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I.

základní údaie o škole

1. Základní umělecká škola Praha 4-Nusle. Lounsk}ch -i ] ]9

2. Ředitelka: Hana Malíkor,á
Email: lounsk}rch129@1,oln}.cz
Telefon: 261222564

3. Webo
e-mai

4. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti předcházejícímu školnínru :ci:::

5. Místa poskitovaného vzdělávání

b. iiná

Statu
Emai
Teleí

tatutámí zástupce ředitelky: Radka Vemerová
mail: radkavernerova@zuslounsk} ch.cz
elefon: 241406424

ebové stránky: www.zuslounskych.cz
mailová adresa: info@zuslounsk}rch.cz

án_Lqproti předcházei ícímu

a. nové obory žáďné
b. zrušené obory žádné

lsta posKltovaneho Vzděláváni

a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského reistříku
adresa vlastník budovy vIše

náiemného/rok
vyučované

obory

MČ Praha 4 596578 Ho. To. LDo
VOSIS a SŠ Vo

adresa vlastník budovy vYše
ná|emného/rok

r,ryučované

obory



počet pedagogických
pracovníků

celkem %o z celkového
poětu ped. pracovníků

kvalifikovanÝch 51 I00%

nekvalifikovanÝch
0 0

II.
pedagogičtí pracovníci právnické osoby

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

Věková struktura pedago gických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Nepedaeogičtí pracovníci škol]/

Fyzické osoby
celkem

Přepočtení na
plné

zaměstnance
4 ??5

počet
celkem ve

§zických
osobách

k3L12.2017

v tom podle věkoqfch kategorií

do 20 let 2I - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let
61 a více

1et

0 7 5 7 I9 I3

počet zaméŤeni
počet

účastníků
vzdélávaci instituce

semlnare 1

Moderní a efektivní
řízení školy s pomocí

cloudových
technolosií - online

J SYPo

kurzy
doplňkové
pedagogické
studium
školský management

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků

poěet Zamerenl
počet

úěastníků
vzdělávaci instituce



n.
údaie o žácích a vÝsledcích vzdělávání (zuš)

1. Cizí statní příslušníci

EU

Cizinci-
1Št<otst<;; zákon §

20 odst. 2 písm.
d)

ostatní

19 50

2. Žáci přiiatí na školy s uměleckým zaměřením

SŠ VoŠ VŠ

4-HGHP 1

3. Integrace žáků - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

počet žáků: 0
bezbariéroý vstup do objektu školy ne

IV.

Aktivity právnické osobv

1.. Mezinárodní aktivity

Zeme město speciťrkace, typ akce

Francie Bordeaux Mezinárodní klavírní soutěž
"Les Clés d'Or"
1. cena Dang Thuy Chi
připravila F. Alekbarová



l.

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

Vzhledem k pandemii onemocnění Covid-l9 a celostátnímu lzavření škol se žádné soutěže
nekonaly.

4. Granty

účel akce vyhlašovate1 qýše přidělených finaněních
prostředků

V.
údaie o vÝsledcích inspekční činnosti čšI a vÝsledcích kontrol

2. Výsledky jinÝch inspekcí a kontrol
Dne 9.11.2020 byla na škole provedena dle pověření MHMP následná veřejnosprávní
kontrola. Předmětem kontroly bylo hospodaření školy s veřejnými prostředky a
přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému. Nebyly zjištěny žáďné vážné
nedostatky.

VI.
úplata zavzdétávání

VII.
základní údaie o hospodaření školy za kalendářní rok 2020

Y zájemná spolupráce s pražskými ZUŠ.

výsledk}, inspekční činnosti provedené ceskou školní inspekcí
Ve školním roce202012021 nebyla provedenažádná inspekční kontrola.

qýše úplaty za vzdělávání (měsíčně) % skutečných
průměrných

neinv. ýdajů
školy na žáka (§
8 vyhl.č.7112005

Sb.)

úplataza
vzdělávání

zarok (v tis.
Kč)

Ho Vo To LDo
pruměr -

indiv.
výuka

průměr -
kolektivní

wuka
průměr průměr průměr

360 293 342 288 300 101 3780,1

144,893^24Kč.



Čerpání dotací i vlastních zdrojů probíhalo na ZUŠ v pruběhu roku 2020v souladu

s plánovaným rozpočtem. U vlastních zdrojů tvoří qýnosy příspěvky žákinaúplatuza
vzdéIáváni a půjčovné, které slouží k uhrazení veškerych provozních nákladů školy. PrŮměrný

přepočtený stav pracovníků nebyl překročen. V souladu se schválením Rady hl. m .Prahy byly
v roce 2020 ěerpány prostředky z vlastních fondů školy a to z Rezervního fondu.,

Vn.
Další informace

V roce 20201202I nebyly podány žádné žádosti o informace a nebyla vydána žádná
rozhodnutí o odmítnuti žádostí.
Y témžetoce nebyly řešeny žádné stížnosti podané podle paragrafu 16a. Nebyly poskýnuty
žádné licence.
Žaane soudní Ťizeníneproběhlo a v souvislosti s tím nebyly vynaloženy žáďné v}daje.

Zpracovaná výroční zprávazarok2020l202l bude zveřejněna na stránkách školy.

Y Pruze ďne I5.I0.202l

lor, /l*al, * /
HanďMa|íková
reay'en<a St<otv


