
 
Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 
110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, tel. 224 234 585 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
za školní rok 2018/2019 

 
I. 

Základní údaje o škole 
 

1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 
 
2. Ředitelka:  

Bc. Jitka Sochová, e-mail: reditelka@zus-upujcovny.cz, tel. 608067968 
 
Statutární zástupce ředitelky:  
Bc. Iva Matošková, e-mail: skola@zus-upujcovny.cz, tel. 777617544 

 
3. webové stránky školy:   

www.zus-upujcovny.cz 
 
e-mailová adresa právnické osoby:  
skola@zus-upujcovny.cz 

 
4. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti předcházejícímu školnímu roku nejsou. 

 
Místa poskytovaného vzdělávání  

 
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 
adresa vlastník budovy výše 

nájemného/rok 
vyučované 
obory 

počet žáků 

ZUŠ, Praha 1, U 
Půjčovny 4 

Městská část se 
sídlem Praha 1, 
Vodičkova 18 

32.436 hudební 111 

 
 
b. jiná 
adresa vlastník budovy výše 

nájemného/rok 
vyučované 
obory 

počet žáků 

Gymnázium  
J. Patočky 
Jindřišská 36 

Hlavní město 
Praha 

306.251 hudební, 
taneční 

64 

ZŠ Vodičkova 22 
Pobočka 
Jindřiššská 32 

Městská část 
Praha 1 

55.770 hudební 27 

MŠ sv. Voršily, 
Praha 1 Ostrovní 
11 

Komunita 
Římské unie, řád 
sv. Voršily 

1.400 taneční 14 

MŠ Praha 1, 
Masná 11 

Městská část 
Praha 1 

1.200 taneční 25 

MŠ Praha 1, 
Revoluční 26 

Městská část 
Praha 1 

 taneční 54 

MŠ Praha 1, 
Pštrossova 11 

Městská část 
Praha 1 

 taneční 22 

MŠ Praha 1, 
Opletalova 14 

Městská část 
Praha 1 

 taneční 20 

mailto:reditelka@zus-upujcovny.cz
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II. 

Pedagogičtí pracovníci právnické osoby 
 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků  
 

počet pedagogických 
pracovníků 

celkem % z celkového 
počtu ped. pracovníků 

  kvalifikovaných 20 95,24 
  nekvalifikovaných 1 4,76 

      Věková struktura pedagogických pracovníků  

počet celkem ve 
fyzických 
osobách 

k 31.12.2017 

v tom podle věkových kategorií 

do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let 

  2 2 9 3 5 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 počet  zaměření počet 
účastníků vzdělávací instituce 

semináře 1 

Klavírní technika 
jako prostředek 

umělecké 
interpretace 

3 
Tanja Classical Music 

Agency 
prof. Ivan Klánský 

 1 Dirigentský seminář 1 BDZ Berlin 

 1 

Pedalizace 
v klasicismu a 
romantismu 

prof. I. Klánský 

1 
Vinohradský klavírní 

seminář 
ZUŠ Ilji Hurníka 

 1 
Kantilénní hra 

Viktorija Hanžlíková 
Kraf 

1 
Vinohradský klavírní 

seminář 
ZUŠ Ilji Hurníka 

 1 

Interpretace 
českých 

romantických 
skladatelů 

4 
Tanja Classical Music 

Agency 
prof. Ivan Klánský 

 1 BOZP a PO 24 

Lenka Hlaváčková 
Charvátová 

požární ochrana a 
bezpečnost práce 

 1 
Workshop 
dirigování 

Václav Luks 
2 

Podpora uměleckého 
vzdělávání prp rovné 

příležitosti 
R. Mimra 

kurzy 1 
Elektronická 

organizace soutěží 
(EOS) 

1 NIDV Praha 

 1 Jak se chovat v 
cyberprostoru 1 

VOŠ informačních 
studií 

Novovysočanská 48, 
Praha 9,  

KAP 
 1 Klasifikace 4 Michal Plachta 
 1 Klasifikace 7 Michal Plachta 
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doplňkové 
pedagogické 
studium 

 

Kreativní přístup 
dirigenta a jeho vliv 
na motivaci hráčů v 

orchestru 

1 

výzkum napříč 25 
orchestrů z 13 zemí  

v rámci studia na 
UJEP  

školský 
management 13 

Kvalifikační studium 
pro ředitele škol a 
školských zařízení 

1 NIDV Praha 

 1 
Dobrá spolupráce 
ředitele školy se 

zřizovatelem 
1 Seminaria s.r.o. 

 1 
Zástupce ředitele – 

osoba mezi 
ředitelem a učiteli 

1 Dita Olchavova 
Praha 5 

 1 
informační seminář 
k novele vyhlášky 

č.71/2005 Sb 
2 NIDV Praha 

 
 

Nepedagogičtí pracovníci školy 
  

Fyzické osoby 
celkem 

Přepočtení na 
plné 

zaměstnance 
3 1,23 

 
 

      Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

 počet zaměření počet 
účastníků vzdělávací instituce 

semináře 1 Gordic – evidence majetku 1 Gordic spol s.r.o. 

 1 Gordic – I, II, práce s programem 1 Gordic spol s.r.o. 

 1 Spisová služba 1 vzdělávací agentura Sciens 
Oldřich Bednář 

kurzy     

jiné (uvést jaké)     
 
 
 
Informace o využití posílených mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství včetně podpory 
pracovníků v oblasti stravování ve školách zřizovaných hlavním městem Prahou a naplnění účelu 
jejich poskytnutí, dle usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019 (v případě jejich využití/částečného 
využití ve školním roce 2018/2019) 
 
Do konce školního roku 2018/2019 byla vyplacena třetina celkových mzdových prostředků přidělených RHMP. 
Tato částka byla rozdělena přibližně z jedné poloviny jako základ dle pracovního úvazku plošně, druhá polovina 
za ohodnocení plnění mimořádného úkolu.  
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III. 
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ) 

 
1. Cizí státní příslušníci 

 

EU 

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

d) 

ostatní 

7 15 10 

 
 
 
3.     Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením  

 
SŠ VOŠ VŠ 
0 0 0 

 
4.     Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
počet žáků: 0 
bezbarierový vstup do objektu školy        ne 
 
 

IV.  
Aktivity právnické osoby 

 
 
1.   Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce) 

viz příloha - koncerty a vystoupení a další akce školy 
 
Výzkum vrámci studia na  

2.   Mezinárodní aktivity 
 

země město specifikace, typ akce 
Francie Avignon koncert 
Maďarsko Gödöllö koncert 

 
 Uveďte partnerské subjekty: 

 
Pedagogická knihovna, Jeruzalémská 12, Praha 1 
 

3.   Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa) 
  

název soutěže obor počet 
zúčastněných 
žáků 

umístění do 3.místa 

0 0 0 0 

 
4.   Granty 
 

účel akce vyhlašovatel výše přidělených finančních 
prostředků 
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Šablony II MŠMT 302.608 Kč 
 
5.    Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..) 

 
       Městská část Praha 1 – účinkování na akcích pořádaných městskou částí 
       Domy s pečovatelskou službou – Týnská 17, Pštrossova 18 
       Mateřské školy Prahy 1 – Revoluční, Masná, Opletalova, Ostrovní, Pštrossova,  
                                               Hellichova, Letenská 
       Základní školy Praha 1 – ZŠ Vodičkova 
       Gymnázium prof, J. Patočky 
       Bulharský kulturní institut 
       Spolek přátel Lužice 
       Pedagogická knihovna, Jeruzalémská 12 
       mimo Prahu – zámek Březnice, Frýdlant v Čechách 
 

 
 

V. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

 
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

0 
 
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

 
Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní finanční 
kontrole za rok 2017 
Kontrolu provedla kontrolní skupina odboru kontrolních činnosti MHMP pod vedením 
Ing. Jany Kardošové. 
 
Výsledné hodnocení: 
Kontrolu plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při finanční kontrole za rok 
2017 v příspěvkové organizaci bylo dne 19.2.2019 zjištěno, že z 25 přijatých opatření 
bylo 23 opatření splněno a 2 opatření splněna částečně. 

 
 

VI. 
Úplata za vzdělávání 

 

výše úplaty za vzdělávání (měsíčně) % skutečných 
průměrných 

neinv. výdajů 
školy na žáka (§ 
8 vyhl.č.71/2005 

Sb.) 

úplata za 
vzdělávání 

za rok (v tis. 
Kč) 

HO VO TO LDO 
průměr - 

indiv. 
výuka 

průměr - 
kolektivní 

výuka 
průměr  průměr  průměr  

1250 900  952  90,8 653 
 

VII. 
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018 
 

Náklady celkem 8306911,01 Kč 
Výnosy celkem 8453745,31 Kč 
Přijaté dotace  7587865 Kč 
Hospodářský výsledek 146834,30 Kč 
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VIII. 
Další informace 

 
V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité. 

 
Výroční zprávu zašlete na odbor školství a mládeže MHMP, oddělení regionálního školství, nejpozději do 
30. října 2019. 

 

§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
Výroční zpráva 
(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o 
své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje: 
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, 
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. 
(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu 
obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její 
samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím". 
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