Praha 23.10.2013
Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce
2012/2013
I.
Základní údaje o škole
1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4
2. ředitel: Miroslav Kulhánek, e-mail: skola@zus-upujcovny.cz tel.604720999
webové stránky: www.zus-upujcovny.cz
statut.zást.ředitele: Jitka Sochová, skola@zus-upujcovny.cz,
e-mail:jitka.sochova@seznam.cz, tel.608067968
3. webové stránky školy: webové stránky: www.zus-upujcovny.cz
e-mailová adresa: skola@zus-upujcovny.cz
4. Změny ve skladbě oborů vzdělání nejsou . Zůstává obor hudební a taneční.
5.

Místa poskytovaného vzdělávání:

a
adresa
ZUŠ,U Půjčovny 4

b
Gymnazium
prof.J.Patočky,
Jindřišská 36

vlastník budovy

výše
vyučova
nájemného né obory
Kč/rok
obec hl.města Prahy, Městská část, 32436
hudební
se sídlem Praha 1, Vodičkova 18

počet žáků

Hlavní město Praha

hudební,
taneční

36,
7

taneční

18

hudební

26

taneční

17

taneční

26

taneční

56

taneční

23

188800

ZŠ Truhlářská, pobočka Městská část Praha l,pronajímatel 17400
Klimentská
ZŠ, P-1,Truhlářská
Městská část Praha 1, pronajímatel
ZŠ Vodičkova 22, a
65990

113

pobočka Jindřišská 32
MŠ sv.Voršily
P-1, Ostrovní 11
MŠ P-1, Masná
MŠ P-1, Revoluční 26
MŠ P-1, Pštrossova

Komunita
Římské
unie, 0
řád sv,Voršily v Praze, pronajímatel
MŠ sv.Voršily, P-1
Městská část Praha 1, pronajímatel 0
MŠ Masná
Městská část Praha 1, pronajímatel 0
MŠ Revoluční
Městská část Praha 1, pronajímatel 0
MŠ Pštrossova

MŠ P-1, Opletalova

Městská část Praha 1, Pronajímatel 0
MŠ Opletalova

15

taneční

II.
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
21
nekvalifikovaných
1

celkem % z celkového počtu ped. pracovníků

95,5
4,5

Věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31.12.2012

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

2

7

4

3

6

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

seminář

1

HAMU Praha

kurzy

3

pedalizace a zvuková kouzla na 5
klavír
kurz hlasové a mluvní výchovy 3
pro pedagogy
kurzy kytarové hry v rámci
mezinárodního
kytarového
festivalu Brno
kurz barokního tance
ukončení studia na pedagogické 1
fakultě, získání titulu magistr
celostátní vzdělávání řídících
pracovníků ZUŠ

Fakta
n.Sáz.

doplňkové
pedagogické
studium
školský
management

1
3

počet vzdělávací instituce
účast
níků

2

Hlasové centrum OPS
Česká
kytarová
společnost Brno
Centrum Bilbo,Pha6
Univerzita
Hradec
Králové, ped.fakulta
s.r.o.

Žďár

Nepedagogičtí pracovníci školy:
Fyzické osoby celkem

3

Přepočtení na plné zaměstnance

1,05

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

semináře

1

mzdový seminář

1

Vema Brno

kurzy

1

mzdový seminář

1

Vema Brno

jiné (uvést jaké)

1

seminář účetnictví

1

MHMP Praha

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

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

1

5

0

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ

VOŠ

VŠ

1

0

0

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:
viz příloha: koncerty a vystoupení školní rok 2012/2013
Mezinárodní aktivity
země

město

specifikace, typ akce

0

0

0

Prostorové podmínky školy (v pronajatých 5 místnostech cca 140 m) neumožňují aktivity tohoto typu.
Soutěže
název soutěže

obor

počet
žáků

zúčastněných umístění
3.místa

Soutěž ZUŠ vypsaná MŠMT

hudební

3

2.místo

Soutěž ZUŠ vypsaná MŠMT

hudební

3

3.místo

do

Granty – 0.
Spolupráce s partnery
- MČ Praha 1 – účinkování na akcích pořádaných Městskou částí Prahy 1 (Kozobraní, Sousedská)
- Mezinárodní kytarový festival Brno
- Domy pečovatelské služby Týnská 17, Pštrossova 18, U Zlaté studny
- Klub seniorů, Tomášská 6, Praha 1
-s Mateřskými školami Prahy 1 Revoluční, Masná, Opletalova, Ostrovní, Pštrossova, Hellichova
-se Základními školami Prahy 1 ZŠ Vodičkova –pobočka Jindřišská
- Jedličkův ústav, Praha 4
- Toulcův Dvůr, Praha 10
- mimo Prahu:, zámek Červená Lhota, zámek Frýdlant v Čechách
V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Celková, termín 9.-11.květen 2007
Výsledné hodnocení: 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.
Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Následná veřejnosprávní finanční kontrola
Odbor kontrolních činností MHMP
3.9.-7.9.2012

Výsledek hodnocení: organizace sleduje dohody o provedení práce podle skutečně odpracovaných
hodin, aby nepřesáhly počet hodin daných zákonem. Doporučuje organizaci provádět předpis
pohledávek –školné na základě závazných přihlášek k výuce. Hodnota stravenek je správně účtována
na účtu cenin v jejich nominálních hodnotách a služby spojené s nákupem stravenek do nákladů na
ostatní služby. U dodavatelských faktur bylo účtováno podle průkazných účetních dokladů. Zálohové
faktury jsou číslovány samostatnou řadou. Zálohované částky byly správně odečteny z konečné
faktury a úhrada byla provedena ve správné výši. Případné přeplatky účtovat jako pohledávku na
příslušném účtu. Organizace účtuje náklady týkající se dvou let do období, kterého se týkají.Na
podrozvahových účtech organizace účtuje o významných skutečnostech, potřebných pro posouzení
majetkoprávní situace a pro správné rozhodování při řízení.

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

HO
průměrindiv.výuka
230

HO
průměr
kol.výuka
90

VO
průměr

TO
průměr

LDO
průměr

0

95

0

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

úplata za
vzdělávání
za rok (v
tis.Kč)

83

578

VII.
Základní údaje o hospodaření školy v roce 2012
výnosy celkem
náklady celkem
přijaté dotace
hospodářský výsledek

5880348,- Kč
5786024,- Kč
5056000,-Kč
94324,- Kč

VIII.
Ve školním roce 2012/2013 jsme vyučovali v prostorách U Půjčovny 4, v Gymnáziu prof.J.Patočky,
v ZŠ Vodičkova a její pobočce Jindřišská 32, v ZŠ Klimentská a v pěti mateřských školách obvodu
Prahy 1.

