Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol
za školní rok 2019/2020

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

3.

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

4.

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

5.

nové obory
zrušené obory

0
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

vlastník budovy výše
nájemného/rok

Základní škola
Dědina,
Městská část –
Žukovského
Praha 6
6/580, Praha 6
ZŠ a MŠ Praha Městská část –
– Nebušice,
Nebušice,
Nebušická 369,
Praha 6
Praha 6

vyučované
obory

počet žáků
174

57

284

33

počet žáků

10645,70

HO

7

7607,00

HO

3

II.
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
počet pedagogických
pracovníků
kvalifikovaných
33
nekvalifikovaných
1

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků
97.06
2.94

Věková struktura pedagogických pracovníků
počet
celkem ve
fyzických
osobách
k 31.12.2019
34

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

5

7

4

13

5

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Semináře

počet
vzdělávací instituce
účastníků
1
Pražská sekce HT

počet

zaměření

1

Orffova metoda

1

Základy dirigování

1

Pražská sekce HT

1

Alternatívní výukové
metody

1

Pražská sekce HT

1

Muzikoterapie

1

Pražská sekce HT

1

Znázorňování
hudby pohybem

1

Pražská sekce HT

1

Výroba kytar

1

Janecký-výrobce
kytar

1

Nové metody výuky

1

Česká filharmonie

1

Metodické postupy
při výuce hry na
kytaru
Ozren Mutak

1

ZUŠ Ilji Hurníka

1

Agresívní a
manipulativní rodiče

1

Agentura Majestic

1

Seminář Ivana
Klánského –
Možnosti
interpretace díla
J. S. Bacha

4

Klavírní seminář prof.
Ivana Klánského

2

Semináře

Kurzy

1

Příprava žáků na
klavírní soutěže

4

Klavírní seminář prof.
Ivana Klánského

1

Klavírní tvorba Jána
Cikkera, klavírní
improvizace,
klavírní výuka
v Izraeli, pedalizace
různých stylových
období

3

EPTA Schnirchova
25, Praha 2

2

PHV, HT

1

1

Angličtina pro
začátečníky

1

ZUŠ Slezská
Praha 2
ZUŠ J. Hanuše

1

Asertivní jednání

1

MŠMT

1

Mistrovské
houslové kurzy v
Teplicích

1

Profesor Ivan Ženatý

1

Mistrovské kurzy
v Českých
Budějovicích

1

Profesor Leoš
Čepický

3

doplňkové
pedagogické
studium

školský
management

8

Výuka žáků na
Pražské
konzervatoři

1

Pražská konzervatoř

8

Výuka žáků u prof.
Ivana Ženatého

1

Vysoká škola
Drážďany

4

Výuka žáků na
HAMU

1

HAMU, pedagog
Leoš Čepický

1

Učitelé, rodina a
škola v proměnách
společnosti a doby

2

MHMP, EU, MŠMT

Nepedagogičtí pracovníci školy
Fyzické osoby
celkem
3

Přepočtení na
plné
zaměstnance
1,95

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků

semináře

poč
et

zaměření

počet
účast
níků

vzdělávací instituce

1

Školní spisová služba

2

Archiv hlavního města Prahy

kurzy
jiné (uvést
jaké)
4

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

Cizí státní příslušníci

EU
10
3.

4.

Cizinci –
(Školský zákon §
20 odst. 2 písm.
d)
19

ostatní

9

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ

VOŠ

4

2

VŠ
1

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)
➢ 13 interních a 10 třídních koncertů
➢ 4 koncerty absolventů Hudebního oboru (dále jen HO)
➢ koncert pedagogů a jejich žáků z oddělení moderní hudby v amfiteátru na zahradě
školy
➢ Vánoční matiné HO a TO v sále Bohuslava Martinů – Akademie múzických umění
➢ vítání a koncert pro malé žáky, kteří začínají v 1. ročníku ve hře na kytaru
➢ Adventní koncert v sále školy
➢ Koncert Akademie umění a kultury seniorů a výstava výtvarných prací
➢ Vánoční koncert „Děti hrají a zpívají dětem“ pro žáky ZŠ a MŠ
➢ Vánoční koncert žáků školy v kostele sv. Fabiána a Šebestiána ve spolupráci se ZŠ
Žukovského a ZŠ Nebušice
➢ Vystoupení HO a TO na „Netradičním masopustním večeru“ pro děti a rodiče
naší školy
➢ Výtvarný obor (dále jen VO) se podílel na výzdobě sálu u příležitosti konání
„Netradičního masopustního večera“
➢ Školní kolo klavírní soutěže vypsané MŠMT

2. Mezinárodní aktivity
země
0

město
0

specifikace, typ akce
0

Uveďte partnerské subjekty:
5

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

počet
zúčastněných
žáků

obor

Krajské kolo soutěže Klavír
MŠMT
Svetové dedičstvo
očami detí 2020,
UNESCO,
Banská Štiavnica,
Slovensko

umístění do 3.místa
Neproběhlo z důvodu
epidemie

Výtvarná soutěž

6

Natalia Golonka
obdržela Čestné
uznání poroty

Ilustrace pro Boženu Výtvarná soutěž
N., Národní
pedagogické
muzeum a knihovna
J. A. Komenského

7

Zuzana Kachlíková
postoupila do dalšího
kola. Ilustrace vyjde
knižně v připravované
čítance Boženy
Němcové

4. Granty
účel akce

vyhlašovatel
0

5.

0

výše přidělených finančních
prostředků
0

Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty)
06. 07. - 14. 07. 2019
➢ pedagog naší školy byl odborným lektorem na Mezinárodní letní škole staré hudby
ve Valticích na Moravě
09.08. - 13. 08. 2019
➢ pedagog naší školy byl odborným lektorem na letních kurzech barokní hudby v Plzni
– projekt Plánický
20. 09. 2019
➢ vystoupení fanfárového souboru na slavnostní Imatrikulaci žáků 1. ročníků
pořádanou HMP ve Smetanově síni obecního domu
13. 11. 2019
➢ slavnostní vystoupení fanfárového souboru k 253. výročí od narození generála
Josefa Radeckého.
15. 11. 2019, 07.02. 2020
➢ byly uskutečněny pěvecké semináře pro děti naší ZUŠ na téma – Hlasohrátky
05. 12. 2019

6

➢ vystoupení žáka na Mikulášském setkání u firmy Přerost a Švorc v Praze 6 –
Veleslavíně

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

2.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2019/2020 v ZUŠ Charlotty Masarykové neproběhla žádná kontrola ze
strany ČŠI.
Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Ve školním roce 2019–2020 v ZUŠ Charlotty Masarykové neproběhla žádná kontrola.

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

VO

TO

průměr – průměr –
indiv.
kolektivní
výuka
výuka

průměr

průměr

350

320

520

240

% skutečných
úplata za
průměrných
LDO
vzdělávání
neinv. výdajů
školy na žáka (§ za rok (v tis.
Kč)
průměr 8 vyhl.č.71/2005
Sb.)
2658,6
101,04

VII.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019
Příjmy celkem
Poplatky od žáků
Příjmy z hospodářské činnosti
Ostatní příjmy
Neinvestiční výdaje
Platy
Zdravotní pojištění a sociální pojištění
Učebnice a učební pomůcky
Ostatní provozní náklady
Dotace MŠMT celkem
a) Platy
b) OON
c) ONIV
Dotace MHMP

22 753 098,30 Kč
2 658 608,- Kč
20 000,- Kč
20 074 490,30 Kč
22 661 364,43 Kč
14 252 098,- Kč
4 835 254,- Kč
132 711,05 Kč
3 441 301,38 Kč
18 259 217,- Kč
13 261 098,- Kč
150 000,- Kč
4 848 119,- Kč
1 610 152,70 Kč
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VIII.
Další informace
➢ v srpnu 2019 proběhly v ZUŠ Ch. Masarykové Mezinárodní mistrovské interpretační
kurzy „Masterclass 2019“
➢ od října 2019 pokračuje druhý studijní cyklus Akademie umění a kultury pro seniory
HMP
➢ od září 2019 do června 2020 v amfiteátru na zahradě školy se uskutečnil z důvodu
epidemie Covid 19 pouze jeden koncert:
- v říjnu koncert pedagogů moderní hudby pod názvem Podzimní Bigbeat v zahradě

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.
V důsledku koronavirové krize na jaře r. 2020 naše škola přešla na formu distančního
vzdělávání. Management školy byl postaven před zcela nové úkoly a výzvy, jak co
nejkvalitněji kontinuálně zabezpečit umělecké vzdělávání bez výrazného propadu klíčových
kompetencí žáků a také čelit požadavkům zákonných zástupců žáků na vracení části úplaty
za vzdělávání. Díky organizaci, velkému nasazení vedení školy a jednotlivých učitelů se
výuku podařilo zabezpečit, taktéž i závěrečná absolutoria a talentové zkoušky se zápisy
nových žáků. Žádosti o vrácení úplaty za vzdělávání se, díky kvalitně poskytované distanční
výuce ze strany školy, ukázaly jako víceméně marginální problém.
Bohužel, nařízená hygienická opatření nám zcela znemožnila realizovat hromadná žákovská
vystoupení, koncert učitelských osobností, v červnu i závěrečný koncert v zahradním
amfiteátru a slavnost uložení časového pouzdra k 60. výročí založení školy.
Dále byla, z rozhodnutí Bezpečností rady hl. města Prahy, zcela přerušena výuka studentů
seniorů Akademie a kultury.

V Praze dne 19. října 2020

Č.j.: 84/2020

MgA. Miloslav Klaus, ředitel Základní umělecké školy Charlotty Masarykové
Digitálně podepsal

MgA. Miloslav MgA. Miloslav Klaus
Datum: 2020.10.19
Klaus
15:20:02 +02'00'
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