Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol
za školní rok 2017/2018
I.

Základní údaje o škole

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny
Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1
IČO: 61 387 452
e-mail: ZUS@234.CZ
Identifikátor školy: 600 001 865

IZO: 102 073 554
2.

telefon: 266 106 726
fax:

266 106 727

Ředitel a statutární zástupce ředitele
ředitel: BcA. Martin Hauptmann
tel.: 266 106 726 ;
e-mail:ZUS1@234.CZ
e-mail: ZUS@234.CZ
statutární zástupce: Olga Dvořáková tel.: 266 106 728
e-mail:ZUS2@234.CZ

3.

Webové stránky právnické osoby (současná adresa)
www.umeleckaskola.cz

4. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2016/2017
a.
b.

5.

nové obory - beze změn
zrušené obory – beze změn

Místa poskytovaného vzdělávání
a.

uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku

adresa

vlastník
budovy

výše
nájemného/rok

vyučované
obory

počet žáků

Učňovská 1,
Praha 9
Hollarovo nám.
4 a 6, Praha 3

HMP- SOU

1,- Kč

Hudební

300

HMP- ZUŠ

---

Hudební

79

1

b.

jiná
výše
nájemného/rok
39 831,-

vyučované
obory
hudební

počet žáků

Slavětínská 200, Praha 9 – ZŠ
Klánovice

19 090,- 090,-

hudební

17

Ondříčkova 48, SUPŠ
Praha 3

--

taneční

115

adresa

vlastník
budovy
1690, Praha 9 – ZŠ

Polesná
Praha 9,
Újezd nad Lesy

109

II.
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
počet pedagogických
pracovníků
kvalifikovaných
35
nekvalifikovaných

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků
100 %

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

5

12

4

8

6

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet zaměření

semináře

6

Dechové oddělení
Klavírní seminář
Smyčcové oddělení
Seminář o komorní hře
Klasický tanec
Lidový tanec

Kurzy

2

Metodika hry na klavír
Barokní a klasicistní
flétna Valtice

doplňkové
pedagogické
studium

1
1

Klasická kytara
Barokní příčná flétna

2

počet
vzdělávací instituce
účastníků
Jitka Konečná
6
EPTA Česká rep.
8
Strašil konzervatoř
4
Praha
6
Klavírní trio Incendio
1
MŠMT
1
MŠMT
Metodické centrum
2
JAMU
1
Musica Florea
Konzervatoř Teplice
1
Konzervatoř České
1
Budějovice

Nepedagogičtí pracovníci školy
Fyzické osoby
celkem
3

Přepočtení na
plné
zaměstnance
2,74

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet
účastníků
1
x
1

počet zaměření
semináře
Kurzy

1
x
1

jiné ( uvést jaké)
1

Invakuace
x
Inventarizace,
účetní závěrka roku
BOZP
3

vzdělávací instituce
Český červený kříž
x
OlmeSoft
Mexbauer

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

Cizí státní příslušníci

EU
8
3.

4.

Cizinci –
Ostatní
(Školský zákon §
20 odst. 2 písm.
d)
0
20

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ

VOŠ

0

2

VŠ
0

Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

počet žáků: 0
bezbarierový vstup do objektu školy :

ano

3

IV.
Aktivity právnické osoby
1. Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce)
-2 reprezentační koncert HO v sále Pražské konzervatoře
- 2 koncerty v sále Martinů - HAMU Praha 1
- Vánoční koncert sólistů ve Vysočanské radnici
-2 koncerty tanečního oboru v Salesiánském divadle
- účast na festivalu Libeňské jaro mladých – pořadatel MČ-Praha 8.
- účast žáků na semináři Milana Dvořáka pořádaný Českým rozhlasem
- účast 14 žáků na 2.ročníku festivalu Česká klavírní moderna dětem- v koncertní síni Pražského jara
pořadatel Muzica Gioia
- Společný koncert s jazykovou školou Happy school
- Společný koncert s Jazykovou školou Praha 3
- Absolventský koncert v sále Vysočanské radnice
- Koncert sólistů v sále Žižkovského Atria
- přes 55 interních koncertů
- přes 30 interních předehrávek
- Účast na festivalu ZUŠFest
- Společný koncert populární hudby se ZUŠ Taussigova
- Koncert studentů Akademie pro seniory
2. Mezinárodní aktivity
země
x

Město
x

specifikace, typ akce
x

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

obor

Soutěž ZUŠ –
krajské kolo
Vychytilova soutěž

hudební

počet
umístění do 3.místa
zúčastněných žáků
22
10

hudební

3

3

4. Granty
účel akce

Vyhlašovatel

x

x

výše přidělených finančních
prostředků
x

5. Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..)
-Spolupráce s Českým rozhlasem na jazzových seminářích M. Dvořáka
- Spolupráce s hudebním vydavatelstvím Musica Gioia – Festival Česká klavírní moderna dětem
-Spolupráce s M.Č. Praha 8 - Festival „Libeňské jaro mladých“
- Spolupráce s anglickou školou Happy School pořádání společných koncertů, a jazykovou školou Praha 3
- Koncertní a vzdělávací spolupráce s mnoha ZŠ a MŠ na území Prahy 3 a Prahy 21
4

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

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí :
Inspekční činnost byla zahájena na škole v termínu : 11. – 13.6.2018
Záverečné hodnocení ČŠI
- zlepšit kontrolu organizace vzdělávání žáků
- inicializovat jednání, jehož výsledkem bude zápis všech míst, v nichž škola poskytuje vzdělávání
(odloučená pracoviště) do rejstříku škol a školských zařízení
- vést žáky k účelnému sebehodnocení jako nástroje vedoucímu k uvědomění si úrovně dasažených
dovedností, nápravě nedostatků a samostatné domácí přípravy
- účinněji pracovat s didaktickými závěry hodin, neopomíjet závěrečná hodnocení

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol: xxx

VI.
Úplata za vzdělávání
% skutečných
průměrných
neinv. výdajů
školy na žáka (§
8
vyhl.č.71/2005
Sb.)
97,96 %

výše úplaty za vzdělávání (měsíčně)
HO

VO

TO

LDO
průměr

průměr indiv.
výuka

průměr kolektivní průměr
výuka

průměr

350,-

260,-

300,-

5

úplata za
vzdělávání
za rok (v tis.
Kč)
2232

VII.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017
Položky rozpočtu

částky v Kč.

Celkové výnosy školy:

17 316 756,56

Celkové náklady školy:

17 316 308,71

Hospodářský výsledek:

447,85

školné a půjčovné

2 277 363,00

ostatní výnosy

2772,56

zúčtování fondů

8 304,21

neinv. dotace MŠMT: UZ 33353 celkem

13 402 053,00

z toho mzdy

9 788 353,00

OON

50 000,00

ostatní

3 563 700,00

neinv. dotace MŠMT: UZ 33052 celkem

285 747,00

z toho mzdy

210 108,00

ostatní

75 639,00

neinv. dotace MŠMT : UZ 33073 celkem
z toho mzdy
ostatní
neinv. dotace z rozpočtu hl.m. Prahy: UZ 00091 celkem
z toho nájemné

30 404,00
22 356,00
8 048,00
1 297 800,00
56 800,00

mzdy

692 000,00

ostatní
Akademie pro seniory

266 350,00
300 00,00

Rezervní fond - čerpáno

26 982,00

6

III.
Další informace vyplývající z § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Školní rok: 2017/2018
Počet podaných žádostí o informace:

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

Opis podstatných částí 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:

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a
stručný popis způsobu jejich vyřízení:

0

Za organizaci dne 15.10. 2018 vypracoval:

BcA.Martin Hauptmann
ředitel školy
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