Praha 27.9.2010
Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce
2009/2010
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
webové stránky: web.zus-upujcovny.cz
statut.zást.ředitele: Jitka Sochová, e-mail:jitka.sochova@seznam.cz,tel.608067968, 242489081
3. webové stránky školy: web.zus-upujcovny.cz
4. Změny ve skladbě oborů vzdělání nejsou . Zůstává obor hudební a taneční.
5. Místa poskytovaného vzdělávání:
adresa

vlastník budovy

výše
vyučova
nájemného né obory
ZUŠ,U Půjčovny 4
obec hl.města Prahy, Městská část, 32438
hudební
se sídlem Praha 1, Vodičkova 18
ZŠ Jindřišská 32,36
Městská část Praha 1, pronajímatel 197280
hudební
ZŠ P-1,Vodičkova
ZŠ Truhlářská, pobočka Městská část Praha l,pronajímatel 7710
taneční
Klimentská
ZŠ, P-1,Truhlářská
Spec.škola K.Herforta
Městská část Praha 1, pronajímatel 88600
taneční
P-1, Josefská 4
Spec.šk.K.Herforta, P-1

počet
žáků
109

adresa

počet
žáků
16

vlastník budovy

výše
vyučova
nájemného né obory
MŠ
sv.Voršily Komunita
Římské
unie, 500Kč/rok taneční
P-1, Ostrovní 11
řád sv,Voršily v Praze, pronajímatel
MŠ sv.Voršily, P-1
MŠ P-1, Masná
Městská část Praha 1, pronajímatel 0/rok
taneční
MŠ Masná
MŠ P-1, Revoluční 26
Městská část Praha 1, pronajímatel 0/rok
taneční
MŠ Revoluční
MŠ P-1, Pštrossova
Městská část Praha 1, pronajímatel 0/rok
taneční
MŠ Pštrossova
MŠ P-1, Opletalova
Městská část Praha 1, Pronajímatel 0/rok
taneční
MŠ Opletalova

62
16
20

26
61
17
13

II.
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
19
nekvalifikovaných
1
průměrný věk
53,5

celkem % z celkového počtu ped. pracovníků
95 %
5%
x

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet
semináře, kurzy

1

počet vzdělávací instituce
účast
níků
kontrola bezpečnosti práce v roce 1
Forum media
2010
prevence
zdravotních
potíží 2
Hudební škola HMP
hudebníků
metodický a interpretační kurz pro 1
Nadační
fond
na
vyučující příčné flétny
podporu Konzervatoře
v Čes.Budějovicích
Letní škola staré hudby Prachatice
1
Letní škola Prachatice

1

doktorandské studium

1

AMU

1
1

bakalářské studium
RVP ZUV, psychohygiena,
školská legislativa
pracovněprávní souvislosti aplikace
školské legislativy při řízení školy
odměňování pracovníků školství
v roce 2010
aktuální změny právních předpisů
ve školství
manažerské řízení v zátěžových
situacích
cesta ke školnímu vzdělávacímu
programu v ZUV

1
1

Ped.fakulta Hr.Králové
Fakta
s.r.o.,akreditace
MŠMT
Vzdělávací agentura
Paris,akreditace MŠMT
Vzdělávací agentura
Paris, akreditace MŠMT
Vzdělávací agentura
Paris, akreditace MŠMT
Fakta s.r.o , akreditace
MŠMT
Národní institut pro další
vzdělávání

1
1
1

doplňkové
pedagogické
studium
školský
management

1
1
1
1
1

zaměření

1
1
1
1
1

III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ)
Cizí státní příslušníci
EU

Cizinci – (Školský zákon §20 ostatní
odst.2,písm.d)
6

1

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ
1

VOŠ
1

VŠ
1

Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
počet žáků:0
bezbarierový vstup do objektu školy: ano
IV.
Aktivity právnické osoby
Prezentace a další aktivity školy – nejvýznamnější akce:
- „Kozobraní“ – akce Městské části Praha 1 pod záštitou starosty, účinkoval soubor Villanella a saxofonový orchestr
- Adventní koncert komorního souboru ze třídy uč.Budína v kostele ČCE Praha 5
- koncert pro seniory v Domě pečovatelské služby v Týnské 17
- kytarový orchestr účinkuje na koncertě v Muzeu české hudby
- pololetní koncert žáků hudebního odd. v aule gymnazia Hellichova
- koncert pro důchodce v Domě pečovatelské služby v Praze 1, Týnská 17
- koncert kytarového orchestru v Omiši (Chorvatsko)
- koncert pro důchodce v Domě pečovatelské služby Pštrossova 18
- koncert pro důchodce v Domě pečovatelské služby U Zlaté Studně 1
- koncert žáků hudebního odd. v rámci festivalu Libeňské jaro
- závěrečný koncert hudebního odd. v Aule gymnázia Hellichova
- závěrečný koncert žáků tanečního odd. v sále Týnské školy
- koncert kytarového orchestru v Praze 8, U Jákobova žebříku

Mezinárodní aktivity
země
Chorvatsko

město
Omiš

specifikace, typ akce
mezinárodní soutěž kytarových orchestrů

Soutěže
název soutěže

obor

počet
žáků
14

Mezinárodní soutěž kytarových
orchestrů,Omiš, Chorvatsko
Národní soutěž ZUŠ, krajské
kolo
Národní soutěž ZUŠ, krajské
kolo

kytarový
orchestr
taneční a jazz 12
orchestry
komorní hra
5

zúčastněných umístění
3.místa
2.cena

do

2.cena
3.cena

Granty – 0.
Spolupráce s partnery
s MČ Praha 1 – účinkování na akcích pořádaných Městskou částí Prahy 1 (Kozobraní, Sousedská
setkání U Jindřicha)
s Domy pečovatelské služby Týnská 17, Pštrossova 18, U Zlaté studny
s Mateřskými školami Prahy 1 Revoluční, Masná, Opletalova, Ostrovní, Pštrossova, Hellichova
se Základními školami Prahy 1 ZŠ Vodičkova –pobočka Jindřišská

V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Poslední inspekce proběhla v květnu 2007.
Cíl inspekční činnosti: Hodnocení řízení a práce vedení školy.
Hodnocení podmínek vzdělávání.
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání v hudebním oboru a tanečním
oboru.
Formální podmínky vzdělávání.
Výsledné hodnocení- závěr:Vedení školy podporuje efektivitu vzdělávání nabídkou účasti žáků
v různých hudebních formacích. Do celkové úrovně dovednosti žáků se
promítají účinné didaktické postupy vyučujících, kteří díky svým zkušenostem dokáží využít celkově standardních podmínek vzdělávání k dosažení nadstandardních výsledků vzdělávání žáků.
Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Kontrola došlých faktur a zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů v organizaci proběhla
23.9.2009.
Náprava zjištěných nedostatků byla prokázána- předložením účetního deníku –říjen 2009 a knihou
účetnictví redukované – říjen 2009.

VI.
Úplata za vzdělávání
výše úplaty za vzdělávání (měsíčně)

HO
průměrindiv.výuka
233

HO
průměr
kol.výuka
90

VO
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)

86

592

95

VII.
Zdůvodnění neobvyklého počtu odloučených pracovišť.
Naše škola, která na Praze 1 působí od roku 1958, se po výpovědi nájmu v polovině 90 let
přestěhovala do nebytových prostor pronajatých od Městské části Praha 1, přičemž MČ Praha 1 je v
současnosti spoluvlastníkem těchto prostor ve společenství vlastníků bytových jednotek. Proto se cca
40 procent výuky (zejména skupinové) uskutečňuje v pronajatých prostorách ve školách Prahy 1. Díky
dobré spolupráci s vedením těchto škol jsme nemuseli řešit žádné závažné problémy. Rovněž absenci
sálů pro pořádání žákovských vystoupení řešíme pronájmy.
Práce školy pro region.
Na oblastních ZUŠ je účast žáků v kulturním dění měst obvyklá. V Praze 1, která je zahlcena
nabídkou kulturních programů, je obtížné hledat uplatnění pro naše aktivity. Proto intenzivně
spolupracujeme s mateřskými a základními školami, pravidelně se účastníme akcí místního
charakteru, pořádaných MČ Praha 1 (tzv. „sousedská setkání“) a spolupracujeme i s třemi Domy
pečovatelské služby v Praze 1.

