Zpráva o činnosti organizace za rok 2017
Zpracování je uloženo § 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů.

Charakteristika organizace:
Název organizace: Základní umělecká škola, Plzeň
Adresa: Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 240070
E-mail: zuschv@seznam.cz
IZO ředitelství: 600002713
IČO: 45333165
Právní forma:

1
Příspěvková organizace

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň
Zřizovací listina: vydaná Plzeňským krajem dne 31. května 2001, č.j. 207

Součásti školy :
Název součásti
základní umělecká škola

IZO součásti
045333165

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
(adresa dle rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol, včetně sídla ředitelství)
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Brojova 16, 326 00 Plzeň
Na Celchu 33, 326 00 Plzeň
Topolová3, 326 00 Plzeň

Kapacita
970

Vzdělávací program školy:
Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Plzeň, Chválenická 17

Učební obor
Hudební obor
Taneční obor

Vzdělávací program č.j.
15 865/2000-22

Výtvarný obor

Učební plány č.j.
18 418/95-25
17 620/2003-22
17 621/2003-22
18 455/2002-22

15 865/2000-22
25 052/2003-22
22 558/2004-22
Literárně-dramatický obor
22 035/2005-22
Žáci 1. – 6. ročníku byli vyučováni podle ŠVP ZUŠ Chválenická Plzeň

Přehled všech platných studijních, učebních oborů:
Název povoleného oboru (dle rejstříku škol a
školských zařízení)
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor

Vyučován ve školním roce (ANO – NE)
2016/17
2017/18
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Doplňková činnost školy a školského zařízení :
(výčet doplňkové činnosti školy a školského zařízení dle zřizovací listiny s uvedením, zda
byla v roce 2017 realizovaná – odpovězte ANO - NE)
Název doplňkové činnosti
NE

Realizovaná v roce 2017
NE

Údaje o zaměstnancích :
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017
( fyzický stav/ přepočtený stav )
57/39,679

Z toho počet pedagogických pracovníků
(fyzický stav/přepočtený stav)
56,499/36,719

Údaje o počtech žáků :

Počet žáků
Počet tříd
(počet vyučovaných hodin týdně : 24)

Údaj
k 31. 8. 2017
918

Údaj podle statistických výkazů
pro škol. r. 2017/2018
949

38,3

39,5

Prospěch žáků ve školním roce 2016/2017 : (včetně žáků ve SPD)
Základní
umělecká škola
Počet žáků
%

Prospěl s
vyznamenáním
724
78,9

Prospěl

Neprospěl

38
4,1

0
0

Neklasifikován Přípravné
studium
4
152
0,4
16,6

Počet absolventů školy ve školním roce 2016/2017:
Součást
základní umělecká škola

Počet absolventů
39

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v roce 2017
počet podaných žádostí o informace
0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti*
0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a)**
0
počet poskytnutých výhradních licencí (§ 14a)***
0
*
Přílohou je opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení
**

Přílohou je výčet důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

*** Přílohou je výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence

Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2017 :
V roce 2017 na naší škole nebyla kontrola ČŠI.

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena:
Rok 2017 lze hodnotit po stránce umělecké a s ohledem na oblast ekonomickou,
s přihlédnutím k podmínkám vzdělávání jako úspěšný.
Nadále pokračuje spolupráce se zahraničními partnery: Chorvatsko. Velmi dobrých výsledků
je dosahováno při soutěžích, které pravidelně vyhlašuje MŠMT.
1. cena ve hře na smyčcové nástroje – 0. kategorie – II. cena Daniel Hošek – violoncello.p. uč. Hana Vítková.
2. Velký dechový orchestr získal stříbrné pásmo v Ústředním kole soutěže – p. uč.
Stanislav Razák a Jan Candra.
Soutěž Plzeňský akordeon 4. kategorie Stanislav Mikšovský – zlaté pásmo- p.řed. Stach.
Duo Hermína Stachová a Ema Česáková – 2. cena.
V kytarové soutěži v Praze získal Daniel Šípek – 3. cena – p. uč. Valešová.
Na mezinárodní klavírní soutěži v Düsseldorfu ze 64 účastníků se umístil na 4. místě Jindřich
Rosendorf – od p. prof. Aleny Tiché.
Výtvarné oddělení získalo několik cen ze třídy p. uč. Mgr. Miluše Noskové – Lukáš Vacek –
linoryt pro komiks hnutí Shoah v USA – I. cena. Julie Hrubá – XX. Ročník Bohúňovy Palety
– zlaté pásmo a Anežka Holá získala 3. místo v soutěži Děti malují pro konto Bariéry.
Teplické flautohry získalo Trio Beam 1. cenu ze třídy p. uč. Petry Šanderové.
ZUŠ Chválenická byla též úspěšná při přijímacím řízení na vyšší typy škol s uměleckým
zařazení: Laura Kopřivová přijata na plzeňskou konzervatoř – obor příčná flétna – ze třídy p.
uč. Aleny Ženíškové.
Škola se významným způsobem podílí na kulturním dění v městě Plzni a okolí.
10. 5. 2017 se konal v Měšťanské besedě slavnostní koncert k 55. výročí založení ZUŠ.
Pravidelně jsou pořádány koncerty, výstavy, přehlídky a jiná vystoupení pro veřejnost.
Na velmi dobré úrovni pokračuje spolupráce s ostatními uměleckými institucemi v městě
Plzni. Kvalitní je také spolupráce s ostatními ZUŠ, MŠ a ZŠ. Úkoly, pro které byla organizace
zřízena jsou plněny.

Datum: 27. 2. 2018

Jiří Stach, DiS.
ředitel školy

