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I. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114 
2. ředitel: Petr DREŠER    dreser.zusvoborskeho@seznam.cz              774 834 729 

zástupce ředitele: Jitka ADAMOVÁ jitkaadamova@seznam.cz  602 235 151 
3. webové stránky:  www.zusvoborskeho.cz  

email: dreser.zusvoborskeho@seznam.cz,jitkaadamova@seznam.cz  
4. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2014/2015: změny žádné 
5. Místa poskytovaného vzdělávání   

 

a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku č.j. 10 061/02-21 ze dne 10.04.2002 
adresa vlastník budovy výše 

nájemného/rok 
vyučované obory počet žáků 

Botevova 3114 
143 00 Praha 4 - Modřany 

MHMP x hudební, výtvarný, 
taneční, LDO 

969 

Filosofská 882 
142 00 Praha 4 - Braník 

MHMP x hudební 120 
 

Školní 24 
140 45 Praha 4 - Braník 

MČ Praha 4 
Nusle 

 
311 244,00 

 
hudební 

213 
 

ZŠ Jánošíkova 1320 

142 00 Praha 4 
podnájemní 
smlouva 

 
8 592,00 

 
hudební 

8 
 

 
        b. jiná - nejsou 

adresa vlastník budovy výše 
nájemného/rok 

vyučované obory počet žáků 

x x x x x 

 
 
 
 

II. 
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI PRÁVNICKÉ OSOBY 

 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků  
 

počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového 
počtu ped. pracovníků 

  kvalifikovaných 60 97 

  nekvalifikovaných 2 3 

 
Věková struktura pedagogických pracovníků 
 

počet celkem ve 
fyzických 
osobách  

k 31. 12. 2015 

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 8 13 13 14 14 

mailto:zusvoborskeho@seznam.cz
http://www.zusvoborskeho.cz/
mailto:jitkaadamova@seznam.cz
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 

1 
 

Víkend s Flautoškolou 1 
 

Jan Kvapil 
 

1 
Metodika hry na dřevěné 
dechové nástroje pro učitele 
ZUŠ a SUŠ 

1 Konzervatoř Brno 

2 
Seminář hry na smyčcové 
nástroje 

1 ZUŠ Šimáčkova 

1 
Velká novela školského 
zákona 

1 Comenius Agency 

1 
Hodnocení pedagogických 
pracovníků 

1 Comenius Agency 

1 
Motivace zaměstnanců a 
vedení hodnotících 
pohovorů 

1 Comenius Agency 

1 
Jednodenní seminář 
komorní hry pro flétnové 
soubory 

1 ZUŠ Šimáčkova 

 1 
Pedagog.seminář tanečníků 

1 
S.E.S.T.A Centrum 
choreografic.rozvoje 

 1 Klavírní semniář 1  

kurzy x 
 
x 
 

x x 

doplňkové pedagogické 
studium 

x x x x 

školský management 1 Školský management 1 PEDF UK 
 

 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci školy 
  

Fyzické osoby celkem Přepočtení na plné 
zaměstnance 

5 4,325 

 
Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

seminář 
 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

kurzy x x x x 

Jiné - školení 1 Gordic EMA 1 Gordic 
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III. 
ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ (ZUŠ) 

 

Cizí státní příslušníci 
 

EU Cizinci – (Školský zákon § 20 odst. 2 písm. d) Ostatní 

7 
388, 

43 0 

 

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením  
 

SŠ VOŠ VŠ 

1 2 0 

 
 

Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

počet žáků: 0 
bezbariérový vstup do objektu školy: ano (částečně) 
 
 
 
 

IV.  
AKTIVITY PRÁVNICKÉ OSOBY 

 

Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce) 
        

 Koncert jazzových večerů „Big band v Modřanech“ listopad 2015 (5. ročník) 

 Mikulášský rockový festival prosinec 2015, hrály skupiny amatérských muzikantů 
(každoročně)  

 Týden absolventských koncertů (konec května 2016) 

 Oslava jara – koncert, kde děti hrají s dětmi 

 Koncerty jednotlivých oddělení (smyčcové, klávesové, dechové, strunné, pěvecké) 

 Každý měsíc vystoupení našeho LDO na divadelních prknech divadla Dobeška 

 Reprezentativní zájezdy BigBandu naší školy v České republice  

 Děčín – účast na přehlídce Bigbandů v ČR 

 Koncert studentů seniorů z Akademie kultury a umění HMP (27. června 2016)  
 
 
Mezinárodní aktivity 
 

země město specifikace, typ akce 

x x x 

x x x 

 
Uveďte partnerské subjekty:  

 Slovensko: ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra 
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Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa) 
 

název soutěže obor počet zúčastněných žáků umístění do 3. místa 

XXII. ročník pro mladé sólisty 
Jižní město Music 

Hudební 1 1 

Mezinárodní festival big bandů 
Česká Kamenice (Děčín) 

Hudební 1 1 

Taneční učitelé roku 2016 Taneční 1 1 

Mezinárodní kytarová soutěž 
Zruč nad Sázavou 

Hudební 1 1 

Kocianova houslová soutěž 2016 Hudební 1 1 

Krajské kolo žáků ZUŠ 
s převahou smyčcových nástrojů 

Hudební 4 3 

Krajské kolo žáků ZUŠ ve hře na 
EKN 

Hudební 1 1 

Krajské kolo žáků ZUŠ ve hře na 
akordeon 

Hudební 1 1 

Krajské kolo žáků ZUŠ 
s převahou dechových nástrojů 

Hudební 3 2 

Celostátní kolo žáků ZUŠ 
s převahou smyčcových nástrojů 

Hudební 1 1 

Soutěž ‘‘Libhush‘‘ Praha Hudební 3 3 
 
 

Granty 
 

účel akce vyhlašovatel výše přidělených finančních 
prostředků 

žádná x          0 

 
 
Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty, ...) 
 

Naše škola velice úzce spolupracuje nejen s Prahou 12, ale v rámci akcí konaných jak Magistrátem 
hl. města Prahy, tak i s neziskovými organizacemi. Nadace Modrý klíč, domov důchodců aj. Zároveň 
se i prohloubila spolupráce s Fakultní nemocnicí v Motole, konkrétně s oddělením dětské onkologie 
na projektu „Můj nový život“.  
 

V. 
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL 

 

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
x 
 
Výsledky jiných inspekcí a kontrol         
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V roce 2015 byla provedena kontrola: Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při odvodu  pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti 
Termín kontroly: 26.01.2015  
 Kontrolované období: od 04.04.2012 do 31.12.2015 
 Obsah: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu  
               pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
 Kontrolu provedla: Julie Michalcová 
 Závěr kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky 
 

 

VI. 
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 

 

výše úplaty za vzdělávání (měsíčně) v Kč 
% 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  

400,00 296,00 257,00 273,00 231,00 90 5 533 
 

 

VII. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015 

 

Organizace ukončila své hospodaření v hlavní činnosti zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 
127 962,74 Kč, v doplňkové činnosti vykázala zisk ve výši 39 021,00 Kč. Vytvořený zisk byl rozdělen 
do fondu odměn a rezervního fondu. 
 
Prostředky vynakládané na platy zaměstnanců byly usměrňovány limitem. Limit prostředků na platy 
a limit počtu zaměstnanců nebyl překročen. 
 
Účelové neinvestiční prostředky z rozpočtu MŠMT ČR, provozní prostředky a prostředky na platy 
z rozpočtu hl.m. Prahy byly vyčerpány v plné výši. 
 
Investiční transfer : 

 Akce č. 42601 – Rekonstrukce oplocení areálu ve výši  1 431,5 tis. Kč 

 Akce č. 42759 – Revitalizace zahrady ve výši 2 420,0 tis. Kč 

 Akce č. 42921 – Rekonstrukce příst. cest, výstavba altánu + zastřešení pódia ve výši 2 420,0 
tis. Kč 

 Čerpání z FRM 
- Prováděcí dokumentace – Revitalizace zahrady – ve výši 123 tis. Kč 
- Nákup 2 ks koncertních křídel ve výši 1 265,0 tis. Kč 

 
 

 
Petr Drešer 

Ředitel školy 
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