Zpráva o činnosti organizace za rok 2018
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
Topolová 3, 326 00 Plzeň

Kapacita
970

Vzdělávací program školy:
Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Plzeň, Chválenická 17
Žáci ve všech učebních oborech jsou vyučováni dle platného 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)
2017/18
2018/19
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 2018
NE

Údaje o zaměstnancích :
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018
( fyzický stav/ přepočtený stav )
56/39,95

Z toho počet pedagogických pracovníků
(fyzický stav/přepočtený stav)
57,08/36,83

Údaje o počtech žáků :

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

Údaj
k 31. 8. 2018
931

Údaj podle statistických výkazů
pro škol. r. 2018/2019
909

38,8

37,9

Prospěch žáků ve školním roce 2017/2018 : (včetně žáků ve SPD)
Základní
umělecká škola
Počet žáků
%

Prospěl s
vyznamenáním
713
76,6

Prospěl

Neprospěl

49
5,3

0
0

Neklasifikován Přípravné
studium
0
169
0
18,1

Počet absolventů školy ve školním roce 2017/2018:
Součást
Základní umělecká škola

Počet absolventů
36

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v roce 2018
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 2018 :
V roce 2018 na naší škole nebyla kontrola ČŠI.

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena:
Rok 2018 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.
Celkově ZUŠ uspořádala 171 veřejných vystoupení.
Jedním z prvních bylo vystoupení žáka Jindřicha Rosendorfa – ze třídy p. uč. Mgr. Aleny
Tiché v Českém rozhlasu Plzeň na křestu knihy „Po stopách současného českého umění“.
19. dubna 2018 se konal v Zpč. Muzeu v Plzni koncert houslových nadějí. Zde vystoupila
Karin Kutnarová a Julie Vlnová z houslové třídy p. uč. Alexandry Pelcové a Daniel Šimice
ze třídy p. uč. Jany Boučkové. Výchovné koncerty pro žáky mateřských škol proběhly
v koncertním sále školy 21. dubna 2018. Absolventské koncerty se konaly 15. a 29. května
2018 v koncertním sále školy. Absolventský koncert Tomáše Kozáka se konal v Domě hudby
v Plzni 5. dubna 2018. Další absolventský koncert Anděly Bůžkové ze třídy p. učitelky Šárky
Řehořkové se konal 26. dubna 2018 v Zpč. Muzeu v Plzni.
Velký dechový orchestr koncertoval 3. května 2018 na Slavnostech svobody v Koterově.
Slavnostní koncert se konal v Měšťanské besedě 23. května 2018. Malý Meteláček se
zúčastnil akce Staročeské máje na Chlumu u Blovic – 8. května. Další vystoupení bylo
8. června 2018 – Mezinárodní folklorní festival – vystoupení u Branky v Plzni. 9. června 2018
vystoupení těchto orchestrů v rámci akce Historický víkend v Plzni.
Velmi dobrých výsledků je dosahováno při soutěžích, které pravidelně vyhlašuje MŠMT.
V ústředním kole soutěže MŠMT dosáhla škola těchto úspěchů:
Hra na dechové nástroje – příčná flétna – Filip Gruber – V. kategorie – 3. cena – p. uč.
Nekolná a žák Tomáš Kozák – X. kategorie – 3. cena – žák p. uč. Ivany Nekolné. Hra na
zobcovou flétnu – Adéla Milovníková – III. Kategorie – 2. cena, Johanka Štíbrová – IV.
Kategorie – 1. cena, Emma Milovníková – V. kategorie – 1. cena – všechny žákyně jsou od
paní učitelky Petry Šanderové. A Anděla Bůžková- VII. Kategorie – 1. cena – žákyně p. uč.
Šárky Řehořkové. Hra na trubku – žákyně Barbora Seifertová – V. kategorie – 3. cena –
žákyně p. uč. Jana Candry.
Hra na dudy a komorní hra s dudami: žákyně Hermína Stachová – 0. kategorie – 1. cena,
Jakub Škarda – III. Kategorie – 1. cena a žák Tomáš Kozák – IV. Kategorie – 1. cena .
Všichni jsou žáci p. učitelky Edity Koukolíkové. Komorní trio – Zuzana Morková, Hermína
Stachová, Julie Vlnová – II. kategorie - žákyně p. uč. E. Koukolíkové. Sólový zpěv – žákyně
Natálie Petrlíková – III. Kategorie – 3. cena – p. učitelka Stanislava Šimáková. Dále jsme se
zúčastnili akce: Teplické flautohry: Trio BEAM – žákyně Bianka, Emma a Adela
Milovníkovy – 1. cena – žákyně p. uč. Petry Šanderové. Dále komorní trio – Tomáš Veselý,
Daniel Vodička, Jindřich Rosendorf – 1. cena – žáci p. uč. Mgr. Aleny Tiché a Petry
Šanderové. Postupové zkoušky všech žáků ZUŠ se konaly od 4. do 8. června 2018.
Škola se významně podílí na kulturním dění v městě Plzni a okolí.
Pravidelně jsou pořádány koncerty, výstavy, přehlídky a jiná vystoupení pro veřejnost. Na
velmi dobré úrovni pokračuje spolupráce s ostatními uměleckými institucemi ve městě Plzni.
Kvalitní je také spolupráce s ostatními ZUŠ, MŠ a ZŠ. Úkoly, pro které byla organizace
zřízena jsou plněny.

Datum: 21. 2. 2019

Jiří Stach, DiS.
ředitel školy

