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Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím (dále jen „zákon“) 

 

1/ Oficiální název 

 

Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92 

Právní forma: příspěvková organizace 

IZO: 102 301 344 

 

2/ Důvod a způsob založení 

Základní umělecká škola byla zřízena usnesením MŠMT ČR č.j.:34013/2000-14 a sídlí na adrese 

U Prosecké školy 92, Praha 9. Zřizovací listina je ze dne 1.1.2001 a nabyla účinnosti 1.1.2001. Změna 

zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená Zastupitelstvem hlavního města Prahy č.27/64  

ze dne 25.5.2017 včetně dodatků. 

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování základů vzdělávání v jednotlivých 

uměleckých oborech a příprava pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření a 

v konzervatořích podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky 

č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

3/ Organizační struktura 

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Ředitel činí právní úkony jménem 

příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu 

s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 

konkursních komisích.   

4/ Kontaktní spojení 

4.1 Kontaktní poštovní adresa 

Sídlo: Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92, PSČ 190 00 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

Adresa pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou  

4.3 Úřední hodiny 

Úřední hodiny: po telefonické domluvě  

4.4 Telefonní čísla 

Telefonní spojení:  

ředitel školy Mgr. Roman Holk tel.č..: 283 882 149, e-mail: reditel@zuspraha9.cz 

zástupce ředitele: 

 MgA. Jan Petr tel.č..: 286 884 243, e-mail: petr@zuspraha9.cz 

 Mgr. Jiří Kovár, mob.: 608 933 853, e-mail: kovar@zuspraha9.cz 

pověřenec ochrany osobních údajů: Ing.Petr Nacher – Software,  mob: 603 282 622 

mailto:petr@zuspraha9.cz
mailto:kovar@zuspraha9.cz
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e-mail: nacher@petersoft.cz 

4.5 Adresa internetových stránek 

Webové stránky: www.zuspraha9.cz 

E-mailová adresa: zus.u_prosecke_skoly@zris.mepnet.cz 

4.8 Datová schránka 

ID datové schránky: 1c2js2i 5/ Platby příspěvku na školné lze poukázat na účet: 

Č. účtu 51-280 339 0267/0100 

Údaje k platbě (včetně variabilního symbolu) jsou zaslány zákonnému zástupci na udanou mailovou 

adresu. 

  

6/ IČO 

708 48 947 

  

7/ Plátce daně z přidané hodnoty 

Škola není plátcem DPH. 

  

8/ Dokumenty 

8.1 Seznam hlavních dokumentů 

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout 

 Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v kanceláři 

školy. 
 Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v kanceláři školy.  
 Školní vzdělávací program – v listinné podobě k nahlédnutí u vedení školy, v kanceláři školy, ve 

vestibulu školy. 
 Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické 

podobě na webu školy. 
 Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě k nahlédnutí u vedení školy, 

v elektronické podobě na webu školy. 
 Dokumentace BOZP a PO – v listinné a elektronické podobě u zástupce ředitele školy. 
 Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v kanceláři školy. 
 Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v kanceláři školy. 

 

 

  8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při 

prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může 

proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že 

dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout. 

http://www.zuspraha9.cz/
mailto:zus.u_prosecke_skoly@zris.mepnet.cz?subject=Ze%20str%C3%A1nek%20ZU%C5%A0%20Praha%209
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 Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky  

– v listinné podobě u zástupce ředitele školy. 
 Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu  

– po předchozí domluvě s pedagogem, popřípadě s vedením školy. 
 Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho 

ukončování – v listinné podobě u vedení školy. 
 Záznamy z pedagogických rad – v listinné/elektronické podobě u zástupce ředitele školy. 
 Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních 

– v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy.  

 

8.2. Rozpočet 

Závazné ukazatele rozpočtu NIV- normativní rozpis státních prostředků pro rok 2021 29 748 881,- Kč. 

Vlastní zdroje organizace-úplata za vzdělávání za rok 2021 3 611 000,- Kč. 

  

9/ Žádosti o informace 

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

  

10/ Příjem podání a podnětů 

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy, zaslat písemně na adresu školy, 

elektronicky na emailovou adresu ZUŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle 

kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů. 

  

11/ Předpisy 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy 

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

11.2 Vydané právní předpisy 

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je 

k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v kanceláři školy. 

 

12/ Úhrady za poskytování informací 

Škola poskytuje informace zdarma. Formuláře jako nastavené žádosti o poskytnutí informací 

neposkytuje, jejich formu ponechává na žadateli. 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik
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Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě 

stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána. 

 13/ Licenční smlouvy 

 
Škola nemá licenční smlouvy. 

14/ Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
 Na webových stránkách školy.  

 

 

 


