
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 
110 00 Praha 1, U Půjčovny 4,  telefon 224 234 585 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY  
ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

 
 

I. 
Základní údaje o škole 

 
1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny  4 
 
2. Ředitel: Miroslav Kulhánek, e-mail: skola@zus-upujcovny. cz 
                                                  telefon: 604 720 999     
       Statutární zástupce ředitele: Jitka Sochová, e-mail: skola@zus-upujcovny .cz   
                                                   telefon: 608 067 968 
 

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

4. Změny ve skladbě oborů vzdělání nejsou. Zůstává obor hudební a taneční. 
 

5. Místa poskytovaného vzdělávání  
 

a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 

adresa vlastník budovy výše 
nájemného/rok 

vyučované 
obory 

počet žáků 

ZUŠ, Praha1  
 U Půjčovny 4 

obec hl. města 
Prahy, Městská 
část se sídlem 
ve Praha 1, 
Vodičkova 18 

 
      33 440 

 
hudební  

      
       101 

 
b. jiná 

adresa vlastník 
budovy 

výše 
nájemného/rok 

vyučované 
obory 

počet 
žáků 

Gymnáziumprof.J.Patočky 
Jindřišská 36 

Hlavní 
město Praha 

    251 801 hudební 58 

ZŠ Vodičkova 22 
a pobočka Jindřišská 32 

Městská 
část Praha 1 

     87 145 hudební  
taneční 

25 

MŠ sv. Voršily, P-1, 
Ostrovní 11 

Komunita 
Římské unie 
řád 
sv.Voršily 

       1000 taneční  15 

MŠ Praha 1, Masná  Městská 
část Praha 1 

          0 taneční  32 

MŠ Praha 1, Revoluční 26 Městská 
část Praha 1 

          0 hudební  
taneční 

44 

MŠ Praha 1, Pštrossova Městská 
část Praha 1 

          0 taneční  25 

MŠ, Praha 1, Opletalova Městská 
část Praha 1   

          0 taneční  24 

     



 
 

II. 
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby 

 
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

 

počet pedagogických 
pracovníků 

celkem % z celkového 
počtu ped. pracovníků 

  kvalifikovaných 20 95,14 

  nekvalifikovaných          1 4,76 

      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 4 

 

2 5 7 3 

 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 5 
interpretace skladeb 

s programními 
názvy   

5 HAMU prof. Klánský 

     4 
příprava žáků na 

soutěž   
4 HAMU prof. Klánský  

kurzy     5 
metodika hry na 
dechové nástroje  

1 Konzervatoř Brno 

     1 vedení orchestru  1 
Worlid Alliance for 

Arts Education 
Chuang Zou  

   1 
Moderní 

choreografie 
1 

Taneční škola Palas 
danse Lvov  

     1 
kurs hlasové a 

mluvní výchovy pro 
pedagogy 

1 
Hlasové centrum 

OPS  

doplňkové 
pedagogické 
studium 

1 
doktorandské 

studium  
1  

Pedagogická fakulta 
J. E. Purkyně  

 1 
předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika   

1 
Vyšší odborná škola 

pedagogická 

školský 
management 

1 BOZP   1 Fakta s.r.o. 

 2 
celostátní 

vzdělávání řídících 
pracovníků  

1 Fakta s.r.o. 

 1 
změny právních 

předpisů ve školství  
1 

Vzdělávací agentura 
Paris 

     



 
Nepedagogičtí pracovníci školy 

  

Fyzické osoby 
celkem 

Přepočtení na 
plné 

zaměstnance 

            3         1,05 

 
 

      Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

 
poče

t 
zaměření 

počet 

účastní

ků 

vzdělávací instituce 

semináře 1 mzdový seminář PAM  1 Vema Brno 

 1               účetnictví 1 Gordic Praha 

 1               účetnictví 1 Gordic Praha 

 

 

III. 
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ) 

 
1. Cizí státní příslušníci 

 

EU 

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

d) 

ostatní 

                3 15 12 

 
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: ano 
 
 

IV.  
Aktivity právnické osoby 

 
 
1.   Prezentace a další aktivity školy:  
       viz příloha : koncerty a  vystoupení žáků  
 
 
 
 



 
2.   Mezinárodní aktivity 

 

země město specifikace, typ akce 

Čína  
Singapore 
Belgie 
Čína 

Hong Kong 
Singapur 
Gent 
Hang Zhou 

koncert 
koncert 
2 koncerty 
vzdělávací samit- lektor 

            
            
 

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

název soutěže obor počet 
zúčastněných 
žáků 

umístění do 3.místa 

Celostátní soutěž 
ZUŠ 
 
 
Hradecké 
Guitarendo 

hra na klavír  
 
hra na kytaru  
 
 
hra na kytaru 

1 
 
2 
 
 
1 

3. místo 
 
3. místo  
 
 
2. místo 

        
 
 
4.   Granty 
 

účel akce vyhlašovatel výše přidělených finančních 
prostředků 

0   

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

 
         Městská část Praha 1 –  účinkování na akcích pořádaných městskou částí  
         Domy pečovatelské služby v Praze 1, Týnská 17. Pštrossova 18, U Zlaté studny  
         Mateřské školy Prahy 1, Revoluční, Masná, Opletalova, Ostrovní, Pštrossova,       
         Hellichova, Letenská  
         Základní školy Prahy 1 – ZŠ Vodičkova,  
         Toulcův Dvůr, Kolovraty, Jedličkův ústav, mimo Prahu     Frýdlant a Březnice,  
          Bulharský kulturní institut 

 
 

V. 
 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 
 
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Druh inspekce: celková,  
Termín: 8. 12. 2015 – 10. 12. 2015 
Výsledné hodnocení: škola si udržuje standard poskytovaného vzdělávání  
                                  udržuje očekávanou úroveň personálního zabezpečení výuky  
                                  škole se daří uskutečňovat koncepční záměry 



 
             Výsledky jiných inspekcí a kontrol:  
 

poslední kontrola byla v roce 2014, nebyly zjištěny nedostatky a organizace postupovala  
ve všech kontrolovaných oblastech v souladu s platnou legislativou. 
 
 
 
 
 
 
 

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  

241 95  95  78 592 

 
 
 
 
 
 

VII. 
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 
 

 

výnosy celkem 6584473,- Kč 

náklady celkem 6534008,- Kč 

přijaté dotace 5957573,- Kč 

hospodářský výsledek     50465,- Kč 

 
 
 

VIII. 
Další informace 

 
- složení pedagogického sboru po odchodu učitelky houslí paní Budínské na mateřskou 
dovolenou byli na termínovanou smlouvy přijati 2 učitelé. Jinak je pedagogický sbor beze 
změny. 
- taneční oddělení muselo odejít z tělocvičny ZŠ Vodičkova. Na štěstí nám vyšlo vstříc 
Gymnázium J. Patočky. Dvě třídy hudebního oddělení v budově ZŠ Vodičkova se přestěhovaly 
do školy Jindřišská 32. Ostatní odloučená pracoviště zůstávají. (t.j. 5 mateřských škol 
v Praze1). 
- Problémy s prostorem pro výuku jsou důvodem, proč jsme se dosud nezapojili do projektu 
„Akademie seniorů“. 
 
 



 
 

 
IX. 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 o činnosti ZUŠ v oblasti poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

 

 

Činnost popis 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti, 

0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí  0 

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 

Žádné 

soudní 

řízení 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence, 

0 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení, 

0 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Žádné 

poskytnuté 

informace 

 
 

 

 

V Praze 26.10.2017                                                                                       

 
 

 
 

 


