VÝROČNÍ

ZPRÁVA

za školní rok 2009/2010

V Praze dne: 21.09. 2010
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
Zástupce ředitele: Jitka Adamová
jitkaadamova@seznam.cz
Ekonom školy: Naděžda Švabenická
svabenicka@seznam.cz
Referent zahraničních vztahů, propagace, marketing: Hana Tomsová
hana.tomsova@gmail.com
Webové stránky: www.zusvoborskeho.cz

3.
4.

Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2008/2009 :
Změny žádné

5.

Místa poskytovaného vzdělávání

774 834 729
605 748 843
241 764 169
241 764 169

uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku č.j. 10 061/02-21 ze dne
10.04.2002
adresa
vlastník budovy výše
vyučované obory počet žáků
nájemného/rok
Botevova 3114
MHMP
x
hudební,výtvarný,
840
143 00 Praha 4 - Modřany
taneční, LDO
Frýbortova 882
MHMP
x
hudební
157
a.

142 00 Praha 4 - Braník

Školní 24
140 45 Praha 4 - Braník

ZŠ Jánošíkova 1320
142 00 Praha 4

MČ Praha 4
Nusle
podnájemní
smlouva

b. jiná - nejsou
adresa
vlastník budovy
x

x

246
298 632,00 hudební
27
10 000,00 hudební
výše
nájemného/rok
x

vyučované obory počet žáků
x

II.

Pedagogičtí pracovníci právnické osoby
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
počet pedagogických
pracovníků
kvalifikovaných
59
nekvalifikovaných
2
průměrný věk
46

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků
97
3
x

2

x

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

semináře

počet
účastníků

počet

zaměření

20

Interkulturní
komunikace
multikulturní
výchova,Klavírní
soboty,
Strukturovaná
metoda logopedie,
Hra na akordeon,
Dechové nástroje

4

Řízení
pedagogického
procesu,
Ekonomika a
finanční
managment,
Právo

vzdělávací instituce
Pražská vysoká škola
psychosocionálních
studií, Konzervatoř
Brno,
Konzervatoř Praha,
CCV – DVPP
Pardubice

kurzy
doplňkové
pedagogické
studium

školský
management

4

PEDF UK

III.

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ)
1.

2.

3.

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

ostatní

EU

11
,

28

0

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ

VOŠ

VŠ

0
,

1

1

Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
počet žáků: 0
bezbarierový vstup do objektu školy: ano (částečně)

3

IV.
Aktivity právnické osoby
1. Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce)
Imatrikulace nových učňů v Obecním domě – hráli děti z bicího oddělení spolu s tanečním
oddělením (23.9.2009)
Hudební doprovod bicího oddělení na Magistrátě hl.m.Prahy ve Škodově paláci při vernisáži
ZUŠ Bruselu (19.10.2009)
Tanec pralesa – taneční představení v Městské knihovně (14.10.2009)
Slavnostní koncert u příležitosti představení druhého dílu Malé kroniky Prahy 12 (12.11.2009)
Přehlídka lidových souborů divadlo Minor (25.11.2009)
Benefiční koncert pro SPMP Modrý Klíč (3.12.2009)
Koncert pro dětské oddělení v nemocnici Motol (8.12. a 14.12.2009)
Veřejná nahrávka ze Studia A v Karlíně (6.1.2010)
Učitelský koncert 7.1.2010
Společný koncert s Langley Park Girl’s School (18.2.2010)
Koncert v Nitře, Slovensko (březen 2010)
Koncert žáků Moderní inspirace (8.4.2010)
Učitelský koncert II (12.5.2010)
Koncert orchestru a sborů (19.5.2010)
Koncert na Pražském hradě – Jízdárna –Festival Mladí umělci Pražskému hradu (30.5.2010)
Koncert děti s dětmi (10.6.2010)
Koncert Nejmladších žáčků (17.5.2010)
+ řada absolventských koncertů, vánočních koncertů a školních koncertů
Pravidelná představení literárně-dramatického oboru v divadle Na Dobešce
2. Mezinárodní aktivity
země
Slovensko

Město
Nitra

Itálie

Ruda

specifikace, typ akce
Koncert při slavnostních akcích
založení Nitranské ZUŠ – výročí
60 let
Účast na slavnostním koncertu
u příležitosti výročí spřátelené
italské školy SCUOLA
COMUNALE DI MUSICA Ruda

Uveďte partnerské subjekty: ZUŠ Nitra – Slovensko, Hudební škola v Rudě

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

obor

počet
zúčastněných
žáků
1

umístění do 3.místa

Soutěž hudebních
oborů LIBHUSH
2010
Kociánova
houslová soutěž
Ústřední kolo
národní soutěže
ZUŠ

Hudební (klavír,
flétna)

1

3. cena

Hudební – komorní 7
hra (bicí)

3. cena

Hudební (housle)

4

1. cena – flétna
1. cena – klavír

Jarní petrklíč

Soubory hudební
a sólisté

Modřenec
5 členů souboru
barokní hudby
4

Krajské kolo
národní soutěže
ZUŠ
Krajské kolo
národní soutěže
ZUŠ
Krajské kolo
národní soutěže
ZUŠ
Krajské kolo
národní soutěže
ZUŠ
Regionální kolo
soutěže dětských
zpěváčků

Hudební – jazz

21

1. cena – Modřenec
2. cena – Soubor
barokní hudby
1. cena
2. cena
3. cena
3. cena
1. cena

Komorní hra
3
s převahou
dechových nástrojů
Komorní hra
15
s převahou smyčců

3. cena

Komorní hra
s převahou bicích

7

1. cena s postupem

Hudební – zpěv

3

2x 1. Cena
3. cena

5x 2. Cena

4. Granty
účel akce
Účast na slavnostním koncertu u
příležitosti výročí spřátelené italské
školy SCUOLA COMUNALE DI
MUSICA Ruda

6.

výše přidělených finančních
prostředků

Vyhlašovatel

MHMP

15 600,00 Kč

Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..)¨
V rámci spolupráce s Městskou částí Prahy 12 jsme zorganizovali velice úspěšný Benefiční
koncert pro Nadaci Modrý Klíč( Sdružení pro mentálně postižené), která působí na území
Městské části Prahy 12.

V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

2.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2009/2010 nebyla provedena kontrola z ČŠI.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
a) pověření č.j.: 41071/310-5002-29.03.2010 – 8012/Ern.-Oz. ze dne 29.03.2010
5

-

-

obsah: kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a
plnění povinností v důchodovém pojištění za období od 01.05.2008
do 31.03.2010
kontrolu prováděla Ernstová Jaroslava pracovnice PSSZ
termín: 12.04.2010
závěr: nebyla zjištěna žádná závada a proto nebylo uloženo žádné
opatření

b) pověřením č.j.: S-MHMP 299335/2010 ze dne 02.04.2010 byla pověřením č. 54/2010 ze dne
08.04.2010 jmenována kontrolní skupina k provedení finanční kontroly
-

obsah: finanční kontrola za rok 2009 a 1. čtvrtletí roku 2010
kontrolu prováděla kontrolní skupina pod vedením Ing. Michaely
Pěničkové
termín: 14.04.2010 – 21.05.2010
závěr: zjištěné nedostatky ovlivnily správnost výsledku hospodaření
nevýznamným způsobem

VI.
Úplata za vzdělávání
výše úplaty za vzdělávání (měsíčně)
HO

VO

TO

LDO

průměr průměr kolektivní
indiv. výuka
výuka

průměr

průměr

průměr

224

265

286

396

240

% skutečných
úplata za vzdělávání za
průměrných neinv.
rok (v tis. Kč)
výdajů školy na žáka
(§ 8 vyhl.č.71/2005
Sb.)
95,43

4235

VII.
Další informace
Veškeré dostupné informace najdete na našich internetových stránkách
www.zusvoborskeho.cz

6

