Zpráva o činnosti organizace za rok 2019
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:
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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
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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)
2018/19
2019/20
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

Doplňková činnost školy a školského zařízení :
(výčet doplňkové činnosti školy a školského zařízení dle zřizovací listiny s uvedením, zda
byla v roce 2019 realizovaná – odpovězte ANO - NE)
Název doplňkové činnosti
NE

Realizovaná v roce 2019
NE

Údaje o zaměstnancích :
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019
( fyzický stav/ přepočtený stav )
58/40,03

Z toho počet pedagogických pracovníků
(fyzický stav/přepočtený stav)
57,75/37,22
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Údaje o počtech žáků :

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

Údaj
k 31. 8. 2019
908

Údaj podle statistických výkazů
pro škol. r. 2019/2020
943

37,8

39,3

Prospěch žáků ve školním roce 2018/2019 : (včetně žáků ve SPD)
Základní
umělecká škola
Počet žáků
%

Prospěl s
vyznamenáním
727
80,1

Prospěl

Neprospěl

35
3,9

0
0

Neklasifikován Přípravné
studium
0
146
0
16,0

Počet absolventů školy ve školním roce 2018/2019:
Součást
Základní umělecká škola

Počet absolventů
74

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v roce 2019
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 2019 :
V roce 2019 na naší škole nebyla kontrola ČŠI.
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Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena:
Rok 2019 lze hodnotit po stránce umělecké a s ohledem na oblast ekonomickou
s přihlédnutím k podmínkám vzdělávání jako velmi úspěšný.
Nadále pokračuje spolupráce se zahraničními partnery: Chorvatsko – Poreč.
Celkově ZUŠ uspořádala 187 veřejných vystoupení.
V lednu 2019 se konala školní kola soutěží MŠMT, předání cen proběhlo 30. ledna 2019.
Žákyně p. uč. Malečkové se zúčastnily pěvecké soutěže Allegro 2019 v Kaisersteinském
paláci v Praze. Koncert plzeňských kytarových souborů proběhl 20. 2. 2019 v koncertním sále
ZUŠ Chválenická Plzeň. Karlovarského skřivánku – krajského kola soutěže se zúčastnily
žákyně p. učitelky Terezie Malečkové – postoupila žákyně Šoulejová Luisa, která 20. 3. 2019
soutěžila v Karlových Varech. V měsíci březnu se konala krajská kola soutěží MŠMT 27. 3.
2019 Koncert malých souborů školy – zde hrál Malý Meteláček, kytarový soubor,
akordeonový soubor a Big Hand. Soutěže Teplické flautohry se zúčastnily Trio Beam a Trio
Moderátko a přivezly 1. ceny. Akordeonový soubor se zúčastnil charitativní akce Velikonoce
dětem na Náměstí Republiky v Plzni dne 16. dubna 2019. Koncert nejmenších žáků školy
proběhl 24. 4. 2019 v koncertním sále školy. 25. dubna byl koncert houslových nadějí v Zpč.
Muzeu – ze třídy p. uč. Aleny Tiché a Martiny Stachové.
26. dubna 2019 se konalo ústřední kolo v Liberci, kterého se zúčastnilo flétnové duo Tereza
Hrušková a Barbora Baxová – žákyně p. uč. Nekolné, klarinetové kvinteto – Filip Řeháček,
Vítězslav Hasch, Michal Hraběta, David Kraus, Jakub Škarda – žáci p. učitele Romana Kaase.
Dále soutěžilo trio příčných fléten – žáci p. učitelky Ivany Nekolné, Trio JAJ, Trio BeAnTožáci p. uč. Řehořkové a Tiché a Trio La Bergamasca – žáci paní učitelky Aleny Tiché.
Velký dechový orchestr se zúčastnil Pietních akcí v Křimicích, Koterově a v Krsech v měsíci
květnu 2019. Koncert Meteláčku při akci Pálení čarodějnic se uskutečnil v Plzni Hradišti dne
30. dubna 2019. Akce v Praze, „Mozartova soutěž“ se zúčastnila Luisa Šoulejová, žákyně p.
učitelky Terezie Malečkové.
Výchovné koncerty pro žáky mateřských škol proběhly v koncertním sále školy 30. 4. 2019.
Absolventské koncerty se konaly 22. 5. a 4. 6. 2019 v koncertním sále školy. Absolventský
koncert Tomáše Kozáka se konal v Domě hudby v Plzni 5. 4. 2019. Další absolventský
koncert Anděly Bůžkové ze třídy p. učitelky Šárky Řehořkové se konal 26. 4. 2019
v Západočeském Muzeu v Plzni.
Slavnostní koncert proběhl v Měšťanské besedě dne 15. 5. 2019.
Soubor Velký Meteláček se zúčastnil akce Staročeské máje na Chlumu u Blovic – 25. 5.
Akce Noc kostelů se zúčastnilo 8 našich učitelů. ZUŠ Open, které se konalo na Náměstí
Republiky v Plzni ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2019 se zúčastnili žáci ze všech oddělení školy. Dne
1. 6. 2019 se konalo Švihovské hudební léto, kde účinkoval Velký dechový orchestr.
Dne 7. 6. 2019 hrál Velký dechový orchestr při zahájení folklorního festivalu MFF CIOFF
2019. Dne 16. 6. 2019 se konala v Dýšiné přehlídka komorní hudby – zúčastnily se soubory
JAJ Trio Moderátko, Trio Beam a Crazy Spring.
30. 6. 2019 se zúčastnil soubor Velký Meteláček folklorního festivalu ve Strážnici.
25. 5. 2019 se odjel kytarový soubor Crazy Springs na akci Hradecké Guitarreando.
31. 8. 2019 hrál folklorní soubor Meteláček a Akordeonový soubor ve Štěnovickém Borku při
otevření hřiště. V září 2019 odjel Velký dechový orchestr do Chorvatska ( Poreč) a odehrál
zde 7 koncertů.
20. 9. 2019 se akce ITEP 2019 zúčastnil kytarový soubor v čele s paní učitelkou Alenou
Kozákovou. Na festivalu Na konci léta v Proluce hrál 14. 9. 2019 Akordeonový soubor
za vedení pana ředitele Jiřího Stacha.
Další akce, kterých se naše škola zúčastnila jsou:
19. 10. 2019 Galavečer „Plzeňské perly“ v Novém divadle v Plzni,
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8. 11. 2019 Koncert pro Československou obec legionářů – přemístění pomníku před budovu
20. ZŠ v Plzni na Slovanech,
11. 11. 2019 koncert ke Dni válečných veteránů – účinkoval Velký dechový orchestr na
náměstí Milady Horákové v Plzni na Slovanech za vedení pana učitele Jana Candry,
30. 11. 2019 – akce ÚMO 2 Plzeň – Rozsvícení vánočního stromu – žesťový soubor a
folklorní soubor Meteláček,
2. 12. 2019 – Prezentace souborů ZUŠ Chválenická od 15,00 do 18,00 hod. na Náměstí
Republiky v Plzni - akce Adventní trhy,
14. 12. 2019 se naše škola zúčastnila klavírní soboty na plzeňské Konzervatoři,
15. 12. 2019 účast na akci vánoční charitativní trhy – Plzeň – Koterov,
17. 12. 2019 – akce Neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka – Crazy Springs – kytarový
soubor pod vedením paní učitelky Aleny Kozákové,
18. 12. 2019 se konal Vánoční koncert v Šeříkovce.
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.

Jiří Stach, DiS.
ředitel školy

V Plzni dne: 27. 2. 2020
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