Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol
za školní rok 2018/2019

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
192

53

295

24

počet žáků

33586,82

HO

7

27270,80

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 31.12.2018
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

10

3

3

13

5

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet
Semináře

1

počet
vzdělávací instituce
účastníků
Kytarový seminář –
1
ZUŠ Ilji Hurníka
Taťány Klánské
„Rozvíjení
technických
dovedností u žáků
ZUŠ, osvojování
správných návyků
při cvičení a výběr
vhodné literatury“
zaměření

1

Kytarový seminář
Vladislava Bláhy
„Technika hry levé
ruky s použitím
metody a cvičení
Scotta Tennata“

3

ZUŠ Ilji Hurníka

1

Kytarový seminář
Stanislava Juřici
„Rychle a zábavné
– co nového? Nové
metodické postupy
při výuce nejen těch
nejmenších
kytaristů

2

ZUŠ Ilji Hurníka

1

Kytarový seminář J.
Matěje Raka
„kytarové
doprovody v ZUŠ“

2

ZUŠ Ilji Hurníka

2

Semináře

Kurzy

1

Využití nových
metod a forem ve
výuce dechových
nástrojů na ZUŠ“

1

NIDV

1

Leadership jako
proces vedení lidí

1

NIDV

3

Artikulace v barokní
hudbě

3

ZUŠ HMP

1

Akademie pro
seniory

3

ZUŠ Hostivař

1

Metody hudební
teorie

1

Rudolfinum Praha

2

Hra na elektrické
klávesové nástroje

1

NIDV

1

Hra na akordeon

1

Pražská konzervatoř

5

Workshop se
světoznámým
houslistou
Romanem
Patočkou

1

ZUŠ Open

1

Seminář Ivana
Klánského –
Interpretace
českých
romantických
skladatelů

4

ZUŠ Dobřichovice

1

Seminář Ivana
Klánského –
Klavírní technika
jako prostředek
umělecké
interpretace

4

ZUŠ Dobřichovice

1

Seminář EPTA –
Interpretace hudby
na klavírních
nástrojích před
Beethovenem

3

EPTA Schnirchova
25, Praha 2

1

Hra na klavír

1

Klavírní studio Evy
Suchánkové

1

Cvičení z hudební

1

ZUŠ Ilji Hurníka

3

teorie

doplňkové
pedagogické
studium

školský
management

3

Úskalí chvály

1

MŠMT

1

Komunikace s rodiči
nadaného žáka

1

MŠMT

1

Absolvování školení
první pomoci

1

MŠMT

1

Speciální
pedagogika

1

OSVČ Mgr. Hálová

8

Výuka žáků na
Pražské
konzervatoři

1

Pražská konzervatoř

4

Výuka žáků u prof.
Zdeny Pelikánové

1

ZUŠ Šimáčkova
Praha

6

Výuka žáků na
HAMU

1

HAMU pedagog
Leoš Čepický

1

Společný orchestr
žáků ZUŠ a České
filharmonie

1

AZUŠ

1

Doktorandské
studium
Hudební teorie

1

HAMU Praha

2

Dotační šablony

2

ZUŠ Ch. Masarykové

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

Spisová služba

2

Archiv hlavního města Prahy
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III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ)
1.

Cizí státní příslušníci

EU
15
3.

4.

Cizinci –
(Školský zákon §
20 odst. 2 písm.
d)
30

ostatní

15

Žáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením
SŠ

VOŠ

2

0

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)
29 interních a 15 třídních koncertů
koncert komorní hudby
3 koncerty absolventů Hudebního oboru (dále jen HO)
koncert pedagogů z oddělení moderní hudby v amfiteátru na zahradě školy
Vánoční matiné HO a TO v sále Bohuslava Martinů – Akademie múzických umění
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 Tanečního oddělení (dále jen TO) v sále školy
Vánoční koncert žáků školy v kostele sv. Fabiána a Šebestiána ve spolupráci se ZŠ
Dědina
➢ Samostatný koncert kytarového oddělení
➢ 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“
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢ Žáci VO se zúčastnili „Neviditelné výstavy Pestrý svět“ na téma: Hudba
pořadatel Praha – Novoměstská radnice
➢ XIV. koncert učitelských osobností v Břevnovském klášteře
➢ 9 koncertů HO a propagační akce TO pro děti ve spádových MŠ v Praze 6
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➢ VO se podílel v rámci školy na výrobě upomínkových předmětů pro kytarové
oddělení
➢ VO se podílel v rámci školy na výrobě upomínkových předmětů pro Krajské kolo
soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje (EKN) a Den otevřených dveří
➢ Den otevřených dveří v obou budovách pro všechny obory
➢ Koncert komorní hudby u Salvátora
➢ Klavírní soutěž pro žáky ZUŠ Ch. Masarykové
➢ Koncert žáků z oddělení moderní hudby a bicích nástrojů, který byl zrušen z důvodu
nepřízně počasí
➢ Závěrečný koncert Akademie umění a kultury seniorů a výstava výtvarných prací
➢ Závěrečný koncert žáků TO v Salesiánském divadle
➢ Samostatná výstava prací žáků VO v době Závěrečného koncertu v zahradě školy
➢ Závěrečný koncert HO a TO v amfiteátru na zahradě školy
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

počet
zúčastněných
žáků
5

umístění do 3.místa

4

2. cena
Fanfárový kvartet

Soubor fléten

2

2. cena
Flétnové duo

Soubor fléten

2

3. cena
Flétnové duo

Medzinárodná
výtvarná súťaž
“Svetové dědičstvo
očami detí“

Výtvarná súťaž
Bánská Štiavnica

1

3. cena

II. ročník celostátní
výtvarné soutěže
„Po stopách
Antonína Dvořáka“

Vysoké u Příbrami

1

3. cena

obor

Krajské kolo soutěže Soubor trubek
komorních souborů
s převahou
dechových nástrojů Soubor trubek

6

1. cena
Fanfárový kvintet

4. Granty
účel akce

vyhlašovatel
0

5.

0

výše přidělených finančních
prostředků
0

Spolupráce s partnery (MČ, jiné subjekty…)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

07. 07. - 15. 07. 2018
pedagog naší školy byl odborným lektorem na Mezinárodní letní škole staré hudby
ve Valticích na Moravě
23.08. - 30. 08. 2018
pedagog naší školy byl odborným lektorem na letních kurzech barokní hudby v Plzni
– projekt Plánický
27. 09. 2018
vystoupení fanfárového souboru na slavnostní Imatrikulaci žáků 1. ročníků oborů
vzdělání s výučním listem pořádanou HMP ve Smetanově síni obecního domu
30. 11. 2018, 11. 01. 2019, 13. 04. 2019, 31. 05. 2019
byly uskutečněny pěvecké semináře pro děti naší ZUŠ na téma – Hlasohrátky
02. 12. 2018
Vánoční koncertní odpoledne žáků houslové třídy H. Dykastové – ZŠ Dlouhý lán
05. 12. 2018
vystoupení žáka na Mikulášském setkání u firmy Přerost a Švorc v Praze 6 –
Veleslavíně
07. 12. 2018
Vystoupila žákyně naší školy v pořadu Skladatele dětem – děti skladatelům,
pořadatel AHUZ
13. 12. 2018
Vánoční vystoupení žáků houslové třídy H. Dykastové – v parku P. Šabacha
09. 01. 2019
byl uskutečněn seminář pro zobcové flétny na téma „Interpretace barokní hudby“
07. 04. 20198
Žákyně naší školy se zúčastnila soutěže Pro Bohemia Ostrava 2019
10. 05. 2019
Vystoupila žákyně naší školy v pořadu Skladatele dětem – děti skladatelům,
pořadatel AHUZ
18. 05. 2019
Koncert komorní hudby v kostele U Salvátora v Praze 1
21. 05. 2019
koncert našich žáků v rámci nesoutěžního hudebního festivalu „Libeňské jaro
mladých“
19. 06. 2019
Hudební vystoupení žáků houslové třídy H. Dykastové „Waldorfest“
20. 06. 2019
vystoupení houslistů ZUŠ Charlotty Masarykové na koncertě v Řevničově
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V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

2.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2018–2019 v ZUŠ Charlotty Masarykové neproběhla žádná kontrola ze
strany ČŠI.
Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Dne 29.10.2018 proběhla v naší škole plánovaná kontrola PSSZ – územního pracoviště
Trojská 1997/13 a, Praha 8, zaměřená na plnění povinností v nemocenském pojištění,
v oblasti pojistného a v důchodovém pojištění. Kontrolované období bylo od 1.1.2015 do
30.9.2018.
V oblasti plnění povinností v nemocenském pojištění byl zaměstnavatel upozorněn na
plnění povinností daných ustanovením § 94 zákona č. 187/2006 Sb.
V oblasti pojistného a důchodového pojištění nebyly zjištěny nedostatky.

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

VO

TO

průměr – průměr –
indiv.
kolektivní
výuka
výuka

průměr

průměr

350

320

460

260

% skutečných
úplata za
průměrných
LDO
vzdělávání
neinv. výdajů
školy na žáka (§ za rok (v tis.
Kč)
průměr 8 vyhl.č.71/2005
Sb.)
2376
103,24

VII.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018
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
Platy
OON
ONIV
Dotace MHMP

2 636 615,35 Kč
2 376 062,- Kč
18 860,- Kč
241 694,25 Kč
18 953 833,02 Kč
11 932 375,- Kč
3 916 882,- Kč
108 485,83 Kč
2 996 090,19 Kč
14 881 816,- Kč
10 778 398,- Kč
150 000,- Kč
3 953 418,- Kč
14 454 277,62 Kč
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VIII.
Další informace
➢ v srpnu 2018 proběhly v ZUŠ Ch. Masarykové Mezinárodní mistrovské interpretační
kurzy „Masterclass 2018“
➢ od října 2018 probíhá druhý studijní cyklus Akademie umění a kultury pro seniory
HMP
➢ Dne 18. dubna 2019 proběhlo v naší škole Krajské kolo soutěže na elektronické
klávesové nástroje (EKN)
➢ od září 2018 do června 2019 v amfiteátru na zahradě školy se uskutečnilo několik
veřejných akcí:
- v září koncert pedagogů moderní hudby pod názvem „Podzimní Bigbeat v zahradě“
- v červnu se uskutečnil Závěrečný koncert školy s výstavou prací VO
➢ na Závěrečném koncertě bylo poprvé slavnostně předvedeno nainstalované
zastřešení pódia sluneční plachtou
➢ na zajištění koncertu se partnersky také podílela firma Přerost a Švorc auto (zajištění
cen v tombole a dovoz a odvoz hudebních nástrojů)
Dle usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019 a nově revokovaným usnesením RHMP č.
884 ze dne 13. 5. 2019 – využití posílených mzdových prostředků pracovníků v oblasti
školství včetně podpory pracovníků v oblasti stravování ve školách zřizovaných hlavním
městem Prahou (s přihlédnutím na vyšší životní náklady v HMP) zatím nedošlo k naplnění
účelu jejich poskytnutí. Poskytnuté finanční prostředky budou dle závazného usnesení
RHMP k tomuto účelu rozděleny do konce kalendářního roku 2019.

V Praze 30. října 2019

Č.j. 94/19

MgA. Miloslav Klaus, ředitel školy
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