
  Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 
  tel. 224 234 585 
  e-mail: skola@zus-upujcovny.cz 
  www.zus-upujcovny.cz 

 
 
 

Č.j.    PŠT/285/2022 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
za školní rok 2021/2022 

 
I. 

Základní údaje o škole 
 

1. Název podle zřizovací listiny 
Základní umělecká škola Praha 1, U Půjčovny 4 

 
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon 

Bc Jitka Sochová, ředitelka   reditelka@zus-upujcovny.cz, tel 608 067 968 
Mgr. Jana Wildová, statutární zástupce  zastupce@zus-upujcovny.cz, tel 603 499 280 

 
3. Webové stránky, e-mailová adresa právnické osoby 
4. www.zus-upujcovny.cz 
 

5. Změny ve skladbě oborů oproti předcházejícímu školnímu roku nejsou 
 

6. 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 
Praha 1 

MČ Praha 1, 
Vodičkova 
18 

32 436 Kč hudební 122 

 
b. jiná 

adresa vlastník 
budovy 

výše 
nájemného/rok 

vyučované 
obory 

počet žáků 

gymnázium  
prof. Jana Patočky 
Jindřišská 36, Praha 1 

Hl. m. Praha 353 320 Kč hudební,  
taneční 

87 

ZŠ Vodičkova 
pobočka Jindřišská 32 
Praha 1 

MČ Praha 1 131 760 Kč hudební 36 

ZŠ a SŠ Karla Herforta 
Josefská 4, Praha 1 

Hl. m. Praha 21 000 Kč taneční 9 

kostel sv. Josefa 
Nám. Republiky,  
Praha 1 

Arcibiskupství 
pražské 

- hudební 2 

MŠ Masná 11,  
Praha 1 

MČ Praha 1 - taneční 20 

MŠ Pštrossova 11,  
Praha 1 

MČ Praha 1 - taneční 19 

MŠ Opletalova 14, 
 Praha 1 

MČ Praha 1 - taneční 17 

mailto:reditelka@zus-upujcovny.cz
mailto:zastupce@zus-upujcovny.cz
http://www.zus-upujcovny.cz/
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MŠ Revoluční 26 
Praha 1 

MČ Praha 1 - taneční 20 

I. 
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby 

 
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

 

počet pedagogických 
pracovníků 

celkem % z celkového 
počtu ped. pracovníků 

  kvalifikovaných 27 96,64 % 

  nekvalifikovaných 1 0,35% 

    

   Věková struktura pedagogických pracovníků  

počet celkem ve 

fyzických 

osobách 
k 31.12.2021 

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 4 8 8 4 

 
 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 1 klavírní seminář 5 Tanja Clasic 

 1 Od pramenů k moři 2 Collegium Marianum 

 1 
Houslový seminář 

s Magdalenou 
Mickovou 

1 ZUŠ I. Hurníka 

kurzy 1 
Konference 

tanečních oborů 
1 NPI ČR 

 8 
Hudba v nás 

Improvizace na 
dechové nástroje 

1 Martina Komínková 

 1 Klasifikace 20 Michal Plachta 

 1 
kytarové kurzy a 

festival Brno 
1 

Česká kytarová 
společnost 

 1 
Metodické a 

interpretační kurzy 
"Letní flétny" 

1 
Konzervatoř České 

Budějovice 

doplňkové 
pedagogické 
studium 

    

školský 
management 

1 rozpočet školy 2022 1 Monika Puškynová 

 1 BOZP 2 Lenka Charvátová 

 1 koučování 1 Vlastimil Jaroš 

 2 Leadership 1 IKAP II 
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Nepedagogičtí pracovníci školy 
  

Fyzické osoby 
celkem 

Přepočtení na 
plné 

zaměstnance 

3 1,5 

 
 

      Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře  -  - 

kurzy  -  - 

jiné (uvést jaké)  -  - 

 

 

III. 
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ) 

 
1. Cizí státní příslušníci, příslušníci národnostních menšin (stručný popis jejich vzdělávání)  

 

EU 

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

d) 

ostatní 

4 19 0 

 
3.     Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením  

 

SŠ VOŠ VŠ 

0 1 0 

 
4.    Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 
počet žáků SPV: 0 
bezbariérový vstup do objektu školy        ne 
 
 

IV.  
Aktivity právnické osoby 

 
 

1. Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce) 
 
Ve školním roce 2021/2022, který navazoval na přísný kovidový rok došlo k úbytku žáků v 
základním studiu tanečního oboru, především v oboru lidový tanec. Hudební obor tím nebyl 
tak silně zasažen, regenerace souborů byla snazší. V průběhu roku se pomalu 
vzpamatovávaly všechny skupiny komorní hry a soubory. 
 
Škola v rámci svého předmětu Kulturní praxe nabídla svým žákům i rodičům možnost 
návštěvy houslařské dílny pana Vávry, dílny s Looprem, navštívili jsme zkoušku orchestru 
FOK a byli provedeni po Obecním domě, uskutečnila se varhanní dílna se seznámením s 
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kostelem sv. Ignáce na Karlově náměstí, proběhla beseda spojená s koncertem se 
skladatelkou Jitkou Koželuhovou.  
Vyhlásili jsme soutěž žáků o tvorbu návrhu na nové logo školy. Vítězný obrázek je nyní 
skutečně logem školy.  
 
Škola se zapojila do 6. ročníku projektu ZUŠ Open vystoupením na zámku v Litni, výjezdem 
do Neratova a adventním koncertem v ojedinělém duchovním prostoru, kytarový orchestr 
reprezentoval školu na slavnostním koncertě v Sala terreně v Senátu a k ZUŠ Open jsme se 
samozřejmě připojili se vlastním koncertem v Českém muzeu hudby. 
 
 V červnu jsme uzavřeli partnerství se ZUŠ Jilemnice a pozvali jsme je na první společný 
koncert do Prahy. Uskutečnil se společný koncert hudebních a tanečních oborů. 
 
Kytarový orchestr uspořádal benefiční koncert pro předčasně narozená miminka porodnice U 
Apolináře.  
 
Soubor Villanella a taneční soubor Studánka se zúčastnili slavností Letnic pořádaných 
společností Collegium Marianum.  
 
O prázdninách pak soubor Villanella hrál na zámku Doudleby nad Orlicí a na zámku Hořovice  
 
Všechny aktivity - viz příloha 

 
 

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 

- - - - 

 
4.   Granty 
 

účel akce vyhlašovatel výše přidělených finančních 
prostředků 

Šablony II MŠMT 185 882 Kč 

 
5.    Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty) 
       Bulharský kulturní institut, Společnost přátel Lužice, Klášter Kapucínů na Novem Městě, 
pedagogická knihovna J.A. Komenského, MČ Praha 1, MŠ v obvodu Prahy 1, ZŠ Vodičkova, ZUŠ 
Jilemnice, zámek Doudleby nad Orlicí, Muzeum, starý zámek, Hořovice, Česká kytarová společnost, 
společnost Collegium Marianum 
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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   1 

Veřejnoprávní kontrola hospodaření v PO - Hlavní město Praha, oddělení kontrol 
Závěr: Kontrolou nebyly kontrolní skupinou zjištěny nedostatky a organizace postupovala 
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  

320 180  140  106.5 737 

 
VII. 

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2021 
 

Výnosy celkem 11 296 065,45 Kč 

Náklady celkem 11 230 071,60 Kč 

Hospodářský výsledek 65 987, 85 Kč 

 
 
 

 
 
 

VIII. 
Další informace 

 

Základní umělecká škola Praha 1, U Půjčovny 4 získala 1.12.2021 vlastní budovu hl. m. Prahy. Nová 
budova je na adrese Pštrossova 202/15, Praha 1.  
Připravuje se vše potřebné pro celkovou rekonstrukci, rekonstrukce započne v září 2022.  
 
Škola taktéž k září 2022 mění název. Od 1. 9. 2022 její název bude  
Základní umělecká škola Pštrossova. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výroční zprávu zašlete na odbor školství, mládeže a sportu MHMP, oddělení regionálního školství, nejpozději 
do 31. října 2022. 
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§ 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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      Příloha č. 1 
 

Základní umělecká škola U Půjčovny 4, Praha 1  

Aktuality - koncerty a vystoupení 

 

školní rok 2021/2022 

  

08.09.2021 Dílna se smyčkovačem Looper - Vykouzli si svojí hudbu 
Kulturní praxe 
Gymnázium Jindřišská 36, Praha 1 
začátek v 17 hodin  

  

11.09.2021 Královský průvod císaře Karla IV. na Karlštejn 
účinkování souboru Villanella  
Radotín, náměstí Petra a Pavla 
začátek v 11 hodin  

  

22.09.2021 Komorní koncert 
Koncert pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou 
Pštrossova 18, Praha 1 
začátek v 16 hodin  

  

03.10.2021 ZUŠ Open v Litni 
vystoupení souboru Villanella na 5. ročníku celostátního festivalu Základních 
uměleckých škol na zámku Litni 
zámek Liteň, okr. Beroun 
začátek v 17.40 hodin  

  

08.10.2021 
18.10.2021 

Návštěva houslařské dílny - Kulturní praxe 
pro žáky a žákyně smyčcového oddělení 
houslařská dílna Tomáše Vávry, Lublaňská 65, Praha 2 
začátek v 15 hodin  

  

16. - 17.10.2021 Hudební dílny Piccoli 2021 
žáci souboru Villanella a jednotlivci se zúčastní víkendových hudebních dílen  
pod vedením lektorky Jany Semerádové a Jana Rokyty 
pořádá Collegium Marianum 
klášter sv. Anežky české, U Milosrdných 17, Praha 1, Staré Město 
začátek v 10 hodin 
Video ze závěrečného koncertu  

  

22.10.2021  Varhanní dílna - Kulturní praxe 
Prohlídku kostela sv. Ignáce z Loyoly a seznámení s místními varhany panem  
učitelem Vladimírem Jelínkem 
kostel sv. Ignáce z Loyoly, Karlovo nám., Praha 2 
začátek v 15 hodin  

  

08.11.2021 Návštěva zkoušky orchestru FOK s prohlídkou Obecního domu 
pro žáky a žákyně 3. a 4. ročníku hudební nauky 
Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1 
sraz v 13.55 před gymnáziem Jindřišská 36, Praha 1  

  

10.11.2021 Dílna se smyčkovačem Looper II 
Kulturní praxe  
Gymnázium Jindřišská 36, Praha 1 
začátek v 17 hodin  

  

22.11.2021 Koncert v Muzeu Bedřicha Smetany 
vystoupení žáků hudebního oboru 
Muzeum Bedřicha Smetany, Novotného lávka 1, Praha 1 
začátek v 18 hodin, rozehrání pro žáky od 17 hodin  

  
25.11.2021 Adventní zpívání (Sousedská setkání) 

vystoupení saxofonového souboru 

https://www.collegiummarianum.cz/v-sobotu-25-9-zveme-rodiny-s-detmi-do-gasku/
https://youtu.be/PF-PK1qkTTY
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náměstí U Zpěváčků, Praha 1, Vojtěšská, Pštrossova 
akce MČ Praha 1  
začátek v 17 hodin  

  

09.12.2021 Koncert U Lužického semináře 
koncert žáků hudebního oboru  
U Lužického semináře 13, Praha 1, Malá Strana  
začátek v 18 hodin, rozehrání pro účinkující od 17 hodin  

  

13.12.2021 Koncert v hudební nauce 
Gymnázium Jindřišská 36, Praha 1, třída HN 1. patro 
v hodinách jednotlivých ročníků hudební nauky si děti navzájem uspořádají  
svůj koncert  

  

16.12.2021 Křest biblioboxu před Pedagogickou knihovnou 
vystoupení saxofonového souboru 
Pedagogická knihovna, Jeruzalémská 12, Praha 1 
začátek v 15 hodin  

  

16.12.2021 Adventní zpívání (Sousedská setkání) 
vystoupení saxofonového souboru 
Petrské nám. Praha 1 
akce MČ Praha 1  
začátek v 17 hodin  

  

18.12.2021 Rosu dejte, ó nebesa 
Adventní koncert v rámci festivalu ZUŠ Open 
účinkuje soubor Villanella 
Neratov, Bartošovice v Orlických horách 
začátek v 15 hodin 
Video z koncertu  

  

19.12.2021 Adventní koncert 
pro Apolinářská miminka do dlaně 
účinkuje Pražský komorní kytarový orchestr 
kaple sv. Kříže, porodnice U Apolináře 
začátek v 19 hodin 
Video z koncertu  

  

17.01.2022 Pololetní koncert hudebního oboru 
v Českém muzeu hudby 
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 
začátek v 19 hodin, rozehrání pro žáky od 18 hodin 
Video z koncertu  

  

26.01.2022 
Koncert v BKI 
koncert žáků hudebního oboru 
Bulharský kulturní institut, Klimentská 6, Praha 1 
začátek v 18 hodin, rozehrání pro žáky od 17 hodin 
Video z koncertu  

 

  

14.02.2022 1. Koncert v Muzeu B. Smetany 
koncert žáků hudebního oboru 
Muzeum B. Smetany, Novotného Lávka 1, Praha 1 
začátek v 18 hodin, rozehrání pro žáky od 17 hodin  

  

16.02.2022 2. Koncert v Muzeu B. Smetany 
koncert žáků hudebního oboru 
Muzeum B. Smetany, Novotného Lávka 1, Praha 1 
začátek v 18 hodin, rozehrání pro žáky od 17 hodin  

  

01.03.2022 Vystoupení s vyhlášením vítězů soutěže 
"Vytvořme si naše nové logo" 
vystoupení hudebního a tanečního oboru 
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 
začátek v 18 hodin, 

https://www.youtube.com/watch?v=XiFAj84BS9k
https://www.facebook.com/MilujuPrahu.cz/videos/279999907313847
https://www.youtube.com/watch?v=BydQ-0YqUc8
https://www.youtube.com/watch?v=FgENj-Ky2F4
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rozehrání a prostorové zkoušky od 16 hodin 
Video z koncertu  

  

30.03.2022 Komorní koncert pro obyvatele DPS Pštrossova 18 
Dům s pečovatelskou službou, Pštrossova 18, Praha 1  
koncert hudebního oboru 
začátek v 16 hodin  

  

13.04.2022 
Komorní koncert pro obyvatele DPS U Zlaté studně 1 
Dům s pečovatelskou službou, U Zlaté studně 1, Praha 1 
koncert hudebního oboru 
začátek v 16 hodin 

 

  

27.04.2022 
06.05.2022 
19.05.2022 
25.05.2022  

Koncerty pro děti z MŠ 

 

  

28.04.2022 
Koncert v BKI se setkáním s hudební skladatelkou 
Jitkou Koželuhovou  
koncert žáků hudebního oboru 
Bulharský kulturní institut, Klimentská 6, Praha 1 
začátek v 18 hodin, rozehrání pro žáky od 17 hodin  

 

  

05.05.2022 
Májový koncert v kostele sv. Josefa 
Náměstí Republiky, Praha 1 
koncert hudebního oboru 
začátek po mší sv.v 18.45 hodin 

 

  

11.05.2022 Komorní koncert pro obyvatele DPS Pštrossova 18 
Dům s pečovatelskou službou, Pštrossova 18, Praha 1  
koncert hudebního oboru 
začátek v 16 hodin  

  

19.05.2022 Libeňské jaro mladých, 
nesoutěžní přehlídka pražských ZUŠ 
koncert žáků hudebního oboru 
Libeňský zámeček, Obřadní síň, Zenklova ul., Praha 8 
začátek v 19 hodin, rozehrání pro žáky po 18 hodin  

  

23.05.2022 Koncert v hudební nauce 
Gymnázium Jindřišská 36, Praha 1, třída HN 1. patro 
v hodinách jednotlivých ročníků hudební nauky si děti navzájem uspořádají  
svůj koncert  

  

23.05.2022 
Po stopách Anežky České  
 
Koncert a pozvání do dívčí katolické školy 
Kostel sv. Františka u křižovníků 
Křižovnické nám. 3, Praha 1 

 

  

26.05.2022 
Koncert klavírního oddělení v Muzeu B. Smetany 
koncert žáků hudebního oboru 
Muzeum B. Smetany, Novotného Lávka 1, Praha 1 
začátek v 18 hodin, rozehrání pro žáky od 17 hodin  

 

  28.05.2022 
6. ročník ZUŠ Open v Senátu 

https://www.youtube.com/watch?v=5MZiigtE__k
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vystoupení Pražského kytarového orchestru pod vedením  
Vladimíra Novotného na 6. ročníku celostátního festivalu 
 Základních uměleckých škol v Senátu 
Sala terrena, Valdštejnská zahrada  
začátek v 14 hodin 

 

  

06.06.2022 
Závěrečný koncert v Českém muzeu hudby 
koncert žáků hudebního a tanečního oboru 
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 
začátek v 19 hodin, rozehrání a prostorové zkoušky od 18 hodin 
Video z koncertu 

 

  

31.05.2022 
08.06.2022 
13.06.2022 
23.06.2022 

Vystoupení PTV pro rodiče 

 

  

16.06.2022 Vystoupení hudebního a tanečního oboru  
s hosty ze ZUŠ Jilemnice 
vystoupení hudebního a tanečního oboru 
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 
začátek v 18.30 hodin, rozehrání a prostorové zkoušky od 17 hodin  

  

19.06.2022 Letnice na Statku Vraných ve Starých Bohnicích 
vystoupení hudebního a tanečního oboru 
pořadatel Collegium Marianum 
statek Vraných, Bohnická 1, Praha 8  
začátek ve 15.30 hodin,  

  

20.06.2022 Zahradní slavnost na ukončení školního roku 
na Statku Vraných ve Starých Bohnicích 
vystoupení hudebního a tanečního oboru 
statek Vraných, Bohnická 1, Praha 8 
začátek ve 17 hodin, prostorové zkoušky od 16 hodin 
- akce se z důvodu nepřízně počasí nekonala   

  

22.06.2022 Koncert U Lužického semináře 
koncert žáků hudebního oboru  
U Lužického semináře 13, Praha 1, Malá Strana  
začátek v 18 hodin, rozehrání pro účinkující od 17 hodin  

  
05.-07.08.2022 Letní hraní na zámku v Doudlebách nad Orlicí 

vystoupení souboru Villanella pro návštěvníky zámku  

  
28.08.2022 Hradozámecká noc - zámek Hořovice 

vystoupení souboru Villanella 
v době od 18 - 22 hodin, Hořovice - Starý zámek 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZGKPZKuwdY

