Výroční zpráva
Základní umělecké školy
Charlotty Masarykové
za školní rok 2020/2021

Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol
za školní rok 2020/2021
I.
Základní údaje o škole
1.

Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny
Základní umělecká škola Charlotty Masarykové

2.

Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon
MgA. Miloslav Klaus
reditel@zusmasaryk.cz
736 671 876
Mgr. Otakar Boháč
zastupce@zusmasaryk.cz 731 417 729
Webové stránky, e-mailová adresa právnické osoby
www.zusmasaryk.cz
zusmasaryk@zusmasaryk.cz

3.

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
Půlkruhová 99,
0
HO, VO
Praha 6
Hlavní město
Vokovická 3,
Praha
0
HO, TO
Praha 6
b. jiná
adresa
0

vlastník budovy výše
nájemného/rok
0
0

vyučované
obory
0

II.
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
počet pedagogických
pracovníků
kvalifikovaných
35
nekvalifikovaných
1

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků
97.22
2.78

2

počet žáků
168 + 56
274 + 20

počet žáků
0

Věková struktura pedagogických pracovníků
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31.12.2020
36

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21–30 let

31–40 let

41–50 let

51–60 let

61 a více let

0

6

7

5

13

5

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

semináře

kurzy

počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

Vzdělávací program
Inkluze v ZUŠ

1

Klecany
Semináře a programy
akreditované MŠMT

2

Projekt Šablony II
na téma Práce se
ŠVP na ZUŠ

17

Semináře a programy
akreditované MŠMT

1

Projekt Šablony II
Osobní portfolio
pedagoga

18

Semináře a programy
akreditované MŠMT

1

Projekt Šablony II
Hudba subsaharské
Afriky

20

Semináře a programy
akreditované MŠMT

1

Projekt Šablony II
Indická klasická
hudba

23

Semináře a programy
akreditované MŠMT

1

Agresivní a
manipulativní rodiče

1

1

Integrální vedení a
rozvoj týmů

1

V rámci MAP Praha 6
lektor Mgr. Miloslav
Hubatka

Agentura Majestic

1

Psychohygiena pro
učitele, aneb jak
předejít syndromu
vyhoření

1

Semináře a programy
akreditované MŠMT

1

Mistrovské
houslové kurzy
v Českých
Budějovicích

1

Lektor
Leoš Čepický

3

doplňkové
pedagogické
studium

školský
management

1

Mistrovské
houslové kurzy
v Českých
Budějovicích

1

Lektor
Ivan Ženatý

1

Indický rytmický
systém
Magisterské
studium
Dramatická umění

1

Germana Mamaeva

1

Akademie múzických
umění v Praze

10

Výuka žáků na
Pražské
konzervatoř

1

Pražská konzervatoř
profesor Pavel
Kudelásek

8

Výuka žákyně na
konzervatoři v Plzni

1

Konzervatoř v Plzni
profesor Martin Kos

6

Výuka žáku na
HAMU v Praze

1

HAMU profesor Leoš
Čepický

1

Leadership nové
generace

1

Vzdělávací program
byl akreditován
MŠMT

1

Nepedagogičtí pracovníci školy
Fyzické osoby
celkem
4

Přepočtení na
plné
zaměstnance
2,45

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

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

EU
9

3.

4.

ostatní

11

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ

VOŠ

2

3

VŠ
0

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)
➢ Třídní on-line koncerty
➢ Video nahrávky komorní hudby našich žáků
➢ Žákyně naší školy se zúčastnila soutěže „Mladí klavíristé hrají na klavír Steinway“ a
získala 4. místo
➢ Žákyně naší školy se zúčastnila klavírní soutěže o cenu Gustava Mahlera a získala
čestné uznání I. stupně
➢ Na základě přijímací nahrávky je přijatá na klavírní kurzy Menart v projektu ZUŠ
Open Magdaleny Kožené
➢ Dvě veřejné přehrávky žákyně naší školy T. Macíkové před přijímacími zkouškami
na konzervatoř
➢ Koncert pedagogů z oddělení moderní hudby v amfiteátru na zahradě školy
➢ Video nahrávky 10 absolventů naší ZUŠ
➢ Průběžné nahrávání vystoupení žáků, které bylo prezentováno na internetových
stránkách školy
➢ Vytvoření nových www stránek školy

2. Mezinárodní aktivity
země

město
0

0

Uveďte partnerské subjekty: 0

5

specifikace, typ akce
0

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

počet
zúčastněných
žáků
3

obor

umístění do 3.místa

Komenský do škol
Národní oslavy
výročí Jana Amose
Komenského

výtvarný

Svetové dedičstvo
UNESCO
očami detí 2021
Bánská Štiavnica

výtvarný

7

2. cena v kategorii
13–15 let
Nelly Suchanová

Celostátní
akordeonová soutěž
„Dobřany 2021“

hudební

1

2. cena

Celostátní
akordeonová soutěž
„Dobřany 2021“

hudební

1

3. cena

BCA – British
Accordion festival
Online

hudební

1

Bronzové umístění

Czech Accordion
Online Competition

hudební

1

Bronzové umístění

1. cena

4. Granty
účel akce

vyhlašovatel
0

5.

0

výše přidělených finančních
prostředků
0

Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty...)
05. 07. – 13. 07. 2020
➢ pedagog naší školy byl odborným lektorem na Mezinárodní letní škole staré hudby ve
Valticích
13. 08. – 22. 08. 2020
➢ pedagog naší školy byl odborným lektorem na letních kurzech barokní hudby v Plzni
15. 06. 2021
➢ byl uskutečněn koncert akordeonistů v Montessori školce
➢ Ředitel školy se účastnil jako koordinátor Školního akčního plánu v projektu „Místní
akční plán vzdělávání MČ Praha 6 II“ ve spolupráci s EU.
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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 Charlotty Masarykové neproběhla žádná kontrola
ČŠI.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení
listopad 2020 – metodická dohlídka zřizovatele (distanční formou) zaměřená na
prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému
➢ zjištěná doporučení a nedostatky byly odstraněny opatřením-příkazem ředitele školy
ze dne 10. března 2021, protokol byl zaevidován pod číslem jednacím 37/2021
17.05-11.06 2021 Následná veřejnosprávní finanční kontrola zřizovatele za rok 2020
➢ zjištěná doporučení a nedostatky byly odstraněny ve lhůtě do 1 měsíce od doručení
protokolu, další budou odstraněny opatřením-příkazem ředitele školy v předepsané
lhůtě do 7 měsíců od přijetí protokolu, tj. do 19. února 2022.

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

VO

TO

průměr – průměr –
indiv.
kolektivní
výuka
výuka

průměr

průměr

350

300

393

260

7

% skutečných
úplata za
průměrných
LDO
vzdělávání
neinv. výdajů
školy na žáka (§ za rok (v tis.
Kč)
průměr 8 vyhl.č.71/2005
Sb.)
106,7
2486

VII.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020
- Příjmy celkem
- Poplatky od žáků
- Příjmy z hospodářské činnosti
Ostatní příjmy

22.156.688,01 Kč
2.485.819,- Kč
19.670.869,01 Kč

Neinvestiční výdaje

22.156.147,29 Kč

-

Platy
Zdravotní a sociální pojištění
Učebnice a učební pomůcky
Ostatní provozní náklady

14.571.418,- Kč
4.746.411,- Kč
56.449,86 Kč
2.781.868,43 Kč

Dotace MŠMT celkem
- Platy
- OON
- ONIV
Dotace MHMP

18.280.041,- Kč
13.166.996,- Kč
270.000,- Kč
4.843.045,- Kč
1.183.348,26 Kč

VIII.
Další informace
1) Slavnostní uložení časového pouzdra s pamětními artefakty historie školy k 60.výročí
založení školy v září r. 2020.
2) Zřizovatel školy – Hlavní město Praha udělilo v červnu r. 2020 ocenění v anketě hlavního
města Prahy Pražský učitel 2020 pedagogovi Základní umělecké školy Mgr. Zdeňku
Šedivému.

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.
Celá oblast vzdělávacího systému prošla v daném období dosud nikde nerealizovanou
zkouškou distančního vzdělávání v důsledku celoplošného uzavření škol. Doslova ze dne na
den jsme přešli k úplně nové formě distančního vzdělávání a s tím souvisejícím krokům
k jeho zajištění. Škola tak musela změnit strategické ekonomické plány a přijmout nové
priority. Bylo nutno zabezpečit kvalitní a vysokorychlostní internetové připojení, novou
počítačovou techniku, pro žáky ohrožené školním neúspěchem (chybějící IT technika) jsme
zdarma zapůjčili nově zakoupené modemy s internetovým připojením, který financovala
škola. Vedle komunikačních platforem jsme s pomocí IT firmy přešli na komunikační
platformu MS Teams, přes kterou jsme také uskutečňovali on-line pedagogické porady se
zaměstnanci.
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Důležitá složka distančního vzdělávání byla také pravidelná komunikace a zpětná vazba se
zákonnými zástupci k zajištění co největšího zapojení žáků do kontinuální výuky. Kontrola a
výsledky práce a zpětné vazby od pedagogů probíhala vzájemnou e-komunikací (zasíláním
všech úkolů a komunikací se žáky a zákonnými zástupci do jednotné, k tomu určené emailové schránky).
Dramatické úbytky žáků nebo masívní odmítání uhrazení úplaty za vzdělávání ze strany
zákonných zástupců žáků jsme, díky kvalitně a včasně nastavenému distančnímu
vzdělávání, nezaznamenali.
Nedílnou součástí řešení korona krize bylo naše výrazné posílení hygieny. Abychom zajistili
maximálně bezpečné prostředí pro návrat žáků do prezenční výuky zaměřili jsme se na nové
postupy v oblasti kontinuálního úklidu a dezinfekce prostor školy. Realizovali jsme také
zajišťování testovacích sad a ochranných prostředků pro naše zaměstnance.
Vedení školy bylo pro pedagogy, žáky a zákonné zástupce přítomno na svých pracovištích a
kontinuálně zajišťovalo informační a další servis, kdykoliv bylo potřeba.
Nutno zvlášť vyzdvihnout příkladnou metodickou, a hlavně praktickou finanční pomoc ze
strany našeho zřizovatele (zajištění dezinfekčních roztoků, ochranných prostředků atd.…)

V Praze dne 28. října 2021
MgA. Miloslav Klaus, ředitel ZUŠ Charlotty Masarykové

MgA.
Miloslav
Klaus

Digitálně podepsal
MgA. Miloslav
Klaus
Datum: 2021.10.28
12:15:34 +02'00'
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