Praha 24.10.2014
Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce
2013/2014
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,

38

taneční

10

hudební

15

taneční

17

taneční

31

taneční

69

taneční

20

221309

ZŠ Truhlářská, pobočka Městská část Praha l,pronajímatel 15600
Klimentská
ZŠ, P-1,Truhlářská
Městská část Praha 1, pronajímatel
ZŠ Vodičkova 22, a
69400

114

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, 2000
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

taneční

20

II.
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
20
nekvalifikovaných
1

celkem % z celkového počtu ped. pracovníků

95,24
4,76

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

3

6

3

4

5

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

seminář
kurzy

doplňkové
pedagogické
studium
školský
management

počet

zaměření

1

Pohybové hry s hudbou
2
akreditace MŠMT 18401/201125-437

1

Řízené setkání nad školním 1
vzdělávacím programem ZUŠ

1

Různé role zástupce ředitele 2
školy
Řešení technických problémů
4
v klavírní literatuře

CEVRO institut

Změny v zákoníku práce
vyvolané novým obč.zákoníkem
ve školské praxi

PARIS,
akreditace
MŠMT 5773/2014-1

1
1

počet vzdělávací instituce
účast
níků

1

TANDEMakredit.instituce,v
systému
dalšího
vzdělávání
ped.pracovníků
NIDV,
krajské
pracoviště Praha

lektor AMU

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 PAM

1

Vema Brno

kurzy

1

mzdový seminář PAM

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

3

0

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ

VOŠ

VŠ

0

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 2013/2014
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
kytara
Soutěž ZUŠ vypsaná MŠMT
populární zpěv

hudební

3

3.cena

hudební

4

stříbrné pásmo

do

Granty – 0.
Spolupráce s partnery
- MČ Praha 1 – účinkování na akcích pořádaných Městskou částí Prahy 1 (Kozobraní, Sousedská)
- 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 Frýdlant v Čechách, Červený hrádek
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
21.5.2014 veřejnosprávní kontrola majetku, inventarizace, čerpání dovolené a evidence docházky
v příspěvkové organizaci, kterou provedl odbor kontrolních činností MHMP

Závěr: Při veřejnosprávní kontrole, provedené námátkovým způsobem, nebyly zjištěny nedostatky a
organizace postupovala ve všech kontrolovaných oblastech v souladu s platnou legislativou.
VI.
Úplata za vzdělávání
výše úplaty za vzdělávání (měsíčně)

HO
průměrindiv.výuka
236

HO
průměr
kol.výuka
90

VO
průměr

TO
průměr

LDO
průměr

0

92

0

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

úplata za
vzdělávání
za rok (v
tis.Kč)

83

584

VII.
Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013
výnosy celkem
náklady celkem
přijaté dotace
hospodářský výsledek

5927400,- Kč
5748671,- Kč
5303000,-Kč
178729,- Kč

VIII.
Ve školním roce 2013/2014 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.

IX.
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 o činnosti ZUŠ v oblasti poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Činnost
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o
odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
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 zastoupení,

popis
0

0
Žádné
soudní
řízení

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

0
0
Žádné
poskytnuté
informace

