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 9, U Prosecké školy 92

2.

Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon
Mgr. Roman Holk, reditel@zuspraha9.cz, 606 198 701
MgA. Jan Petr, petr@zuspraha9.cz, 604 931 310

3.

Webové stránky, e-mailová adresa právnické osoby
www.zuspraha9.cz
zusprosek9@email.cz

4.

Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti předcházejícímu školnímu roku
Změny nebyly

5.

Místa poskytovaného vzdělávání

uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
vlastník výše
vyučované obory
budovy nájemného/rok
U Prosecké školy 92,
MČ
504 000,- Kč
HO, VO, TO, LDO
190 00, Praha 9
Praha 9
a.
adresa

b.
adresa

počet žáků
1040

jiná
vlastník
budovy
----

----

výše
nájemného/rok
----

vyučované obory
----

počet žáků
----

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

celkem % z celkového počtu ped. pracovníků
100
0

Věková struktura pedagogických pracovníků
počet
celkem ve
fyzických
osobách
k 31.12.2017
41

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

9

12

5

9

1

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

počet
Semináře

8

Kurzy

7

Doplňkové
pedagogické
studium
Školský
management

Vzdělávací
programy

počet
vzdělávací instituce
účastníků
-Klavírní seminář
2
EPTA
-Seminář pro učitele VO
1
MŠMT
ZUŠ
-Metodické postupy při
1
Konzervatoř Teplice
výuce hry na bicí nástr.
-Kytarový seminář
1
ZUŠ I.Hurníka
-Vídeňský klasicismus
2
Tanja Classic
-F.Chopin
1
Tanja Classic
-Kodályho metoda
1
ZUŠ Praha 10
-Hudební dary podzimu
1
Tandem
zaměření

-Houslařská stáž
-Prázdniny trochu jinak
-Letní keramická škola
-Mezinárodní kytarové
kurzy Brno
-U verpánku budem stát
-Jarní tání
-Akordeonový kurz

1
1
1
1

Dalibor Bzirský
NIDV
Keramický atelier K s.r.o.
Česká kytarová společnost o.s.

1
1
1

Česká Orffova společnost
Česká Orffova společnost
Edition Rondo Prague

---

0

0

3

3

Školení

1

Studium

3

---

-Invakuace

1

-Konzultace pro
žadatele k výzvám
Šablony II
-Elektronická
organizace soutěží ZUŠ
-Řešení mimořádných
situací ve šk.zařízeních
-Hudební hry II
-Celostátní setkání
učitelů HN na ZUŠ
-Akademie kultury a
umění pro seniory

1

Oblastní spolek Červeného
kříže
NIDV

1

NIDV

28

PMVIA s.r.o.

1
1

Via.Art
NIDV

18

Lucie Valentová

1
1
1

Ped.fak.UK
FF UPOL (3semestr. studium)
AMU v Praze

-Učitelství
-Celostní muzikoterapie
-Hra na flétnu

Nepedagogičtí pracovníci školy
Přepočtení na plné zaměstnance

Fyzické osoby celkem
2

4

3,45

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

vzdělávací instituce

GDPR

počet
účastníků
1

semináře

1

kurzy

-

-

-

-

jiné

-

-

-

-

MHMP

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

2.

3.

Cizí státní příslušníci
EU

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

ostatní

18

66

0

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ

VOŠ

5

0

Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

počet žáků: 0
bezbariérový vstup do objektu školy: ne

IV.
Aktivity právnické osoby

1.

Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce)

23. 09. – vystoupení na Svatováclavské pouti na Proseku – MČ Praha 9
26. 09. – vystoupení v amfiteátru na zahradě ZUŠ Prosek „Babí léto“
21. 10. – vystoupení žáků irského tance na zámku Nižbor
08. 12. – vystoupení kytarového orchestru v kostele sv. Martina ve zdi
11. 12. – vystoupení v Klubu seniorů na Proseku
12. 12. – Václavské vánoce – vystoupení sboru Wings na Václ. nám. v Praze
13. 12. – slavnostní vánoční koncert v obřadní síni Radnice Prahy 9
16. 12. – vystoupení v domově seniorů Slunečnice Praha 8
18. 12. – slavnostní vánoční koncert v divadle Gong
21. 12. – vystoupení v domově seniorů Novovysočanská
07. 03. – koncert v obřadní síni Radnice Prahy 9
13. 03. – slavnostní koncert žáků a učitelů v Českém muzeu hudby
15. 03. – vystoupení v klubu seniorů na Proseku
05. 04. – vystoupení v domově seniorů Novovysočanská
18. 04. – vystoupení v domově seniorů Slunečnice Praha 8
25. 04. – koncert v obřadní síni Radnice Prahy 9
3

VŠ
2

28. 04. – vystoupení žáků irského tance na zámku Nižbor
03. – 12. 05. – účast na výstavě Národní muzeum očima dětí
17. 05. – vystoupení vítězů soutěží LDO v divadle Viola
19. 05. – vystoupení sboru Wings na akci Modrý klíč P-12 Svět hudby – svět pro všechny
22. 05. – koncert na festivalu Libeňské jaro mladých
24. 05. – slavnostní program v amfiteátru na zahradě školy v rámci akce ZUŠ Open
24. 05. – vystoupení ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR v rámci akce ZUŠ Open
30. 05. – vystoupení na Maratonu pražských ZUŠ na Staroměstském nám. v Praze
08. 06. – vystoupení na koncertě Skladatelé dětem – děti skladatelům
13. 06. – festival populární hudby – vzpomínka na F. Horkého
15. 06. – vystoupení kytarového souboru v Betlémské kapli k výročí dopravní fak. ČVUT
20. a 21. 06. – slavnostní večery tanečního oboru v Salesiánském divadle
červen – pět závěrečných vystoupení LDO
Pozn. Mimo výše uvedených akcí proběhlo v budově školy cca 30 koncertů a vystoupení.

2.

Mezinárodní aktivity
země
-

město
-

specifikace, typ akce
-

Partnerské subjekty: –
3.

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

název soutěže

obor

– MŠMT – Hra na dechové nástroje –
krajské kolo

HO

počet
zúčastněných
žáků
11

ústřední kolo

3

– MŠMT – Sólový a komorní zpěv
krajské kolo

HO

3

– MŠMT – Hra na bicí nástroje-kr.kolo
– Jarní petrklíč

HO
HO

2
4

– MŠMT – přehlídka populárního
zpěvu
– Teplické Flautohry

HO

4

HO

5

– Novohradská flétna

HO

8

– Karlovarský hlas

HO

1

–
–
–
–

VO
VO
VO
VO

10
67
16
31

Vykoumej komiks
Lidice
Mene Tekel
Oči dokořán - projektová tvorba

4

umístění do 3. místa

4x 3. cena
3x 2. cena
4x 1. cena
1x 2. cena
1x 1. cena
1x 3. cena
1x 2. cena
1x 1. cena s postupem
1x 2. cena
2x stříbrná stuha
1x stříbrné pásmo
2x zlaté pásmo
1x 3. cena
1x 2. cena
3x 1. cena
1x 3. cena
5x 2. cena
2x 1. cena
1x 3. cena
1 1. místo
3 ocenění
2 ocenění
1x bronzové pásmo
1x stříbrné pásmo

20

3 ocenění

– Pražské poetické setkání – kraj. kolo LDO

10

– Pražský kalich – kraj. kolo

5

6 ocenění, z toho 1
s postupem na Nár.
přehlídku Dětská scéna
Svitavy
4 ocenění, z toho 4
s postupem na WP
Titul laureáta
+ 3 ocenění

- Nadace Na vlastních nohou-soutěž

–

LDO

celostátní kolo Wolkerův
Prostějov

- MŠMT – soutěžní přehlídka TO –
krajské kolo

4.

VO

4

TO

1x bronzové pásmo

vyhlašovatel

výše přidělených
finančních prostředků
-

Granty

účel akce
-

-

Ve školním roce 2017/18 organizace neobdržela žádné granty.
5.

Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..)

ZUŠ ČR
Městská část Praha 9
Domovy pro seniory v Praze 9, 8
nadace Na vlastních nohou – tvorba výtvarných děl – charitativní akce Stonožka
dále viz Prezentace a další aktivity školy
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.
Nebyla provedena inspekce ČŠI.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Neproběhly žádné inspekce ani kontroly.

VI.
Úplata za vzdělávání
výše úplaty za vzdělávání (měsíčně)
HO
VO
TO
LDO
průměr průměr – průměr
průměr
průměr
– indiv. kolektivní
výuka
výuka
440,240,320,300,300,-

% skutečných
průměrných neinv.
výdajů školy na žáka
(§ 8 vyhl.č.71/2005
Sb.)
15,3

VII.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017
5

úplata za
vzdělávání
za rok
(v tis. Kč)
3 526,-

Hospodaření organizace bylo v roce 2017 úspěšné. Rozpočet byl postaven jako vyrovnaný,
ale organizace v roce 2017 hospodařila se ziskem ve výši 136 316,- Kč. Organizace rozdělila
zisk do fondu rezervního a odměn. Posilováním fondů si organizace vytváří zdroje krytí
případných ztrát při hospodaření v budoucnosti.

VIII.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Výroční zpráva za kalendářní rok 2017 o činnosti ZUŠ v oblasti poskytování informací
Činnost
popis
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o
odmítnutí žádosti,
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
0
c) opis podstatných částí každého 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
Žádné
zastoupení,
soudní řízení
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence,
0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení,
0
Žádné
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
poskytnuté
informace

V Praze dne 24. 9. 2018

Mgr. Roman Holk
ředitel školy
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