VÝROČNÍ

ZPRÁVA

za školní rok 2008/2009

V Praze dne: 15.10. 2009

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, zusvoborskeho@seznam.cz, mobil: 774 234 729
Zástupce ředitele: MgA. Jiří Pauer, mobil: 604 609 290
Zástupce ředitele: Jitka Adamová, mobil: 605 748 843

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
Výtvarný
Taneční
Literárně dramatický
CELKEM

počet
953
125
85
68
1231

5.

Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2007/2008 - žádné nebyly
• nové obory
0
• zrušené obory
0

6.

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
vyučované
počet žáků
nájemného/rok
obory
Botevova 3114, 143 MHMP
0,00 Kč HO,VO, LDO,TO
710
00 Praha 4
Frýbortova 882
MHMP
0,00 Kč HO
153
142 00 Praha 4
Školní 24/4
MČ Praha 4
298 632,00 Kč HO
345
147 00 Praha 4
ZŠ Janošíkova 1320
8 592,00 Kč HO
23
142 00 Praha 4
b.

jiná - nejsou
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II.
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby
1.

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
počet pedagogických
pracovníků
kvalifikovaných
59
nekvalifikovaných
0
průměrný věk
48,2

2.

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků
100 %
0%
X

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet
účastníků

vzdělávací instituce

a)7566/2008-25-139-hra
na dech.dřev.nástroje
b) akordeony
c) LDO
d) TO
e) umělecký hlas
f) AZUŠ

2
2
1
1
2
1

Brno, Konzervatoř
ZUŠ, Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

Klavírní soboty

4

Brno, Konzervatoř

Výtvarný obor

1

UK,PF Praha

Školský management

2

UK,PF Praha

zaměření

semináře

kurzy
doplňkové pedagogické
studium
školský management

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

3.

4.

Cizí státní příslušníci
Cizinci – (Školský
zákon § 20 odst. 2
písm. d)

ostatní

EU

9

34

0

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ

VOŠ

VŠ

1

2

0

Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
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.
počet žáků: žádný
bezbarierový vstup do objektu školy ano/ne – jen v jednom bloku (A)
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IV.
Aktivity právnické osoby
1. Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce)
Slavnostní koncert k vydání Modřanské kroniky, jakožto první dochované písemné
zmínky o Modřanech před 630 lety, za účasti všech představitelů městské části. Listopad
2008.
Účast Dětské lidové muziky Modřenec na folklorních festivalech a společenských akcích.
Vynikající divadelní představení našeho literárně dramatického oddělení v divadle Na
Dobešce.
Představení tanečního oddělení na Vyžlovce,
Skvělé taneční večery v kulturním domě Novodvorská.

2. Mezinárodní aktivity
země
X

Město
X

specifikace, typ akce
x

Uveďte partnerské subjekty:
3. Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa)
název soutěže obor
počet zúčastněných žáků
Krajská a
Hudební 33 + 3 orchestry
celostátní kola
soutěže MŠMT

umístění do 3.místa
25 cen

4. Granty
účel akce

Vyhlašovatel

X

X

výše přidělených
finančních prostředků
x

5. Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..)
Spolupráce s Městskou částí Prahy 12,
Spolupráce s domovem důchodců, spolupráce se Základními školami a Mateřskými
školkami, formou výchovných koncertů.
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V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI
a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.
Česká školní inspekce
- obsah: předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti výtvarného oddělení v ZUŠ
- termín: 24. - 26. 11. 2008
- závěr:
Činnost školy je v souladu s rozhodnutím MŠMT o zařazení do rejstříku škol a školských
zařízení. Vychází ze zásady rovného přístupu každého žáka ke vzdělání a zohlednění jeho
vzdělávacích potřeb a vytváří podnětné a bezpečné prostředí pro všechny.
Organizace účelně využívá všech možností financování pro naplňování vzdělávacích
programů.
K pozitivům v rámci hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání patří organizační
schopnosti ředitele školy a jeho styl vedení pracovníků, vysoké procento odborné kvalifikace
a soustavný profesní rozvoj pedagogů, nadstandardní a systematické zkvalitňování
materiálních podmínek, úspěšnost žáků ve vzdělání, přátelské sociální klima, vhodně
rozvíjené partnerství a reflexe potřeby nastavení směru ke zkvalitňování výuky ve VO.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení
1./ oznámení o provedení kontroly č.j. 50055/08/OSK-KZ1/Sv/Kž ze dne 16.12.2008
- obsah: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše
pojistného,dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání kopií záznamů
o pracovních úrazech
- kontrolu provedli pracovníci VZP ČR, Krajské pobočky pro hl.m. Prahu Ing. Jana
Ditrichová, Lenka Bártová jako kontrolu plánovanou
- termín: 20.01.2009
- závěr: plátce v několika málo případech (důchodci) neodhlásil své zaměstnance
do 8 dnů od jejich ukončení prac.poměru, stanovení vyměř.základů a stanovení výše
pojistného jsou v souladu se zákonem, plátce dodržuje termín splatnosti plateb,
plátce plní předávání přehledů o platbách pojistného, ke dni kontroly nebyly zjištěny
2./

metodická dohlídka provedená pracovnicemi oddělení SMT MHMP
- obsah: odloučená pracoviště ZUŠ – Frýbortova, Školní
- termín: 12.11.2008
- závěr: při metodické prohlídce nebyly zjištěny žádné nedostatky
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VI.
Úplata za vzdělávání
výše úplaty za vzdělávání (měsíčně)
HO
indiv. výuka

kolektivní
výuka

391,00

180,00

VO

TO

LDO

327,00

329,00

282,00

% skutečných
průměrných
neinv. výdajů
školy na žáka (§ 8
vyhl. č.71/2005
Sb.)

úplata za
vzdělávání za
rok (v tis. Kč)
01. 09. 2008
31. 08. 2009

81

4 465,00

VII.
Základní údaje o hospodaření školy
za kalendářní rok 2008
Organizace ukončila své hospodaření:
• v hlavní činnosti vyrovnaným hospodářský výsledkem
• v doplňkové činnosti vykázala zisk ve výši 30 278,18 Kč.
Navrhuje se příděl zisku z doplňkové činnosti ve výši 30 278,18 Kč do fondů
takto:
- fond odměn
1 100,00 Kč
- rezervní fond 29 178,18 Kč
Dotace ze státního rozpočtu:
• platy
13 838 000,00 Kč
• OON
0,00 Kč
• zákonné odvody 5 119 000,00 Kč
• platy UZ 33005
100 730,00 Kč
• odvody UZ 33005
37 270,00 Kč
Dotace z rozpočtu MHMP:
• platy
• zákonné odvody
• nájemné

698 000,00 Kč
258 000,00 Kč
307 700,00 Kč

Organizace dodržela rozpis závazných ukazatelů. Prostředky vynakládané na platy zaměstnanců
byly v roce 2008 usměrňovány limitem. Limit prostředků na platy a limit prostředků 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 nebyl organizaci poskytnut.
V rámci finančního vypořádání byl proveden příděl do FKSP v souladu s vyhláškou č. 114/2002
Sb.
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Organizace dodržela upravený odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na
rok 2008.

Stav fondů k 31. 12. 2008 po finančním vypořádání
• fond odměn 360 000,00 Kč
• rezervní fond 141 513,71 Kč
• investiční fond 1 230 764,39 Kč
• FKSP 369 438,74 Kč

VIII.
Další informace
Ve školním roce 2008/2009 proběhla na naší škole druhá etapa rekonstrukce hlavní budovy
v Botevově 3114.
Kompletní výměna oken a zateplení celého objektu. Zároveň došlo k dovybavení řady jednotlivých
tříd. Do tanečního oddělení byl pořízen baletizol, třídy byly vybaveny novými koberci, nový nábytek
pro řadu učeben. Zároveň byly pro výuku kolektivních předmětů zakoupeny 2 interaktivní tabule.
Rád bych touto cestou poděkoval Magistrátu hlavního města Prahy, za péči a finanční prostředky,
které byly vloženy do této školy.

Podrobný obraz činnosti ZUŠ Adolfa Voborského naleznete na webových stránkách školywww.zusvoborskeho.cz
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