Výroční zpráva 2019/2020
Základní umělecká škola Uhlířské Janovice, příspěvková organizace
Vypracování výroční zprávy o činnosti je příspěvkovým organizacím Středočeského kraje
uloženo směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského
kraje a jeho příspěvkových organizací. Směrnicí je dána základní struktura zprávy a termín
jejího odevzdání zřizovateli. Struktura výroční zprávy o činnosti školy dále vychází § 7
vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a
výročních zpráv.
Výroční zpráva o činnosti základní umělecké školy (ZUŠ) se v souladu s výše uvedenou
směrnicí zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o
hospodaření školy zpracovaných za kalendářní rok. Po schválení výroční zprávy
pedagogickou (uměleckou) radou ji ředitel zasílá nejpozději do 31. října Odboru školství,
mládeže a sportu.
1. Základní údaje o škole


Základní umělecká škola Uhlířské Janovice, příspěvková organizace
Krajský úřad středočeského kraje
IČO 70840652 a IZO 600001245
 Kontakty:
číslo telefonu 321 797 316, faxu 321797316, e-mailová adresa zusuj@zusuj.cz
www stránky: www.zusuj.cz
jméno ředitele školy Květoslav Červený, jeho statutárního zástupce Alena Jíchová
kontakty ředitel mobil 722 923 511; statutární zástupce mobil 723 082 313
Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny
za hodnocený školní rok 2011/2012 – 22. 9. 2011
2. Charakteristika školy


Vymezení hlavní a doplňkové činnosti škol: umělecké vzdělávání ve 2 oborech – v oboru
hudebním a v oboru výtvarném bez doplňkové činnosti



Materiálně technické podmínky pro výuku: Pečírkova 168; 285 04 Uhlířské Janovice
majitel město Uhlířské Janovice



5 poboček: část budovy Mateřské školy v Zásmukách – majetek města Zásmuky;
285 02 ZŠ Suchdol 6; ZŠ náměstí Smiřických 33, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy;
ZŠ a MŠ 281 43 Bečváry 49; ZŠ a MŠ 281 21 Kutnohorská 181 Červené Pečky;
prostorové zabezpečení výuky: z 80% vyhovující. Od tohoto roku postupné vybavování školy
novým zařízením (nábytek). Bohužel málo prostředků na nástrojové vybavení školy.
V průběhu roku se podařilo získat dotaci 60 000,-Kč od města Uhlířské Janovice, která byla
použita na provozní náklady (elektrická energie).


Datum založení školy: 1. 9. 1993, škola zabezpečuje výuku v regionu dojížděním učitelů
do základních škol regionu pro žáky, kteří by jinak museli do umělecké školy dojíždět.

Strana 1 (celkem 8)

Kapacita
školy

Nejvyšší povolený počet žáků
v uměleckém oboru
literárně
hudební taneční výtvarný
dramat.

180
1

180

0

50

0

Skutečný
počet
žáků
celkem1

Počet žáků v uměleckém oboru1
hudební

taneční

výtvarný

literárně
dramat.

168

0

12

0

180

bez dospělých



Vzdělávací programy školy se řídí osnovami pro ZUŠ upravené pro potřeby ZUŠ Uhlířské
Janovice. Učební plány jsou dodržovány podle plánů vydaných MŠMT.



Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu: výuka žáků v uměleckých oborech v místě
sídla ZŠ, kam učitelé ZUŠ dojíždějí.



Umělecká rada školy je tvořena 3 učiteli (jmenuje ředitel školy 1. 9. 2019).



Asociace ZUŠ: škola je členem AZUŠ od 6. 9. 1999.

3. Umělecké obory a údaje o žácích v nich


Změny ve skladbě uměleckých oborů (nové obory/zrušené obory)

I. Počet žáků na I. stupni – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2019)
Kód a název oboru

Počet žáků
v základním studiu

v rozšířeném studiu

0
164
0
0
0
12
0
176

0
0
0
0
0
0
0
0

Přípravné studium (1. a 2. roč.)
Hudební obor – individuální výuka
Hudební obor – skupinová výuka
Hudební obor – kolektivní výuka
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně dramatický obor
Celkem
II. Počet žáků na II. stupni – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2019)
Kód a název oboru
Přípravné studium (1. a 2. roč.)
Hudební obor – individuální výuka
Hudební obor – skupinová výuka
Hudební obor – kolektivní výuka
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně dramatický obor
Celkem
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Počet žáků
v základním studiu

v rozšířeném studiu

0
4
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0

III. Studium dospělých – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2019)
Počet dospělých
- celkem

Kód a název oboru
Hudební obor – individuální výuka

z toho žáci
denního studia
ze SŠ a VOŠ

0
0
0
0
0
0

Hudební obor – kolektivní výuka
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně dramatický obor
Celkem

0
0
0
0
0
0



Hudební obor – učební plán č.5c hra na klavír; učební plán č.5d hra na elektronické
klávesové nástroje; učební plán č.5b hra na housle; učební plán č.5f hra na zobcovou
flétnu; učební plán č.5j hra na klarinet; učební plán č.5k hra na trubku, učební plán č.5l
hra na tenor, učební plán č.5i hra na bicí; učební plán č.5e hra na kytaru; učební plán č.5a
hra na akordeon; učební plán č.5m hra na pozoun.



Pobočky školy (adresa – počet žáků a dospělých, vyučované umělecké obory)



285 02 Suchdol 6 – hudební obor 9 žáků;



281 44 Zahradní 470, 281 44 Zásmuky – hudební obor 36 žáků



281 63 Náměstí Smiřických 33, Kostelec nad Černými Lesy – hudební obor 13 žáků;



281 43 Bečváry 49 – hudební obor 0 žáci;



281 21 Kutnohorská 181 Červené Pečky – 14 žáků;



V tomto školním roce nevyučovala škola žádného dospělého žáka nebo žákyni.



Cizí státní příslušníci – 1 žáků.



Žáci dojíždějící do školy z jiných krajů 0 žáků.



Škola neměla zatím možnost vzdělávat žáky s mimořádným nadáním ani žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami nebo s jakýmkoliv znevýhodněním.

4. Přijímání uchazečů ke vzdělávání


Počty uchazečů, kteří se zúčastnili talentového průzkumu a počty uchazečů, kteří byli na
základě prokázání předpokladů k uměleckému vzdělávání přijati do přípravného studia
(k 30. 9. 2019) – podle uměleckých oborů 0 žáků.



Počet uchazečů, kteří konali talentové zkoušky do základního studia I. stupně (k 30.
9.2019) – podle uměleckých oborů – hudební obor 25, – výtvarný obor 0



Počet přijatých na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do základního studia
II. stupně a do studia pro dospělé (k 30. 9. 2019) – podle uměleckých oborů 0 žáků.



Počet přijatých (žáků, dospělých) v průběhu školního roku 2019/2020 1 žák.
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5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání


Počty žáků, kteří konali postupové zkoušky, z toho úspěšně 167 žáků hudebního oboru.



Počty žáků, kteří ukončili I. stupeň základního studia a II. stupeň základního studia
závěrečnou zkouškou 13 žáků hudebního oboru.



Počty žáků, kteří ukončili docházku do ZUŠ v průběhu školního roku nebo na jeho konci
bez ukončení stupně vzdělání 1 žák.



Počty žáků, kteří byli přijati na střední nebo vysoké školy uměleckého zaměření (podle
typu školy) .

6. Údaje o pracovnících školy
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2019)
Počet pracovníků
celkem fyzický
nepedagogických
pedagogických
/přepočtený
fyzický/přepočtený
fyzický/přepočtený

10/
1

2/

pedagogických
– s odbornou kvalifikací1

10/

10

ve smyslu §10 odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

II. Učitelé – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy) – k 30. 9. 2019
Počet učitelů
VŠ uměleckého
VŠ – Ped. fakulta
zaměření
Konzervato Konzervato
– obory s uměl. zam.
(AMU, AVU)
ř
ř
Jiná VŠ
– 6letá
– 4letá
magistersk bakalářské magistersk bakalářské
é stud.
stud.
é stud.
stud.

1


0

0

0

9

0

Jiná VOŠ
nebo SŠ

0

0

Rok ukončení funkčního studia (FS), tj. studia pro ředitele škol nebo studia pro vedoucí
pedagogické pracovníky:
-

ředitele FS 1 5. 6. 2018.

III. Učitelé – podle délky praxe (k 30. 9. 2019)
Počet učitelů s praxí
do 5 let
do 10 let
do 20 let

2

do 30 let

více než 30 let

2

6

IV. Věková struktura učitelů (k 30. 9. 2019)

Celkem

0

0

1

3

3

Z toho
důchodci
3

z toho žen

0

0

1

2

2

2

Počet učitelů

do 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

nad 60 let
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Průměrný
věk
57,8
57,6



Personální změny ve školním roce:
-

počet pedagogických pracovníků, kteří nově nastoupili na školu (podle typu
absolvované školy) a jejich odborná kvalifikace 3 učitelů

-

počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy 2 učitelé

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků
(ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků)


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (s výjimkou FS uvedeného v bodě 6)
-



Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (s výjimkou FS uvedeného v bodě
6)
-



vzdělávací instituce, obor studia (zaměření), počet studujících, počet absolventů,
získaná certifikace (diplom – titul, osvědčení), příp. předpokládaný rok ukončení
studia

vzdělávací instituce, obor studia (zaměření), počet studujících, počet absolventů,
získaná certifikace (diplom – titul, osvědčení) 0

Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání – kurzy, semináře)
a samostudium
a) počet jednodenních a dvoudenních akcí 5
b) počet vícedenních akcí 0
 vzdělávací instituce, zaměření akcí, počet zúčastněných
b) samostudium – všichni pedagogičtí pracovníci



Finanční náklady vynaložené na DVPP 0,- Kč



V druhé polovině tohoto školního roku nebylo možné uskutečňovat žádné výše zmíněné
akce z důvodu epidemiologického onemocnění – Covid 19

8. Výsledky a prezentace školy na veřejnosti


Účast žáků školy v uměleckých soutěžích (okresní, krajská, celostátní, mezinárodní kola)
–0



zhodnocení akce, výsledky žáků školy; škola se svým zaměřením zabývá žáky, kteří
nemohou svou kvalitou konkurovat žákům z velkých ZUŠ, kde je možný mnohem větší
výběr talentovaných žáků.



Veřejné prezentace výsledků školy – festivaly, přehlídky a výstavy – přehled akcí a jejich
vyhodnocení, výsledky hudební obor celkem 25 akcí; výtvarný obor stálé výstavy a
výzdoba prostor ZUŠ v Zásmukách a Uhlířských Janovicích; výsledky 25koncertů pro
veřejnost. 1; tvůrčí výstava ke dni kostelů a výstava prací žáků výtvarného oboru
průběžně aktualizovaná v prostorách školy a jejích poboček.



Mezinárodní aktivity školy a spolupráce se zahraničními školami – 0 obsah, přínos,
výsledky apod.



Organizace soutěží a další významné aktivity školy-koncerty a výstava ke dni kostelů.
Velký koncert pro město Uhlířské Janovice 1. 5. 2019. Orchestr, pěvecký sbor, výtvarný
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obor. Škola nemá prostorově ani kapacitně vhodné prostory pro pořádání soutěží, festivalů
apod


V druhé polovině tohoto školního roku nebylo možné uskutečňovat žádné akce z důvodu
epidemiologického onemocnění – Covid 19



Spolupráce s rodiči se uskutečňuje ve styku s učiteli na hodinách nebo koncertech, pomocí
e-mailů a telefonu. Se zřizovatelem je vedení školy v pravidelném styku dle potřeb
zřizovatele a školy. Město Uhlířské Janovice poskytlo zrenovovanou budovu na náměstí.
Škola též pozitivně reaguje na požadavky veřejnosti na vystoupení (koncerty pro
důchodce, výchovné koncerty, vítání občánků a pomoc jednotlivých žáků a učitelů při
kulturních akcích dalších subjektů).

9. Programy a projekty:
a) předložení/realizace vlastních projektů v rámci programů EU (ROP NUTS 2 Střední
Čechy, atd.) a partnerství v projektech s finanční podporou z EU
b) zapojení školy do projektů financovaných z prostředků EU (RVP ZUV,…)
c) zapojení školy do mezinárodních programů (Comenius atd.)
d) zapojení školy do rozvojových programů MŠMT, příp. do programů dalších subjektů
Vyhlašovatel
programu
(projektu)

Název a stručná
charakteristika
podaného (schváleného)
projektu

Schválená finanční
podpora, finanční
spoluúčast kraje,
vlastní či jiné
finanční zdroje

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Průběh realizace,
čerpané finanční
prostředky

Zhodnocení přínosu
projektu a jeho
výsledky (pokud
byl ukončen)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o
dalších kontrolách neuvedených v bodě 11)


Mimořádná inspekce na základě stížnosti ze dne 9. října 2019. Česká školní inspekce
vyhodnotila stížnost jako neoprávněnou. Podrobnosti ve zprávě ČŠI.

11. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
I. Výše úplaty ve vzdělávání podle uměleckého oboru a typu výuky pro žáka/dospělého - pro školní rok
2019/20
Výše úplaty za žáka – I. a II. st.
Výše úplaty – studium dospělých
žák denního
Kód a název oboru
v základním
v rozšířeném
dospělý
studia SŠ, VOŠ
studiu
studiu
a konzervatoře
Přípravné studium (1. a 2. roč.)
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Hudební obor – individuální
2.800 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
výuka
Hudební obor – skupinová výuka
2.800 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Hudební obor – kolektivní výuka

0 Kč

0 Kč
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0 Kč

0 Kč

Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně dramatický obor
Celkem

0 Kč
1.600 Kč
0 Kč
7.200 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

II. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy
v tis. Kč

Za rok 2019 (k 31. 12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

Za 1. pol. roku 2020 (k 30. 6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

6085

0

3213

0

2.

Výnosy celkem

6087

0

3233

0

5594

0

2939

0

493

0

294

0

2

0

20

0

příspěvky a dotace na provoz
z toho
ostatní výnosy
3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním

III. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč

Za rok 2019
(k 31. 12.)

1.

Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)

0

2.

Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem
(INV)

0

3.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes
účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)

6571

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)

6571

z toho
z toho

ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 166,…)

0
0

z toho

0
0

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem
(NIV)

4.

0

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)

0

ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002…)

0

z toho

0
z toho

0
0

5.



Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM
EHP/Norsko atd.)

Komentář k ekonomické části: ve výše uvedeném roce nebyly pořízeny žádné investiční
akce ani nebyly realizovány velké opravy. Výsledek hospodaření v roce 2019 skončil
kladným výsledkem ve výši 1 072 Kč.
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0



Byly provedeny běžné kontroly úřadu sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven a
nebyly shledány žádné nedostatky. Dále jsem prováděl řídící průběžnou a následnou
kontrolu pravidelně měsíčně, a to vždy při podpisech jednotlivých účetních dokladů (PPD,
VPD, FAV, FAP, VBÚ, VBÚ FKSP a VÚD – MZDY, ROZPOČTY, …), případné
nedostatky byly ihned odstraněny. Během pravidelných kontrol nebyly žádné závažné
nedostatky zjištěny. Probíhala úzká spolupráce a komunikace s účetní školy (příkazce
operace a správce rozpočtu). Předběžnou kontrolu jsem prováděl při přípravě plánovaných
operací, např. tvorba rozpočtu školy, platové inventury apod. Zjištěné chyby při
pravidelných kontrolách jsem opakovaně kontroloval a nedostatky byly ihned napraveny.

12. Závěr
Škola v působnosti rozlehlého regionu zabírajícího okresy Kolín, Kutná Hora a Praha Východ
plní své pedagogické a umělecké poslání a nemá žádnou doplňkovou činnost. Učitelé školy
budou i nadále dojíždět za žáky do jejich ZŠ a tím, umožní co největšímu počtu uchazečů o
základní umělecké vzdělávání, aby se mohli již od útlého mládí věnovat těmto činnostem.
Problémem školy zůstává malá kapacita školy, která omezuje přijímání nových zájemců o
výuku. V Uhlířských Janovicích a ve všech odloučených pracovištích je neustále mnoho
uchazečů, které nemůže škola přijmout.
V dubnu začala škola pracovat na navýšení kapacity žáků, společně se zřizovatelem.
Navýšení by mělo čítat 50 žáků, tedy ze 180 na 230 žáků. Kapacita škola by měla být
navýšena k 1. 9. 2021.
Velkým problémem je také málo finančních prostředků na vybavení školy. V tomto školním
roce se podařilo získat dotaci od města Uhlířské Janovice 60 tisíc korun, které byly použity na
dovybavení školy jak nábytkem, tak hudebními nástroji.
.

Datum zpracování zprávy: 22. 10. 2010

Datum projednání zprávy: 27. 10. 2010

Podpis ředitele a razítko školy:
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