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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
za školní rok 2019/2020 

 
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. 6080679868 
 

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

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

 
5. Místa poskytovaného vzdělávání  
 

a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 

adresa vlastník budovy výše 
nájemného/rok 

vyučované 
obory 

počet žáků 

ZUŠ  
U Půjčovny 4 

Městská část se 
sídlem Praha 1, 
Vodičkova 18 

32.436 hudební 106 

 
b. jiná 

adresa vlastník budovy výše 
nájemného/rok 

vyučované 
obory 

počet žáků 

Gymnázium 
prof. J. Patočky, 
Jindřišská 36 

Hl. m. Praha 293.667 hudební 
taneční 

72 

ZŠ Vodičkova 
22, Praha 1, 
pobočka  
Jindřišská 32 

Městská část  
Praha 1 

59.732 hudební 21 

MŠ sv. Voršily, 
Ostrovní 11, 
Praha 1 

Komunita 
Římské unie, 
řád sv. Voršily 

1.400 taneční 12 

MŠ Masná, 
Praha 1 

Městská část  
Praha 1 

5.100 taneční 33 

MŠ Revoluční 
26, Praha 1 

Městská část  
Praha 1 

- taneční 51 
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MŠ Pštrossova 
11, Praha 1 

Městská část  
Praha 1 

- taneční 24 

MŠ Opletalova 
14, Praha 1 

Městská část  
Praha 1 

- taneční 15 

 
 

II. 
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby 

 
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

 

počet pedagogických 
pracovníků 

celkem % z celkového 
počtu ped. pracovníků 

  kvalifikovaných 22 100% 

  nekvalifikovaných 0 0 

      Věková struktura pedagogických pracovníků  

počet celkem ve 

fyzických 

osobách 
k 31.12.2019 

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 4 2 8 5 3 

 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře     

 1 
Nové metody 

pěvecké 
2 NIDV Praha 

 1 
seminář  

prof. I. Klánského 
J. S. Bach 

3 
Agentura Tanja 
Classic. s.r.o 

 1 

seminář 
 prof. I. Klánského 
příprava žáků na 
klavírní soutěže 

4 
Agentura Tanja 
Classic. s.r.o 

 1 
Vinohradské 

klavírní semináře 
E. Lorenc 

1 ZUŠ Ilji Hurníka 

 1 

Vinohradské 
klavírní semináře 
V. Hanžlíková - 

Krafová 

1 ZUŠ Ilji Hurníka 

 2 
Klasifikace  - 

software pro vedení 
ZUŠ 

14 NIDV Praha  

 4 
ZUŠ - Začínající 

učitel 
2 NIDV Praha 

 1 
Vinohradské 

smyčcové semináře 
L. Štětinová 

2 ZUŠ Ilji Hurníka 
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 1 
Vinohradské 

klavírní semináře 
prof. I. Klánský 

1 ZUŠ Ilji Hurníka 

 1 Dirigentský seminář 1 BDZ Berlin 

 30 Brána jazyků - NJ 2 NPI ČR 

 1 
kytarový seminář  
Vl. Novotného, 

lektor náš pedagog 
1 

NPI ČR 
Praha  

kurzy 1 
Kurz první pomoci - 

HORAL 
1 

ZDrSEM,  
Praha 7 Holešovice 

 1 
interpretační kurzy 

hry na kytaru 
Brno 

1 
Česká kytarová 
společnost z.s. 

doplňkové 
pedagogické 
studium 

 -   

školský 
management 

4 
Personální řízení 
škol a školských 

zařízení 
1 Olchavova.cz 

 
Nepedagogičtí pracovníci školy 

  

Fyzické osoby 
celkem 

Přepočtení na 
plné 

zaměstnance 

3 1,25 

 
 

      Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 2 
Základní práce s programem 

GINIS Exppress EMA 
3 Gordic 

 1 Seminář ke spisové službě 

 
1 
 

Archiv hl. m. Prahy 

kurzy  -   

jiné (uvést jaké)  -   

 

 

 

 

 

III. 
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ) 

 
1. Cizí státní příslušníci 

 

EU 

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

d) 

ostatní 

8 16  
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3.     Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením  

 

SŠ VOŠ VŠ 

2 žákyně -  
Konzervatoř  

J. Ježka  Praha 
 

 

 
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 
 

Vzpomínka na Evu Kröschlovou  17. 1. 2020 
Hudební a taneční vzpomínkový večer všech, kteří jsou a byli spojeni s naší ZUŠ a byli 
ovlivněni osobností doc. Evy Kröschlové 
 
2.   Mezinárodní aktivity 

 

země město specifikace, typ akce 

- - - 

 
 Uveďte partnerské subjekty: 

 
 

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

název soutěže obor počet 
zúčastněných 
žáků 

umístění do 3.místa 

soutěž MŠMT  klavír, housle z důvodu epidemie 

Covid 19  se nekonala 

další kola 

2x 1 cena s postupem  
školní kolo 

 
4.   Granty 
 

účel akce vyhlašovatel výše přidělených finančních 
prostředků 

Šablony II MŠMT 302.608 Kč 

 
5.    Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..) 
 
Domy s pečovatelskou službou Prahy 1,- Týnská 17, Pštrossova 18 
Mateřské školy Prahy 1 
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Farnost  sv. Vojtěcha, Pštrossova 17, Praha 1 Nové Město 
Bulharský kulturní institut, Klimentská 6, Praha 1 Nové Město 
Spolek přátel Lužice, U Lužického semináře 13, Praha 1 Malá Strana 
Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1 Nové Město 
Národní muzeum, Václavské nám.33, Praha 1 Nové Město 
další aktivity přerušila epidemie Covid 19 
mimo Prahu - zámek Mníšek pod Brdy 
 

V. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

 
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí - 0 

Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. 
 
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol - 0 

Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení 
 

 
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  

1350 1100  1230  101% 654 

 
 
 
 

VII. 

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019 

 

Náklady celkem 9 388 715,19  Kč 

Výnosy celkem  9 461 674,42  Kč 

Použitá dotace  8 743 746,00  Kč 

Hospodářský výsledek 72 959,23  Kč 

 
 

VIII. 
Další informace 

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

IX. 

Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na 

území České republiky – a z toho vyplývajících změn v organizaci 

vzdělávání z důvodu uzavření škol. 
 
Epidemie Covid 19 zasáhla všechny, napříč všemi vrstvami společnosti. Naše výuka, 
protože je individuální, zvládla přejít na distanční formu poměrně rychle a téměř 100%. 
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Zpětná vazba rodičů hudebního oboru byla pozitivní. Poněkud těžší byla situace distančně 
vyučovat taneční obor, který nicméně vyučující zvládly.  
Škola od začátku dubna 2020 začala pořádat koncerty na webu "Koncerty v karanténě". 
Celkem jich představila 13. Nicméně absence společného setkávání velice chyběl.  
Kromě jiného škola již třetím rokem pořádá pro žáky, sourozence, rodiče a prarodiče 
návštěvy zajímavých míst v našem okolí (Národní muzeum, Národní divadlo, Varhanní dílny 
v kostele sv. Vojtěcha s prohlídkou kostela a Foersterovy síně, návštěvu orchestru FOK se 
setkáním s hráči orchestru, program Jak se rodí hudba s hudební skladatelkou Jitkou 
Koželuhovou...) a tyto oblíbené aktivity bohužel musely být přerušeny.  
 
 
 

 
Výroční zprávu zašlete na odbor školství, mládeže a sportu MHMP, oddělení regionálního školství, nejpozději 

do 30. října 2020. 

 

§ 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". 


