VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2018/2019

V Praze dne: 30. 08. 2019

Petr Drešer
Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského

I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1.
2.
3.
4.
5.

Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114
ředitel: Petr DREŠER dreser.zusvoborskeho@seznam.cz
774 834 729
zástupce ředitele: Jitka ADAMOVÁ
jitkaadamova@seznam.cz 602 235 151
webové stránky: www.zusvoborskeho.cz
email:
dreser.zusvoborskeho@seznam.cz, jitkaadamova@seznam.cz
Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2017/2018: změny žádné
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

Botevova 3114/14

MHMP

výše
nájemného/rok
x

143 00 Praha 4 - Modřany

Filosofská 882/1

MHMP

140 45 Praha 4 - Braník

počet žáků

hudební, výtvarný,
taneční, LDO

822

x

142 00 Praha 4 - Braník

Školní 24/4

vyučované obory

111
hudební

MČ Praha 4
Nusle

b. jiná - nejsou
adresa

221
327 780,00

vlastník budovy

x

výše
nájemného/rok
x

x

hudební

vyučované obory
x

počet žáků
x

II.
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI PRÁVNICKÉ OSOBY
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků
96,6
3,4

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

61
2

Věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem ve
fyzických osobách
k 31. 12. 2018

v tom podle věkových kategorií
do 20 let
0

21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let
6

11

21

14

61
a více let
11

2

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
semináře
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

zaměření
Využití nových metod a
forem ve výuce dechových
nástrojů
Elektronická organizace
soutěží ZUŠ
Choreografie a tvorba ve
tvořivé taneční výchově
Využití nových metod a
forem ve výuce v pěveckém
oddělení hudebního oboru
Víkendový klavírní seminář
Základní atributy klavírní hry
Priorita zvukové
představivosti
Vinohradské klavírní
semináře – artikulační prvky
Jak se zbavit strachu z
vystoupení
Nové metodické postupy
výuky hry na kytaru
Vinohradské klavírní
semináře – kantilénní hra
Vinohradské klavírní
semináře – pedalizace
v klasicismu a romantismu
Využití nových metod a
forem ve výuce hudebně
teoretických předmětů na
ZUŠ
Seminář pro pedagogy ZUŠ
v oblasti souborové hry na
zobcovou flétnu
Smyčcové soboty
Právní úskalí ve školství
Rozezpívání tzv. nezpěváků a
hlasová výuka dětí
Seminář prožitkové hudební
výchovy
Seminář italského klavíristy
G. Devastata
Tvorba pro mladé
akordeonisty
Hra na elektronické
klávesové nástroje

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

NIVD

1

NIVD

1

Středisko služeb
školám

1

NIVD

1
1

ZUŠ Dobřichovice
Konzervatoř Teplice

9

ZUŠ Vadima Petrova

4

ZUŠ Ilji Hurníka

1

ZUŠ Ilji Hurníka

1

Konzervatoř Jana
Deyla

1

ZUŠ Ilji Hurníka

1

ZUŠ Ilji Hurníka

1

NIVD

1

Ing. Jitka Konečná
PGDip., Ph.D.

1
1

Konzervatoř Brno
Olachová.cz

2

ZUŠ Dobřichovice

3

JOB spolek pro
inovace

9

ZUŠ Botevova

1

Pražská konzervatoř

1

NIVD

3

Tvořivost a kompozice
v taneční výuce

1

2
1

NÚV

1

Klavír a akordické značky
Základní umělecké
vzdělávání – otázky a výzvy

1

Centrum
choreografického
rozvoje
ZUŠ Vadima Petrova

konference

1

kurzy

x

x

x

x

x

x

x

x

1

PEDF UK

doplňkové pedagogické
studium
školský management

1

Školský management

Nepedagogičtí pracovníci školy
Fyzické osoby celkem

Přepočtení na plné
zaměstnance
4,325
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Další vzdělávání nepedagogických pracovníků

seminář
kurzy
Jiné - školení

počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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III.
ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ (ZUŠ)
Cizí státní příslušníci
EU
Cizinci – (Školský zákon § 20 odst. 2 písm. d)
8
25
388,
Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením

Ostatní
-

SŠ

VOŠ

VŠ

3

4

x

Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
počet žáků: 0
bezbariérový vstup do objektu školy: ano (částečně)
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IV.
AKTIVITY PRÁVNICKÉ OSOBY
Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce)








Koncert jazzových večerů „Big band v Modřanech“ listopad 2018 (8. ročník)
Týden absolventských koncertů (konec května 2019)
Oslava jara – koncert, kde děti hrají s dětmi (březen 2019)
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 a Maďarsku
Česká kamenice – účast na soutěžní přehlídce Bigbandů v ČR

Akademie umění a kultury pro seniory HMP
 S úspěchem začal další tříletý cyklus této Akademie s celkovým počtem 60 studentů seniorů
(24 na hudebním oboru, 5 na tanečním oboru, 31 na výtvarném oboru) a 19 lektorů

Mezinárodní aktivity
země

město
x
x

specifikace, typ akce
x
x

x
x

Uveďte partnerské subjekty:
 žádné
Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa)
název soutěže
Mezinárodní festival big bandů
Česká Kamenice
Taneční učitelé roku 2019
Soutěž MŠMT – krajské kolo v
komorní hře s převahou
dechových nástrojů
Soutěž MŠMT – celostátní kolo v
komorní hře s převahou
dechových nástrojů
Soutěž MŠMT – krajské kolo v
komorní hře s převahou
smyčcových nástrojů
Soutěž MŠMT – krajské kolo ve
hře na akordeon
Festivalová postupová přehlídka
dětských skupin scénického tance
pro Prahu
Jarní Petrklíč – Praha

obor
Hudební

počet zúčastněných žáků umístění do 3. místa
1
1

Taneční
Hudební

1
4

1
3

Hudební

1

1

Hudební

4

3

Hudební

1

1

Taneční

3

3

Hudební

1

1
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Granty
účel akce

vyhlašovatel

žádná

x

výše přidělených finančních
prostředků
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.

V.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V roce 2018 se neuskutečnila žádná kontrola z ČŠI.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
V roce 2018 byla provedena metodická dohlídka na prověření přiměřenosti účinnosti vnitřního
kontrolního systému.
Závěr: organizaci bylo doporučeno aktualizovat směrnici k zajištění finanční kontroly.
V roce 2019 proběhla kontrola z PSSZ – vlastní úhrada pojistného a včasnost této úhrady
Závěr: nebyly zjištěny nedostatky

VI.
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ
výše úplaty za vzdělávání (měsíčně) v Kč
% skutečných
HO
VO
TO
LDO
průměrných neinv. úplata za vzdělávání
průměr - průměr výdajů školy na
za rok (v tis. Kč)
indiv.
kolektivní průměr
průměr
průměr
žáka (§ 8
výuka
výuka
vyhl.č.71/2005 Sb.)
400
296
257
273
231
100
5 186
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VII.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2018
Organizace ukončila své hospodaření v hlavní činnosti kladným hospodářským výsledkem ve výši
16 993,02 Kč, v doplňkové činnosti vykázala zisk ve výši 19 609,00 Kč. Vytvořený zisk byl navržen do
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 transfery byly řádně vypořádány:
Akce č. 43871 – docházkový systém – z r.2017
Akce č. 44168 – nákup učeb.pomůcek – konc.křídlo
Akce č. 44169 – výměna vstupních dveří, instal.kamer.systému
Akce č. 44226 – nákup učeb.pomůcek
Akce č. 44289 – rekonstrukce osvětlení
Akce č. 44287 – instalace zabezpečení
Akce č. 44405 – pořízení klimatizačních jednotek Botevova
Akce č. 44422 – instalace videotelefonů
Nákupy z FRM:
Oprava klavírů
Odvod – odpisy
Oprava světel C + F
Opravy spojené s rekonstrukcí Školní

218,13 tis. Kč
600,00 tis. Kč
1 160,61 tis. Kč
1 230,00 tis. Kč
1 680,80 tis. Kč
344,98 tis. Kč
730,76 tis. Kč
549,27 tis. Kč

226,70 tis Kč
500,00 tis. Kč
396,26 tis. Kč
343,29 tis. Kč

VII. POSÍLENÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKÚ
Na základě Usnesení RHMP č. 884 ze dne 13. 5. 2019, které bylo nově revokováno usnesením č.
950 ze dne 20. 5. 2019, byly všem zaměstnancům posíleny mzdové prostředky vzhledem k velikosti
jejich pracovního úvazku a vzhledem k jejich pracovnímu nasazení.
Rád bych alespoň touto formou velice poděkoval všem, kteří se o tuto finanční částku pro
zaměstnance škol zasloužili.

Petr Drešer
Ředitel školy
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