Výroční zpráva ZUŠ Praha-Zbraslav za školní rok 2020/2021
I.
Základní údaje o škole
1.

Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny
Základní umělecká škola Praha-Zbraslav

2.

Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon
Mgr. Karel Nedoma, reditel@zuszbraslav.cz, +420 603 933 110
Karel Mezera, karel.mezera@zuszbraslav.cz, +420 603 858 336

3.

Webové stránky, e-mailová adresa právnické osoby
www.zuszbraslav.cz
info@zuszbraslav.cz

4.

Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti předcházejícímu školnímu roku
a.
b.

5.

nové obory - 0
zrušené obory - 0

Místa poskytovaného vzdělávání
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
adresa
vlastník budovy výše
vyučované
nájemného/rok
obory
Opata Konráda MČ
0
Hudební obor
1196, 156 00 Praha-Zbraslav
Taneční obor
Praha-Zbraslav
Výtvarný obor
b. jiná
adresa

vlastník budovy výše
nájemného/rok
U Malé řeky MČ
0
1319, 156 00 Praha-Zbraslav
Praha-Zbraslav

vyučované
obory

U Malé řeky 3, MČ
0
156 00
Praha-Zbraslav
Praha-Zbraslav

II.
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
počet pedagogických
pracovníků
kvalifikovaných
20
nekvalifikovaných 0

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

počet žáků
286
54
70
počet žáků

Věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31.12.2020

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více let

5

4

7

4

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

ZUŠky svítí na
dálku (Hudební
naukou)

1

AZUŠ ČR

1

Základy editace
videa

1

NIPOS

1

Kytarový orchestr
jako nástroj pro
integrální umělecký
rozvoj

1

Kytarový festival
Mikulov

1

Kytarová škola
Tatiany Stachak

1

Prešovské dny
klasické

1

DVPP akreditace
MSMT – 22414/2017
– 1 - 881

20

Školský odbor MČ
Praha-Zbraslav

1

NPI ČR

1

Klavírní kurzy Mikulov

semináře
1

1

1
kurzy
1

Seminář pro
pedagogy ZUŠ
v oblasti souborové
hry na zobcovou
flétnu
Základy práce
s aplikací MS
Teams se
zaměřením na
distanční umělecké
vzdělávání

Vzdělávání dětí,
žáků nadaných –
ZŠ, SVČ. Kurz
základní přípravy
Rozšiřování
poznatků o
současných
trendech metodiky
hry na klavír
2

Mezinárodní
mistrovské
interpretační kurzy

1

Praktická aplikace
moderních
studijních materiálů
a učebních
pomůcek ve výuce
klavírní hry
Doktorské studium
ve studijním
programu Hudební
teorie a pedagogika

1

doplňkové
pedagogické
studium

1

školský
management

0

0

JAMU Brno
1

1

Metodické centrum
JAMU Brno

1

PedF UK

0

0

Nepedagogičtí pracovníci školy
Fyzické osoby
celkem
1

Přepočtení na
plné
zaměstnance
0,9

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

semináře

0

0

0

0

kurzy

0

0

0

0

jiné (uvést jaké)

0

0

0

0

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

Cizí státní příslušníci

EU
0
3.

Cizinci –
(Školský zákon §
20 odst. 2 písm.
d)
11

ostatní

0

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ

VOŠ

5

0

VŠ
0

3

4.

Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
počet žáků: 0
bezbariérový vstup do objektu školy: ne

IV.
Aktivity právnické osoby
1. Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce)
- Závěrečný koncert hudebního oddělení v Zrcadlové síni Klementina 23. 6. 2021
- Velký harfový koncert v Sále Emy Destinnové (Kaiserštejnský palác), 25. 6. 2021
2. Mezinárodní aktivity
země
0

město
0

specifikace, typ akce
0

Uveďte partnerské subjekty:
3. Soutěže (název soutěže, obor, umístění do 3. místa)
název soutěže

obor

O cenu společnosti hudební
Akord Kvint
(smyčcová soutěž)
Talent Prahy 5
Housle
Zpěv

počet
zúčastněných
žáků
1

umístění do 3.místa

1
1

1. cena
2. cena

1

3. cena

2. cena

hudební

Mladí pianisté hrají
na klavír Steinway hudební
Vlajka pro Tibet

výtvarný

3

1. cena
2. cena
3. cena

Pestrý svět

výtvarný

2

hlavní cena

Harfová soutěžní
přehlídka ZUŠ

hudební

1
1

1. cena
2. cena

4

4. Granty
účel akce

vyhlašovatel
0

6.

výše přidělených finančních
prostředků
0

0

Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty..)
-

Spolupráce s MČ Praha-Zbraslav (VO - ilustrace v Zbraslavských novinách,
rozjednané akce)

-

Spolupráce se ZUŠ Kyjov (rozjednané akce)

-

Spolupráce se ZUŠ Nitra (SK) (rozjednané akce)

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

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2020/2021 v ZUŠ Praha-Zbraslav neproběhla žádná kontrola ČŠI.

VI.
Úplata za vzdělávání
výše úplaty za vzdělávání (pololetně)
HO
VO

TO

kolektivní kolektivní
individuální skupina/sbor,soubor
výuka/přípr. výuka/přípr.
výuka/přípr.obor
obor
obor

2000/1200

1300/1000

1500/1300 1400/1200

VII.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020
Výnosy celkem

14 073 192,88

Náklady celkem

13 493 113,14

Přijaté dotace

12 630 115,76

Hospodářský výsledek

542.791,45
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VIII.
Další informace
1) ZUŠ Praha-Zbraslav získala k užívání část objektu Opata Konráda 1336, 156 00
Praha-Zbraslav. V současné době probíhá studie o využití objektu k výuce ZUŠ.
2) V říjnu 2020 byla zakoupena výpočetní technika pro všechny pedagogické
pracovníky.
3) Za finančního přispění MČ Praha-Zbraslav byly pořízeny nové hudební nástroje:
housle, violoncello, klavír (křídlo) zn. Yamaha.

IX.

Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na
území České republiky – a z toho vyplývajících změn v organizaci
vzdělávání z důvodu uzavření škol.
Vyhlášení nouzového stavu a uzavření škol zásadním způsobem ovlivnilo průběh
celého školního roku. Od poloviny října výuka probíhala distančním způsobem. Díky
vybavenosti všech pedagogů výpočetní technikou bylo rozhodnuto o jednotném způsobu
distančního vyučování, a to výhradně přes aplikaci MS Teams ve stanoveném rozvrhu.
I když se v ojedinělých případech vyskytovaly technické problémy na straně žáků, ukázal se
tento způsob jako nejlepší možná náhrada prezenční výuky, což se projevilo mimo jiné i
minimální odhláškou žáků během školního roku. I přes to nelze v žádném případě
konstatovat, že by byl distanční způsob výuky vhodný. V uměleckém vyučování je totiž
osobní přítomnost pedagoga a žáků nenahraditelná. Tato skutečnost byla nejvíce patrná
zejména ve skupinové výuce (Taneční obor, Výtvarný obor). Dalším negativem souvisejícím
s epidemickou situací bylo zrušení převážné většiny akcí školy, ať už se jedná o koncerty,
představení, výstavy, či soutěže. Tyto akce totiž tvoří nedílnou součást uměleckého
vzdělávání.
V době, kdy mohla probíhat prezenční výuka, došlo také k výraznému posílení
hygienických opatření v budově školy. U vstupu do budovy byl instalován stojan
s dezinfekčními prostředky; dezinfekcí byla také vybavena všechna sociální zařízení.
V budově školy bylo samozřejmě přísně kontrolováno dodržování aktuálních opatření
(ochrana dýchacích cest, rozestupy atd.).

§ 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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