
Servis školám
Integra centrum s.r.o
VFN
SEMINARIA
SPĚVÁČEK
SPĚVÁČEK

III.

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1.

3.

4.

Cizí státní příslušníci
EU

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

Ostatní

17

10

0

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ

VOŠ

VŠ

9

0

2

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

Aktivity právnické osoby
1.

Prezentace a další aktivity školy
1 interní koncert
2 veřejné koncerty na zahradě školy
1 koncert v rámci festivalu ZUŠ OPEN v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově
náměstí
Celoškolní výstava výtvarného oboru
2 koncerty – kompilace ze zaslaných videí prostřednictvím školního kanálu YouTube

2. Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa)
Název soutěže
Teplické flautohry
Litvínovské dřevohraní

Počet zúčastněných
žáků

Obor
Hudební – Hra na
flétnu

3

Hudební – Hra na
klarinet

2

Slovo dětmi malované –
Baletní pohádky
Výtvarný

24

Evropa ve škole

5

Výtvarný

Umístění do 3. místa
1 × 1. cena
1 × 2. cena
1 × 3. cena
1 × 1. cena
1 × 1. cena
2 × 2. cena
9 × 3. cena
1 × 1. cena

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
28. 5. 2021 byla provedena MHMP veřejnosprávní kontrola hospodaření v příspěvkové
organizaci, která zjistila nedostatky ve zveřejňování veřejných zakázek a FKSP.
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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

492

0

% skutečných
průměrných
neinvestičních
výdajů školy na
žáka (§ 8
vyhl.č.71/2005
Sb.)
101,6%

Úplata za
vzdělávání za rok
(v tis. Kč)

3,7956

VII.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti k 31. 12. 2020 po zdanění činí 114 339,- Kč.
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti k 31. 12. 2020 činí 114 573,- Kč a jedná se o příjem
z pronájmu dvou školnických bytů. Jiné příjmy z doplňkové činnosti škola nemá.
Škola žádala o schválení čerpání peněz z IF na odhlučnění učebny bicích nástrojů ve výši
260 000,-Kč, což bylo schváleno usnesením Rady MHP č. 2792 ze dne 30. 10. 2020. Dále bylo
z důvodu on-line výuky čerpáno 106 696,-Kč z RF na pořízení PC do každé učebny ve škole
Nad Alejí a ve škole v Brixiho ulici. Schváleno usnesením Rady HMP č. 1373 ze dne 22. 6. 2020.
V tomto roce jsme získali finanční dar ve výši 7600,-Kč, za který byl zakoupen notační program
Sibelius. Vzhledem k vysokým odpisům jsme žádali o navýšení rozpočtu na úkor odpisů
o 300 000,-Kč na krytí provozních nákladů. Schváleno usnesením Rady HMP č. 789 ze dne
20. 4. 2020. Naše škola se také zapojila do Projektu Šablony II s podporou Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání na který jsme získali 582 272,-Kč.
VIII.

Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19
na území České republiky – a z toho vyplývajících změn v organizaci
vzdělávání z důvodu uzavření škol.
V souvislosti s covidovými opatřeními Ministerstva zdravotnictví se nemohla realizovat výuka
v plném rozsahu. Vedení školy neprodleně stanovilo distanční vzdělávání žáků a všichni
vyučující se na něm podíleli a byli tak v pravidelném kontaktu s rodiči i žáky on-line. Z tohoto
důvodu byl do každé třídy pořízen PC. Doporučenou platformou pro on-line výuku byla
stanovena aplikace ZOOM, ale výuka probíhala i prostřednictvím jiných komunikačních
platforem jako např. Skype, WhatsApp ad., podle toho, jaké aplikace byly žákům dostupné.
Z plánovaných koncertů bylo vzhledem k přísným hygienickým opatřením možné realizovat
pouze 1 interní koncert. 2 veřejné koncerty se uskutečnily na venkovním pódiu na zahradě
školy, kterých se zúčastnilo velké množství žáků. To svědčí i o tom, že přes ztížené podmínky
distanční výuky probíhalo zapojení dětí do vyučování na velmi dobré úrovni. Mnoho učitelů
během distanční výuky prezentovalo práci svých žáků pravidelně na školním kanálu YouTube
a ze zaslaných videí byly sestaveny vánoční a závěrečný koncert.
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Přijímací zkoušky byly kvůli covidovým opatřením organizovány tak, aby se uchazeči a jejich
rodiče vzájemně nepotkávali. Byl zaveden rezervační systém na stránkách školy, do kterého
se uchazeči zapisovali. Tento systém se velmi osvědčil a budeme ho používat i nadále.
Hodnocení žáků probíhalo v souladu s pokyny, které byly stanoveny MŠMT. Po celou dobu
uzavření školy byla prováděna veškerá doporučení a pokyny orgánů státní správy v oblasti
hygienických i bezpečnostních pravidel. Vyučování ve školním roce 2020/2021 bylo ukončeno
předáním vysvědčení 30. 6. 2021.

IX.

Poskytování informací v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
za rok 2019

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 21. října 2021
Mgr. Jiří Hruška
ředitel školy
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