VÝROČNÍ

ZPRÁVA

za školní rok 2007/2008

V Praze dne: 15.10.2008
Petr Drešer
Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského

I.
Základní údaje o škole
1.

Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

2.

Ředitel: Petr Drešer
Statutární zástupce ředitele: MgA. Jiří Pauer
Zástupce ředitele: Jitka Adamová
Ekonom školy: Naděžda Švabenická

3.

Webové stránky: www.zusvoborskeho.cz

4.

Vyučované obory a jejich kapacita viz. Výpis ze sítě školy č.j. 26 807/07-21 ze dne 30.11.2007
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 1270

název oboru

Hudební
Taneční
Výtvarný
Literárnědramatický

zusvoborskeho@seznam.cz
zusvoborskeho@seznam.cz
zusvoborskeho@seznam.cz
zusvoborskeho@seznam.cz

774 234 729
605 748 878
605 748 843
605 748 773

cílová kapacita
oboru

1030
50
150
70

5.

Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2006/2007 :
Změny žádné

6.

Místa poskytovaného vzdělávání
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku č.j. 10 061/02-21 ze dne
10.04.2002
- ředitelství:
Botevova 3114, 143 00 Praha 4 (vlastník MHMP)
- odloučená pracoviště: Frýbortova 882, 142 00 Praha 4 (vlastník MHMP)
Školní 24, 147 00 Praha 4 (MČ Praha 4, 140 45 Praha 4)
- výše ročního nájemného činí 298 632,00 Kč
Základní škola Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4
- výše ročního nájemného činí 8 592,00 Kč
b.

jiná - nejsou

Výuka na Základní umělecké škole probíhá podle Učebních plánů,
které schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 26. června
1995 pod č.j. 18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor dne 3. 5. 2002
pod
č.j. 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002, pro taneční obor dne 7. 5. 2003 pod
č.j. 17 620/2003-22 a č.j. 17 621/2003 s platností od 1. 9. 2003, pro literárně-dramatický
obor pod č.j. 22 225/2004-22 s platností od 1. 9. 2004 a pod č.j. 22 035/2005-22 s platností
od 1.9.2005.
7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení
a) z účelového daru, který škola obdržela od SR MUSICA nakoupila hudební nástroje
– altový saxofon
– dvě příčné flétny
– trubku
b) o prázdninách probíhala 1. etapa výměny oken, malování souvisejících chodeb a učeben
c) učebny A1,A8,B13,B8 byly vybaveny novým nábytkem vyrobeným na míru
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d) v učebnách A1, A8, A9 A13, B1, B2, B8, B9, B13, ve sborovně A2, v šatně TO A6 byl položen
nový zátěžový koberec

II.
Pracovníci právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci

Interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

2,549

48

40,704

x

x

50

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

Interní učitelé
fyzické osoby celkem

2

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

počty osob - k 30.09.2007 – viz. výkaz P 1-04

a.

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

1.

43,253

K 30.06. 2007 byl rozhodnutím Rady HMP č.707 ze dne 22.5.2007 odvolán stávající ředitel a nový
ředitel Petr Drešer byl jmenován k 15.11.2007. Od září 2007 do 15.11.2007 byl vedením školy
pověřen zástupce ředitele MgA. Jiří Pauer, který byl po nástupu nového ředitele jmenován
statutárním zástupcem ředitele školy. Na místo druhého zástupce bylo vyhlášeno výběrové řízení,
na základě kterého byla do funkce 17.03.2008 jmenována Jitka Adamová. Od 17.03.2008 vedení
školy pracovalo v kompletní sestavě.

kvalifikovanost pedagogických pracovníků

b.

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

c.

50
x

celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků
100 %
x

další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

semináře

1

Kurzy
doplňkové
pedagogické studium
školský management

1
1
1

zaměření
První víkendová škola
hry na zobcovou flétnu
Klavírní soboty
Pro učitele
odbor.předmětů ZUŠ
Školský management

3

počet
účastníků

vzdělávací instituce

2

Praha, ZUŠ Taussigova

1

Brno , Konzervatoř

1

UK, Ped.fakulta Praha

1

UK, Ped.fakulta Praha

2.

Nepedagogičtí pracovníci školy
a.

b.

počty osob

fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

5

4,537

další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

x
x
x

x
x
x

semináře
Kurzy
jiné (uvést jaké)

počet
účastníků
x
x
x

vzdělávací instituce
x
x
x

III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ)
1.

Počty žáků a SPD
Žáci celkem (bez SPD)

1174

Studium pro dospělé celkem

24

z toho žáci SŠ, konzervatoří,
VOŠ v denní formě vzdělávání

18

2.

Žáci mimopražští – počet
Mimopražských žáků je 78

3.

Cizí státní příslušníci
Počty z jednotlivých zemí. Zkušenosti ze začleňování cizinců.
Celkem 19, ze zemí EU 8. 2 Německo, 2 Francie, 2 Slovensko, 2 Polsko, 2 Korea,
5 Vietnam, 3 Ukrajina, 1 Rusko.
Nemáme žádné negativní zkušenosti se začleňováním cizinců. Při jejich zařazování do výuky
k jednotlivým učitelům dbáte na jejich jazykové předpoklady a doposud jsme se s žádným
problémem se nesetkali.

4.

Integrace žáků
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integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa
začleňování žáků.
Na naší škole zatím nemáme žádný případ, který by si žádal zvláštní péči při integraci žáka
podle směrnice 13 710/2001-24 ze dne 6.6.2002 na základě § 92 zákona č. 129/2000 Sb., a
§ 11 zákona č. 147/2000 Sb.,vydané MŠMT.

IV.
Aktivity
Prezentace na veřejnosti

1.

Soutěže
Naši žáci se pravidelně účastní soutěže MŠMT ve které dosáhli těchto výsledků.
V krajském kole hry na klavír
Natálie Ziklová
Klára Osičková
Jan Kudláček

II. cena
III. cena
III. cena

(Olga Hrachovcová)
(Hana Švabenická)
(Olga Hrachovcová)

V krajském kole hry na kytaru
Komorní hra - kytarové duo (Petra Arnerová)
1. cena : Karolína Bednaříková
Radka Zatloukalová
Sólová hra
2. cena : František Klečatský (Viktor Kodeš)
2. cena : Karolína Bednaříková (Petra Arnerová)
3. cena : Zuzana Fehrerová (Viktor Kodeš)
Komorní hra – kytarové duo (Zdeňka Průšová)
3. cena : Klára Zakouřilová
Tereza Šustrová

V krajském kole hry na housle
1.cena :
2.cena:
3.cena:
2.cena:
3.cena:
3.cena:
2.cena:

Šimon Langer
Filip Langer
Markéta Bernatová
Pavlína Vašíčková
Michal Leidler
Aneta Kubečková
Emma Kochová

V celostátním kole v Liberci získal ve hře na housle získal Šimon Langer 3.cenu
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2.

Další aktivity, prezentace
Výroční koncert našeho folklórního souboru Modřenec k jeho 5. narozeninám,
Vánoční koncert v kostele sv.Prokopa v Braníku,veřejná vystoupení LDO v divadle
Dobeška, veřejné koncerty „ Děti s dětmi“, „ Rodinný koncert“, „ Moderní inspirace“ aj.
TO reprezentovalo školu na taneční přehlídce v Králíkách a taneční přehlídce
scénického tance dětských tanečních souborů v Praze.
Výtvarný obor se prezentoval na výstavě pražských ZUŠ na MHMP a také
se zúčastnil celostátní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ „ Oči dokořán“ ve Šternberku
na Moravě.
1.
y ZPRÁVA O ČiNNOSTI VE ŠKOLNíM ROCE 2007/2008
Vedle těchto aktivit probíhaly standardní cestou interní večírky, třídní koncerty,
absolventské koncerty. Ve školním roce 2007/2008 proběhlo 58 interních koncertů
Dětská lidová muzika MODŘENEC
pracuje v rámci hudebního oboru na ZUŠ Adolfa Voborského v Praze 4 Modřanech již
šest let.
Ve školním roce 2007/2008 měl Modřenec 25 členů (včetně Malého Modřence – viz dále) a
kromě pravidelných zkoušek v rozsahu 2 hodin týdně absolvoval během roku téměř 30
vystoupení. Šlo jak o samostatné pořady, tak o účast v komponovaných programech
v rámci festivalů, přehlídek a při dalších příležitostech. Seznam akcí je uveden v příloze.
Již počtvrté jsme uspřádali letní soustředění v Česticích u Strakonic. V rámci soustředění
jsme kromě každoročních vystoupení v kostele v Česticích a v památkové rezervaci
v Nahořanech vystoupili také společně s tanečním souborem Trnávka z Pacova v Domově
důchodců ve Strakonicích.
Začátek školního roku se nesl v duchu dokončování CD a příprav výročního koncertu k 5-ti
letům činnosti souboru. Koncert se konal v polovině listopadu ve zcela zaplněném
koncertním sále ZUŠ a kromě Modřence na něm vystoupili i pozvaní hosté – dětská lidová
muzika Osminka, dětský taneční soubor Klíček ze Řevnic, se kterým jsme spolupracovali
v minulém školním roce, a muzika souboru Gaudeamus. V předsálí byla instalována
výstava fotografií a archivních materiálů mapující dosavadní činnost souboru.
Vydané CD zařadil Český rozhlas Plzeň do své fonotéky a některé písně odvysílal v pořadu
Špalíček lidových písní v únoru 2008.
Během podzimu a adventu jsme vystupovali na tradičních akcích na Toulcově dvoře, na
Staroměstském náměstí a na Karlštejně.
V posledním lednovém týdnu Jan Kukal a Tereza a Petr Špačkovi reprezentovali hlavní
město Prahu v kulturních disciplínách na Zimní olympiádě dětí a mládeže ve Zlínském kraji.
Výpravu organizoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP. V konkurenci 9 krajů
obsadil Jan Kukal 1. místo v lidovém zpěvu a Tereza a Petr Špačkovi 2. místo v lidovém
tanci.
V březnu se muzika zúčastnila 21. ročníku Jarního petrklíče a obhájila v oblastním kole 2.
místo v kategorii „Velké soubory“. Kromě toho získal Petr Špaček 3. místo v kategorii
„Starší zpěváci“ a Jan Talaga zvláštní uznání v kategorii „Starší instrumentalisté“ za hru na
dudy.
Stejně jako v loňském roce postoupili z pražského kola soutěže Zpěváčků lidových písní
Jan Kukal z prvního a Tereza Špačková ze druhého místa do celostátního kola ve Velkých
Losinách. V celostátním finále obsadil Jan Kukal 2. místo a Tereza Špačková získala
zvláštní ocenění. Oba jsou žáky paní učitelky Evy Češkové.
Během předjaří a jara muzika vystupovala v řadě komponovaných programů a na akcích
pořádaných především Městskou částí Praha 12 a Městskou částí Praha 4 a zúčastnila se
Slavností folkloru v Pacově.
Malý Modřenec
Ve druhém pololetí začala samostatně zkoušet malá muzika (nástrojová přípravka) a
vznikla pohybová a hlasová přípravka, do které chodí předškolní děti navštěvující ZUŠ.
Malá muzika má 7 členů a její zkoušky vede paní učitelka Běla Kliková. Pohybovou a
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hlasovou průpravu, kterou vyučuje paní učitelka Jana Hrdličková, navštěvuje 11 dětí. Paní
učitelka Hrdličková je také hlasovou poradkyní Modřence
Některé děti z Malého Modřence vystupují příležitostně s velkou muzikou, samostatně
vystoupil Malý Modřenec na koncertě „Děti s dětmi“ a na koncertě nejmladších žáčků ZUŠ.
Stejně jako v minulých letech vedla muziku učitelka Mgr. Eva Špačková, která připravila i
většinu repertoáru. Několik písniček pro muziku upravil kontrabasista Jan Vítů.
Přehled akcí viz příloha

3.

Zkušenosti s tvorbou ŠVP
Přestože jsme si dobře vědomi, že tvorba ŠVP bude v nastávajícím období prioritou,
nebyl v tomto roce adekvátní časový prostor pro hlubší zjišťování veškerých dostupných
informací. Jako řádný člen Azuš, jsem absolvoval školení na RVP s přednášejícím panem
Bc.Jiřím Stárkem, přičemž předpokládám, že v následujícím školním roce započnou první
konzultace a sbírání zkušeností.

V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2007/2008 nebyla provedena žádná kontrola z ČŠI.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
a) pověření č.j.: S-MHMP 20021/2008 RED ze dne 10.01.2008
- obsah: plnění opatření vydaných k odstranění nedostatků
zjištěných při kontrole prováděné 08.03. – 14.03.2007
- kontrolu provedla kontrolní skupina z
odboru stížností,
mimořádný kontrol a metodiky kontrolních činností MHMP
- termín: od 17.01. do 22.01.2008
- závěr: bývalý ředitel nevydal příkaz k odstranění nedostatků
v písemné podobě, ale pouze ústně, všech šest opatření bylo
splněno z toho jeden úkol byl splněn po stanoveném termínu
novým ředitelem - platový předpis s účinností od 01.01.2008
b) metodická dohlídka provedená pracovnicemi oddělení SMT MHMP
- obsah: informační a komunikační systém ve škole, přijímání ke
vzdělávání
- termín: 11.03.2008
- závěr: při metodické prohlídce nebyly zjištěny žádné
nedostatky
c) pověření čj.: 21293/010-5002-19.5.2008 – 1067/Fra/Oz ze dne 19.05.2008
- obsah: kontrola pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění
nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém
pojištění za období od 01.09.2006 do 30.04.2008
- kontrolu prováděla Fraňková Miroslava pracovnice PSSZ
- termín: 05.06.2008
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-

závěr: zjištěný drobný nedostatek byl projednán s firmou, která
zpracovává mzdové účetnictví – Š.Bartáková obdržela sociální
výpomoc ve výši 2000,00 Kč a mzdová účetní ji provedla
srážku na SP v celkové výši 680,00 Kč, tím vznikl přeplatek
ZUŠ u PSSZ. Po obdržení přeplatku od PSSZ byla částka
160,00 Kč za pojistné zúčtována Š.Bartákové pokladním
výdajovým dokladem č. 188 ze dne 01.07.2008.

d) pověření čj.: 2708/3.33/9020/08 ze dne 03.06.2008
- obsah: kontrola dodržování pracovněprávních předpisů podle
zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce
- kontrolu provedla Milada Vernerová z Oblastního inspektorátu
práce pro hlavní město Prahu
- termín: 11.06.2008
- závěr: zaměstnavatel neinformoval písemně o existenci
kolektivní smlouvy a odborů ve škole. Náprava byla ihned po
zjištění provedena písemně.

VI.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2007
Organizace ukončila své hospodaření:
v hlavní činnosti vyrovnaným hospodářský výsledkem
v doplňkové činnosti vykázala zisk ve výši 85 560,00 Kč.
Navrhuje se příděl zisku z doplňkové činnosti ve výši 85 560,00 Kč do fondů
takto:
- fond odměn 20 000,00 Kč
- rezervní fond 65 560,00 Kč
Dotace ze státního rozpočtu:
platy
13 294 000,00 Kč
OON
17 000,00 Kč
zákonné odvody 4 924 000,00 Kč
Dotace z rozpočtu MHMP:
platy
zákonné odvody
nájemné

578 000,00 Kč
214 000,00 Kč
299 000,00 Kč

Organizace dodržela rozpis závazných ukazatelů. Prostředky vynakládané na platy zaměstnanců
byly v roce 2007 usměrňovány limitem. Limit prostředků na platy a limit prostředků zaměstnanců
nebyl překročen.
Účelové neinvestiční prostředky byly čerpány v plné výši.
Investiční transfer nebyl organizaci poskytnut.
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V rámci finančního vypořádání byl proveden příděl do FKSP v souladu s vyhláškou č. 114/2002
Sb.
Při odepisování dlouhodobého hmotného majetku organizace postupovala podle směrnice.
Stav fondů k 31.12.2007 po finančním vypořádání
fond odměn
338 900,00 Kč
rezervní fond
185 380,43 Kč
investiční fond 1 492 222,84 Kč
FKSP
439 088,24 Kč

Příloha :
Přehled akcí Dětské lidové muziky Modřenec ve školním roce 2007/8
23.8. – 30.8. prázdninové soustředění v Česticích u Strakonic
25. 8. vystoupení v Nahořanech
26. 8. koncert v kostele v Česticích u Strakonic
28. 8. koncert v Domově důchodců ve Strakonicích
15. 9. dožínky na Toulcově dvoře
15. 9. 10 let Dětského folklórního souboru Klíček
29. 9. koncert na mostě v Letech
7. 10. dotáčení CD
20. 10. Toulcův dvůr – Den stromů
10. 11. Setkání lidových muzik KD Vltavská
12. 11. Výroční koncert 5 let Modřence
24. 11. KC12 – festival lidových řemesel
29. 11. Mikuláš Rádia Blaník
1. 12. Mikulášské trhy Toulcův dvůr
9. 12. Mikulášské trhy na Karlštejně
10. 12. vystoupení v Hotelu Paříž
12. 12. Vánoční trhy Staroměstské náměstí
27. 1. – 1. 2. Zimní olympiáda dětí a mládeže Rožnov pod Radhoštěm
2. 2. Masopust na Toulcově dvoře
8. 3. Vítání jara na Toulcově dvoře
27. 3. Jarní petrklíč 2007
30. 3. Soutěž zpěváčků lidových písní
22. 4. Den Země – KC4 Novodvorská
1. 5. Vystoupení zpěváčků na zahajovacím koncertu Středočeského folklórního
festivalu Tuchlovická pouť
3. 5. Slavnosti folkloru v Pacově
10. 5. Celostátní kolo soutěže zpěváčků lidových písní
15. 5. vystoupení na koncertě „Děti s dětmi“
21. 5. Vystoupení pro Úřad MČ Praha 12
26. 5. Vystoupení pro Úřad MČ Praha 12
29. 5. Konference EuroPAM Prague 2008
16. 6. Vystoupení na koncertu nejmladších žáčků ZUŠ
19. 6. Festival Dětská folklórní zahrada
Dětské odpoledne a
vystoupení v
Nahořanech
Dožínky na Toulcově dvoře
Natáčení CD
… a pohoda v přestávkách
Setkání lidových muzik
dechová …
… a rytmická sekce
Výroční koncert 5 let Modřence
Basistů …
… a dudáků
není nikdy dost
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Jan Špaček Jan Vaculík (j.h.)
Jan Vítů
dudy Jindřicha Janečka Jan Papež (Osminka)
dudy Jana Talagy
Křest CD
Zimní olympiáda dětí a mládeže 2008
Jan Kukal – 1. místo - lidový zpěv
Tereza a Petr Špačkovi – 2. místo - lidový tanec
Masopust – Toulcův dvůr
Zahajovací koncert Středočeského folklórního festivalu Tuchlovická pouť 2008
(nejúspěšnější zpěváčci lidových písní z českých regionů)
Koncert „Děti s dětmi“ – Malý Modřenec

Petr Drešer
Ředitel Zuš Adolfa Voborského
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