VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2011/2012

V Praze dne: 10. 10. 2012

Petr Drešer
Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského

I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1.
2.

3.
4.

5.

Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114
ředitel: Petr DREŠER
zusvoborskeho@seznam.cz 774 834 729
zástupce ředitele: Jitka ADAMOVÁ
zusvoborskeho@seznam.cz 605 748 843
ekonom školy: Naděžda ŠVABENICKÁ svabenicka@seznam.cz
241 764 169
webové stránky: www.zusvoborskeho.cz
Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2010/2011: změny žádné
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 obory
počet žáků
nájemného/rok
Botevova 3114
MHMP
x
hudební, výtvarný,
143 00 Praha 4 - Modřany
taneční, LDO
980
Filosofská 882
MHMP
x
hudební
142 00 Praha 4 - Braník
100
Školní 24
MČ Praha 4
140 45 Praha 4 - Braník
308 868,00
Nusle
hudební
200
ZŠ Jánošíkova 1320
podnájemní
142 00 Praha 4
9 368,00
smlouva
hudební
30
b. jiná - nejsou
adresa
x

vlastník budovy
x

výše
nájemného/rok
x

2

vyučované obory
x

počet žáků
x

II.
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI PRÁVNICKÉ OSOBY
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků
97
3
x

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
průměrný věk

58
2
45

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet
1
2
semináře

1
1

kurzy
doplňkové pedagogické
studium
školský management

zaměření
Putování
evrop.hud.světem
Klavírní seminář
LDO – transakční
analýza
Dechové a
akordeonové odd.
x

6

2

vzdělávací instituce

Brno – Konzervatoř

1
1

x

4

Řízení pedagogického
procesu, Ekonomika a
finanční managment,
Vedení školy

Nepedagogičtí pracovníci školy
Fyzické osoby celkem

počet
účastníků
1

Přepočtení na plné
zaměstnance
4,6750

3

4

PedF UK

III.
ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ (ZUŠ)
Cizí státní příslušníci
EU
Cizinci – (Školský zákon § 20 odst. 2 písm. d)
47
29
,
Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením

Ostatní
0

Na pražskou konzervatoř byly přijaty saxofonistka Štěpánka Šediváková, žákyně Milana Arnera, a
houslistka Karolína Vašíčková, kterou učila Jana Illetšková. Na Hudební gymnasium, Komenského
nám. 9 v Praze se dostali: Sára Osičková z klavírní třídy Hany Tomsové, Anna Pokorná z pěvecké
třídy Ivany Hybešové, Jakub Jeníček na obor zobcová flétna – učitel Jakub Klár a Matěj Rada, hráč
na trubku ze třídy Luboše Jurníčka. Další úspěch zaznamenal Filip Kettner, který absolvoval u
učitele Michala Ditricha techniku zvukového záznamu s takovými výsledky, že ho vzali na prestižní
Střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Panské ulici v Praze. A nakonec můžeme blahopřát
učitelce Literárně dramatického oddělení Mileně Klinecké a jejím dvěma žákyním Veronice
Lapkové a Agátě Kryštůfkové. První jmenovaná po prázdninách nastoupí na DAMU v Praze, druhá
na JAMU v Brně.
Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
počet žáků: 0
bezbarierový vstup do objektu školy: ano (částečně)
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IV.
AKTIVITY PRÁVNICKÉ OSOBY
Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce)
A) Koncert jazzových večerů „Big band v Modřanech“ listopad 2011 (1. ročník)
B) Mikulášský rockový festival prosinec 2011, hrály skupiny amatérských muzikantů (každoročně)
C) Tematické koncerty (Koncert Baroko, Klasicismus, Romantismus a Impresionismus, Moderní
inspirace)
D) Týden absolventských koncertů (konec května 2012)
E) Oslava jara – koncert, kde děti hrají s dětmi
F) Koncerty jednotlivých oddělení (smyčcové, klávesové, dechové, strunné, pěvecké)
G) Koncert nejmladších žáčků z PHV (každoročně vystupuje cca 100 dětí)
H) Učitelský koncert, který se konal 23. června
CH) Každé pololetí Vystoupení celého tanečního oddělení
I) Každý měsíc vystoupení našeho LDO na divadelních prknech Dobeška
J) Každoročně vernisáž našeho výtvarného oddělení
K) Reprezentativní zájezd BigBandu naší školy do Nitry, Slovensko
L) Česká Kamenice – účast na přehlídce Bigbandů v ČR
M) Zbiroh – koncert BigBandu naší Zuš na každoročním festivalu „Vačkářův Zbiroh“.
N) Účast BigBandu naší školy na reprezentativním koncertu BigBandů pražských základních
uměleckých škol, v součinnosti se zřizovatelem – Magistrátem hl.m.Prahy, konaný v koncertním
sále budovy Pražské konzervatoře
Mezinárodní aktivity
země
Slovensko

město
Nitra

specifikace, typ akce
Reprezentativní koncert v Synagoze, Nitra

Uveďte partnerské subjekty:
Slovensko: ZUŠ Nitra
Itálie: Scuola Comulae di Musica Ruda
Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa)
V březnu 2012 proběhla soutěž MŠMT dechových, bicích nástrojů, pěvecká s., soutěž komorních
souborů (krajské kolo)
A) PĚVECKÁ SOUTĚŽ - krajské kolo Štefánikova, Praha 5
JELÍNEK Jan, 0. kat. - 2. cena (pedagog I. Hybešová)
POKORNÁ Anna, 2. kat. - 1. cena (pedagog I. Hybešová)
ŠTIBINGEROVÁ Anna, 2. kat. - 1. cena (pedagog I. Hybešová)
LAŠTOVKOVÁ Tereza, 2. kat. - 3. cena (ped. I. Hybešová)
GARCÍA Carolina, 2. kat. - 3. cena (ped. I. Hybešová)
KLEPIŠOVÁ Pavla, 5. kat. - 1. cena s postupem do celonárodního kola, kde získala 3.
cenu (ped. I. Hybešová)
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B) DECHOVÁ SOUTĚŽ - krajské kolo se konalo v HŠ hl.m.Prahy na Praze 3
RADA Matěj, trubka, 1. kategorie - 2. cena (pedagog L.Jurníček)
WENCL Martin, baryton, 1. kategorie - 3. cena (pedagog T. Radová)
KOPEC Kryštof, trombon, 4. kategorie - 1. cena (pedagog T. Radová)
HEJZLAR David, trubka, 5. kategorie - 2. cena (pedagog J.Jež)
DRVOTOVÁ Barbora, tuba, 5. kat. - 1. cena (pedagog T. Radová)
KLIŚOVÁ Anna, klarinet, 1. kat. - 2. cena (ped. L. Zámečník)
JAKUBCOVÁ Beáta, saxofon, 1. kat. - 2. cena (ped. M. Arner)
JÁNEŠ Adam, klarinet, 3. kat. - 3. cena (ped. L. Zámečník)
JANOVSKÁ Kateřina, saxofon, 4. kat. - 2. cena (ped. L. Zámečník)
HORÁČEK Zdeněk, klarinet, 5. kat. - 2. cena (ped. M. Arner)
ŠEDIVÁKOVÁ Štěpánka, saxofon, 5. kat. - 1. cena s postupem do celonárodního
kola, kde získala 1. cenu (ped. M. Arner)
LANDOVSKÝ Jakub, klarinet, 6. kat. - 3. cena (ped. M. Arner)
SNOZOVÁ Veronika, saxofon, 6. kat. - 1. cena (ped. L. Zámečník)
FRÖHLICHOVÁ Hana, saxofon, 9. kat. - 2. cena (ped. L. Zámečník)
JEDLIČKOVÁ Marika, flétna, 2. kat. - 3. cena (ped. T. Janský)
GERLAŠINSKÁ Jolana, flétna, 3. kat. - 3. cena (ped. J. Adamová)
C) BICÍ SOUTĚŽ - krajské kolo HŠ hl.m.Prahy
BAUER Gregor, bicí, 6. kat. - 1. cena (pedagog M. Ditrichová)
SEMRÁD Daniel, bicí, 6. kat. - 3. cena (pedagog M. Ditrichová)
D) Hra houslových a smyčcových souborů, hra žákovských orchestrů - ZUŠ Taussigova
Smyčcový soubor ZUŠ A.Voborského - 2. cena (ped. J. Illetško)
Smyčcový komorní orchestr ZUŠ A.Voborského - 3. cena (ped. J. Illetško)

Granty
účel akce

vyhlašovatel

žádná

x

výše přidělených finančních
prostředků
0

Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..)
Naše škole velice úzce spolupracuje nejen s Prahou 12, ale v rámci akcí konaných jak Magistrátem
hl.města Prahy, tak i s neziskovými organizacemi. Nadace Modrý klíč, domov důchodců aj. Pod
záštitou senátora Tomáše Grulicha vystupoval Big Band školy na samostatném koncertě v rámci
Pražského kulturního léta ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR. Zároveň se i prohloubila spolupráce
s Fakultní nemocnicí v Motole, konkrétně s oddělením dětské onkologie na projektu „Můj nový
život“.
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V.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena kontrola z ČŠI.
Výsledky jiných inspekcí a kontrol
a) Protokol o výsledku kontroly č.j.: 7517/3.33/1991/1335/11/15.2 ze dne 23.11.2011 – Oblastní inspektorát práce pro HMP
obsah: kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, dodržování
vybraných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
kontrolu prováděli inspektoři: Marta Fučíková a Oldřich Dánaiem
termín: 10. 11. 2011
závěr: u třech zaměstnanců nebyla splněna povinnost stanovená při vzniku
pracovního poměru ust. §39 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
ředitel školy podal v dané věci písemné prohlášení, ze kterého vyplývají důvody jeho
jednání při vzniku pracovního poměru a nesouhlas se závěry kontroly prováděné
Oblastním inspektorátem práce
b) pověřením č.j.: S-MHMP 1101436/2011 ze dne 14. 11. 2011 byla jmenována kontrolní skupina k provedení kontroly plnění
opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při finanční kontrole za rok 2009 a 1. čtvrtletí 2010 v PO
obsah: finanční kontrola za 2. - 4. Q 2010, 1. - 3. Q 2011
kontrolu prováděla kontrolní skupina pod vedením Ing. Vladislavy Pejšové
termín: 23. 11. – 01. 12. 2011
závěr: kontrolou bylo zjištěno, že všech 11 opatření uložených Příkazem ředitele
školy ze dne 13. 07. 2010 bylo splněno
c) Protokol o výsledku kontroly č.j.:– VZP krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Na Pernštýně 6/359,110 01 Praha 1
obsah: kontrola dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů
a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání záznamů o
pracovních úrazech
kontrolu prováděly pracovnice: Miroslava Platinová, Lenka Bártová
období od 01/2009 do 02/2012
termín: 27. 03. 2012
závěr: nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky
d) Pověření č.j.: 41071/410-5002/26.03.2012 – 1183/Fra.-Oz. ze dne 16.03.2012
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. 04. 2010 do 31. 03. 2012
kontrolu prováděla Miroslava Fraňková - kontrolní pracovnice PSSZ
termín: 23. 04. 2012
závěr: byl zjištěn drobný nedostatek, který nemá charakter systémové chyby, a
proto nebyla uložena žádná nápravná opatření
e) Pověření č.j.: S-MHMP 679675/2012 ze dne 16. 05. 2012
obsah: kontrola majetku, inventarizace a personální a platové dokumentace v PO
(01-04/2012)
kontrolu prováděly: Mgr. Stanislava Lustyková DiS. – vedoucí kontrolní skupiny a Ing.
Pavla Sochová – členka kontrolní skupiny
termín: 05. 06. 2012
závěr: v kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny nedostatky a organizace
postupovala v souladu s platnou legislativou
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VI.
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ
výše úplaty za vzdělávání (měsíčně)
% skutečných
HO
VO
TO
LDO
průměrných neinv. úplata za vzdělávání
průměr - průměr výdajů školy na
za rok (v tis. Kč)
indiv. kolektivní průměr
průměr
průměr
žáka (§ 8
výuka
výuka
vyhl.č.71/2005 Sb.)
396
240
224
273
231
99
4 564

VII.
DALŠÍ INFORMACE

Naše základní umělecká škola dosáhla v letošním roce nadstandardních výsledků v úspěšnosti
přijetí na umělecké školy. Úspěšně se zapojila do tvorby vlastního ŠVP a během celého školního
roku předváděli učitelé se svými žáky nadstandardní umělecké výkony. Jako zcela výjimečné
hodnotím divadelní představení, kde se o hudební doprovod postaral BigBand školy. Jsem
přesvědčen, že škola splnila své střednědobé cíle a pokračuje zvyšováním umělecké úrovně.

Petr Drešer
Ředitel školy
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