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Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol
za školní rok 2016/2017

I.
Základní údaje o škole

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

          Základní umělecká škola Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4 - Spořilov
                  

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon

        Ředitel - Mgr. Josef Zámečník, reditel@zusvpetrova.cz,  tel. 602 350 424
        Satutární zástupce – Miloš Knopp, DiS., zastupce@zusvpetrova.cz, tel. 774666728

3. Webové stránky, e-mailová     adresa právnické osoby

        www.zusvpetrova.cz, reditel@zusvpetrova.cz

4. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti předcházejícímu školnímu roku

a. nové obory  - elektrická kytara, hra na bicí nástroje, hra na akordeon,
b. zrušené obory – žádné

5. Místa poskytovaného vzdělávání

a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
adresa vlastník budovy výše

nájemného/rok
vyučované
obory

počet žáků

Praha 4
Dunická 3136/1

MHMP 0 Hudební,
Taneční
Literárně-
dramatický

549

b. jiná
adresa vlastník budovy výše

nájemného/rok
vyučované
obory

počet žáků

Praha 4,
Jižní náměstí
924/12

MHMP 0 Hudební 81

Praha 4,
Boční II. 1220/7

MHMP 0 Hudební
Výtvarný

96

II.
Pedagogičtí pracovníci právnické osoby

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

počet pedagogických
pracovníků

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků

  kvalifikovaných 44 100
  nekvalifikovaných 0 0

mailto:reditel@zusvpetrova.cz
mailto:info@zusvpetrova.cz
http://www.zusvpetrova.cz/
mailto:zastupce@zusvpetrova.cz


     

Věková struktura pedagogických pracovníků

počet celkem ve
fyzických
osobách

k 31.12.2016

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 12 6 9 12

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Nepedagogičtí pracovníci školy

Fyzické osoby
celkem

Přepočtení na
plné

zaměstnance
4 4,5

      Další vzdělávání nepedagogických pracovníků

počet zaměření
počet

účastníků
vzdělávací instituce

semináře 2 Účetnictví PO, Rozpočet 2 Gordic

kurzy 1 Inventarizace majetku 1 Seminaria

jiné (uvést jaké) 0

                                                                           III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZUŠ)

1. Cizí státní příslušníci

EU

Cizinci –
(Školský zákon §
20 odst. 2 písm.

d)

ostatní

15 32 0

2

semináře 2
Výchovně-vzdělávací proces,

Tvorba a úprava ŠVP
Příprava žáka na soutěž

47
Ing. Buchta, Zlín
ZUŠ I. Hurníka

kurzy 3
Nové výukové metody

Umělecké vzdělávání v ČR
25

JAMU, NIDV
PORTEDO o.p.s.

Doplňkové
pedagogické
studium

11

Rozšiřování znalostí a výukových
metod v pedagogickém procesu

Povinná dokumentace
Školský zákon 

Odměňování pracovníků školství
Dechové soboty

11

Vzdělávací institut
Středočeského.kraje 

ZUŠ I. Hurníka, Seminaria
Comenius Agency

Agentura Paris
Konzervatoř Brno



4.     Integrace žáků – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

počet žáků:  1
bezbariérový vstup do objektu školy: ne

IV. 
Aktivity právnické osoby

1.   Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce)

Celkem 68 akcí ZUŠ – HO, TO, LDO, VO – koncerty, přehlídky, představení, výstavy
15 spolupráce s dalšími subjekty
Byly realizovány tyto projekty:
 Festival Advent
 Vánoční koncert – Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční 
 Setkání na Spořilově
 Open Garden v rámci ZUŠ OPEN
 Mistrovská jubilea

2.   Mezinárodní aktivity

země město specifikace, typ akce
Spolková republika 
Německo

Weil am Rhein Výměnný pobyt – společné 
koncerty v Praze

Uveďte partnerské subjekty:Městská hudební škola Weil am Rhein.

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

název soutěže obor počet 
zúčastněných 
žáků

umístění do 3.míst

Krajské kolo soutěže MŠMT

Amadeus Mezinárodní soutěž
Music 2017/ XXIII ročník
Mládí a Bohuslav Martinů

Kytara
Housle
Klavír
klavír
klavír
Klavír

2
3
4
2
2
6

2x 3 místo, 1x 2 místo
2x 2 místo, 1x3
2 cena
1 a 2 cena
2x 1 cena 2x 3 cena 
cena za mimořádný 
interpretační výkon

4.   Granty

účel akce vyhlašovatel výše přidělených finančních 
prostředků

0 0 0

5.    Spolupráce s     partnery (MČ, jiné subjekty..)
 pražské i mimopražské ZUŠ
 STAP (Sdružení tanečních pedagogů)
 Městská knihovna Praha, pobočka Praha 4
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 Městská část Praha 4
 Římskokatolická farnost Praha 4 – Spořilov
 Římskokatolická farnost Praha 4 – Michle
 Komunitní centrum Matky Terezy
 Domov Sue Rydr, Praha 4
 Konzervatoř a Vyšší odborná škola J. Ježka
 HAMU Praha
 Palata – domov pro zrakově postižené
 Dům s pečovatelskou službou, Zvonková, Praha 10
 Domov důchodců, Janouchova, Praha 4

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení
- ve školním roce 2016/2017 neproběhla žádná inspekční činnost prováděná Českou školní
inspekcí

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení:

Veřejnosprávní finanční kontrola, Odbor kontrolních činností MHMP, dne 2.6.2016.
Z provedené finanční kontroly vyplývá, že PO plnila účel, pro který byla zřízena. Testováním
jednotlivých oblastí hospodaření bylo zjištěno, že účetnictví organizace bylo vedeno v souladu
se zákonem č.  563/1991 Sb.,  svěřený majetek byl  využíván hospodárně.  Zjištěné drobné
nedostatky byly odstraněny do konce r. 2016.

VI.
Úplata za vzdělávání

výše úplaty za vzdělávání (měsíčně) % skutečných
průměrných
neinv. výdajů

školy na žáka (§
8 vyhl.č.71/2005

Sb.)

úplata za
vzdělávání za
rok (v tis. Kč)

HO VO TO LDO

průměr -
indiv.
výuka

průměr -
kolektivní

výuka
průměr průměr průměr

410 230 310 255 170 99,6 2.380,4
630 žáků

VII.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016

Hospodaření školy probíhalo v roce 2016 rovnoměrně a skončilo v hlavní činnosti s kladným 
hospodářským výsledkem ve výši 56.645,33 Kč, a ve vedlejší činnosti 1.893,00,- Kč.

Čerpání nákladů a plnění výnosů probíhalo plynule dle očekávání
a potřeb školy. Byly zakoupeny některé chybějící učební pomůcky, provedeny opravy, běžná 
údržba školy a pravidelné revize.

Škola obdržela  od MHMP v r. 2016 dotace  na investice:
Kč 2.412.228,00 Kč – rekonstrukce a výměna okenních výplní – ukončeno v r. 2016
Kč  450.000,00 – rekonstrukce přístupových komunikací – v r. 2016 vyčerpáno Kč 50.820,00, akce 
pokračuje do r. 2017
Kč 1.800.000,00 – oprava havarijního vchodu a terasy – v r. 2016 vyčerpáno 174.334,00 – akce 
pokračuje v r. 2017
Kč 250.000,00 – akustické řešení učeben – vyčerpáno v r. 2016
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Z investičního fondu bylo čerpáno 802.600,00,- na nákup učebních pomůcek a dovybavení prostor 
školy (cemballo jednomanuálové, klavír Yamaha, soubory nábytku do učeben) a Kč 463.000,00 na 
krytí odpisů DHM.

Z fondu odměn bylo použito 441.972,00  Kč na ohodnocení pracovníků.  

Z rezervního fondu bylo čerpáno Kč 800.000,00 na dovybavení učeben a kanceláří a nákup 
učebních pomůcek.

Limit počtu přepočtených pracovníků nebyl v roce 2016 překročen.
Prostředky na platy a OON byly vyčerpány beze zbytku.

Sponzorský dar jsme neobdrželi 6,000.- Kč na pronájem sálu na závěrečný koncert.

V doplňkové činnosti škola pronajímá příležitostně nebytové prostory.
Hospodářský výsledek z této činnosti činil k 31. 12. 2016 Kč 1.893,00 Kč.

VIII.
Další informace

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Základní umělecká škola Vadima Petrova se postupně etabluje na moderní uměleckou
školu. Zájem žáků o studium převyšuje možnosti školy a svědčí o výborné práci nejen
pedagogů ale i managmentu. Nestranní návštěvníci jsou nadšeni z presentace školy
v médiích. Je pravdou, že změna názvu školy přinesla velký zájem veřejnosti.  Jméno
hudebního skladatele  Vadima Petrova je top značkou,  nejen v  hudebním světě,  ale
i  v  celé  společnosti.  Jsme  nesmírně  rádi  za  vstřícné  jednání  všech  zúčastněných
nadřízených orgánů pří této změně názvu.
Spolupráce se zřizovatelem je nadstandardní. Dokončování úprav, jak stavebních, tak
interiérů, a přilehlých pozemků, zvláště na detašovaných pracovištích je patrná na první
pohled.
Ke  kvalitě  přispívá  i  nasazení  pedagogů  a  není  oddělení,  kde  by  nedocházelo
k pozitivním změnám. Například na výtvarném oboru došlo k více než 100% nárůstu
žáků. Vzkvétá odd. LDO i Taneční oddělení. V anketě Pražský učitel 2017 získala ocenění
naše vedoucí  klavírního  oddělení  Zuzana Hančilová.  Nelze  zůstat  u  jednoho  jména.
Většina učitelů si plní své povinnosti velice zodpovědně. Mnozí pedagogové se účastní
různých  školení  mimo  ZUŠ  a  semináře  ve  škole  jsou  samozřejmě  navštěvovány
pravidelně. Dobrou volbou bylo zakoupení plnohodnotného softveru Klasifikace, který po
počáteční  nedůvěře  je  využíván  ve  své  plnosti  a  značně  usnadňuje  výuku  i
administrativu s tím spojenou. 
Nové vybavení moderními elektronickými médii určitě povede ke zkvalitnění práce jak
v teoretických předmětech,  tak při  koncertech v našem sále  vybaveným moderním
kamerovým systémem s přenosem dat do předsálí, případně i na internet. Naše foye je
nově vybaveno moderním nábytkem a doplněno tématickými malbami žáků VO, které
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se  vztahují  k  pohádkám,  ke  kterým  napsal  hudbu  Vadim  Petrov.   Vše  je  kladně
hodnoceno  zvláště  rodiči  a  prarodiči,  kteří  zde  tráví  čas  při  čekání  na  naše  žáky
a k dispozici zde mají nápojový automat.
Úspěšně se rozběhla spolupráce s partnerskými školami. Letos se Základní uměleckou
školou v Senci na Slovensku a v loňském školním roce naše ZUŠ  navázala spolupráci
s německou Musikschule Weil am Rhein. Tato spolupráce vyvrcholila návštěvou školního
orchestru „,Bonds Big Band“ v červnu 2017 a to 14. 6 – 18. 6. 2017. Během těchto dnů oba
orchestry  vystoupily  na  několika  koncertech,  jak  v  naší   škole,  tak  jako  hosté  na
workshopu v ZŠ Jižní  pro více jak 150 dětí.  Ve čtvrtek 15.  června proběhla návštěva
Konzervatoře Jana Deyla. Opět s wokschopem o výuce nevidomých dětí a návštěvou
Muzea  hudby  v  Helichově  ulici.  Téhož  dne  proběhl  koncert  v  nově  zbudovaném
přírodním  areálu  s  krásným  otevřeným  pódiem  na  ZUŠ   Voborského společně
s  bendem  ,,Z.U.B.B.“  této  školy  a  orchestrem  naší  školy  Stony  Band.  Krásné  počasí
a skvělá atmosféra byla důstojným vyvrcholením  Open Air festivalu.
Během na dlouhou tratˇ  je  vznik  smyčcového orchestru.  Základy byly  již  položeny a
zkušený učitel, houslista, člen orchestru Národního divadla a dirigent Petr Anděl se do
tohoto úkolu pustil s vervou sobě vlastní. Prvním velkým počinem bylo nastudování a
slavnostní provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby v kostele sv. Anežky České
na Spořilově.
Další  velkou  výzvou  bude  Akademie  seniorů.  Přípravy  probíhaly  již  ve  školním  roce
2016/2017  a  zájem  převýšil  naše  možnosti.  Tato  skutečnost  přispěla  i  k  dlouho
neúspěšné spolupráci  s  městskou  částí  Praha 4.  Zde  se  ukázala  také  dobrá  volba
účasti  na  projektu  ZUŠ  Open podporovaný  nadací  Magdaleny  Kožené.  Velký  zájem
veřejnosti a médií nám pomohl při náboru studentů jak do Akademie, tak vlastích žáků
ZUŠ. Nyní je spolupráce s městskou částí Praha 4 příkladná.
V současné době je ve školství  nejčastěji  skloňovaným slovem inkluze.  Pro  základní
umělecké školy je to přístup zcela běžný a mnoho let samozřejmý díky z velké části
individuálním hodinám a tím pádem zvláštním přístupem ke každému jednotlivému
žáku. V hromadných předmětech je práce náročnější, ale díky menším skupinám se dá
zvládat bez asistenta výuky. Většina hudebních pedagogů je značně empatická k těmto
dětem a zatím se vážné problémy nevyskytly.
Chceme být školou otevřenou v pravém slova smyslu. Jak jsem již naznačil,  většina
nových  trendů  je  vlastně  dávno  vymyšlených.  Proto  se  chceme  držet  slov  našeho
a vlastně světového pedagoga Jana Ámose Komenského:,,ŠKOLA HROU!“
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