Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce
2008/2009
I.
Základní údaje o škole
1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4
2. ředitel: Miroslav Kulhánek, e-mail: zus.u_pujcovny@zris.mepnet.cz, tel.604720999
statut.zást.ředidtele: Jitka Sochová, e-mail:jitka.sochova@seznam.cz, tel.608067968
242489081
3. webové stránky školy: web.zus-upujcovny.cz
e-mail: zus.u_pujcovny@zris.mepnet.cz
4. změny ve skladbě oborů: nejsou
5. Místa poskytovaného vzdělávání :
a.
adresa

ZUŠ, U Půjčovny 4
ZŠ Jindřišská 32,36
ZŠ Truhlářská
pobočka Klimentská
Spec.škola K.Herforta
P-1,Josefská 4

vlastník budovy

obec hl.města Prahy, Městská
část
se sídlem Praha 1,
Vodičkova 18
Městská část Praha 1,
pronajímatel ZŠ P-1, Vodičkova
Městská část Praha 1,
pronajímatel ZŠ P-1, Truhlářská
Městská část Praha 1,
pronajímatel
Spec.šk.K.Herforta,P-1,

výše
nájemného/rok

vyučované
obory

počet
žáků

32 438 Kč

hudební,

109

194870

hudební

58

8812

taneční

9

72200

taneční

24

b.
výše
nájemného/rok

vyučované
obory

adresa

vlastník budovy

MŠ sv.Voršily
P-1,Ostrovní 11

Komunita Římské unie
řád sv.Voršily v Praze
pronajímatel MŠ sv.Voršily,P-1

500Kč/rok taneční

15

Městská část Praha 1,
pronajímatel MŠ Masná

0/rok

taneční

30

0/rok

taneční

59

0/rok

taneční

18

0/rok

taneční

18

MŠ P-1, Masná
MŠ P-1,Revoluční
26
MŠ P-1. Opletalova
MŠ P-1, Pštrossova

Městská část Praha 1,
pronajímatel MŠ, Revoluční
Městská část Praha 1,
pronajímatel MŠ, Opletalova
Městská část Praha 1,
pronajímatel MŠ, Pštrossova

počet
žáků

II.
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby

počet pedagogických
pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
průměrný věk

celkem % z
celkového
počtu
ped.pracovníků
17 85
3 15
53

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
poče
t
zaměření

semináře
kurzy
doplňkové pedag.studium
školský management

1

1

hra z listu
mezinár.sem.kytar.orchestr
y
historický tanec
počítačová notace
doktorandské studium
bakalářské studium
změny v právních
předpisech

1
1

novely platových předpisů
ředitelské paragrafy

1
1
1
1
1

počet
účastník
ů
4

vzdělávací

1
1
1
1
1

kytarová sekce
taneční sekce
institut B.Martinů
AMU
Ped.fakulta Hr.Králové

1

Služba škole M.B.
akreditace MŠMT
Agentura
Paris,akred.MŠMT
fi.Fakta,akred.MŠMT

1
1

instituce
klavírní sekce

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

Cizí státní příslušníci
EU

3.

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

ostatní

1
Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ

VOŠ

5

VŠ

2
4.

Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
počet žáků: 0
bezbarierový vstup do objektu školy

ano

IV.
Aktivity právnické osoby
1. Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce)
1. Dlouhodobá spolupráce s mateřskými školami obvodu Praha 1.
2. Dlouhodobá spolupráce se základními školami obvodu Praha 1.
3. Dlouhodobá spolupráce s Domem pečovatelské služby v Týnské ul.,Praha 1
4. Spolupráce na akcích Městské části Praha 1.
2. Mezinárodní aktivity
země
Čechy
Francie
Německo

město
Brno
Avignon
Bruchsal

specifikace, typ akce
mezinár.festival kytarových.orchestrů
národní festival kytarových orchestrů
Eurofestival Zupfmusik

Uveďte partnerské subjekty: viz výše
3. Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa)
název soutěže
Celostátní soutěž
ZUŠ ústřední kolo
Celostátní soutěž
ZUŠ krajské kolo
4. Granty: 0

obor

počet
zúčastněných
žáků
hudební – dechové 1
nástroje
hudební – dechové 8
nástroje, zpěv

umístění do 3.místa
2.
5

5. Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..): viz výše, odst.IV./1
V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Poslední inspekce proběhla v roce 2007.
Závěr: Vedení školy podporuje efektivitu vzdělávání nabídkou účasti žáků v různých
hudebních formacích. Do celkové úrovně dovedností žáků se promítají účinné
didaktické postupy vyučujících, kteří díky svým zkušenostem dokáží využít celkově
standardních podmínek vzdělávání k dosažení nadstandardních výsledků vzdělávání
žáků.
Ve sledovaných formálních podmínkách vzdělávání nebyly shledány nedostatky.
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol:
Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém
pojištění.
Opatření k nápravě nebyla uložena. Kontrolu vykonala Pražská správa sociálního
zabezpečení.

VI.
Úplata za vzdělávání

výše úplaty za vzdělávání (měsíčně)
HO

VO

průměr - průměr indiv.
kolektivní
výuka
výuka
234

90

průměr

TO

průměr

LDO

průměr

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

úplata za
vzdělávání za
rok (v tis. Kč)

82

553

96

VII.
Další informace
V souladu s dlouhodobými záměry podporujeme zapojení do kulturního života nejen
žáky, ale i učitele, a to v míře, která nenarušuje plnění povinností ve škole.
Vycházíme z přesvědčení, že tato činnost motivuje učitele k udržování profesních
dovedností a v neposlední řadě i upevňuje autoritu u žáků. Jedná se o akce např.:
vánoční koncerty, velikonoční koncerty, Stipendijní program LˇOréal pro ženy ve
vědě, Vernisáž Historického ústavu AV CR, vystoupení na konferenci
EUROFORDIA, předávání diplomů DSc.,vernisáž na AV CR „Věda pro život“, atd.

