Z[KLADNÍ UMĚLECK[ ŠKOLA
PRAHA 5 – STODŮLKY
K Brance 72, PSČ 155 00, PRAHA 5
IČO 67 361 471
www.zuspraha5.cz

Výroční zpr{va
Z{kladní umělecké školy, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72
za školní rok 2010/2011
I.
Z{kladní údaje o škole
1.

Přesný n{zev pr{vnické osoby dle zřizovací listiny:
Příspěvkov{ organizace
N{zev: Z{kladní uměleck{ škola, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72
Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mari{nské n{m. 2
Sídlo: K Brance 72/2, PSČ 155 00, Praha 5 – Stodůlky
IČO 67 361 471

2.

Ředitel a statut{rní z{stupce ředitele, jejich e-mail a telefon:
Ředitelka: PhDr. Bojana Kljunić, Ph.D.
E-mail: bojana.kljunic@zuspraha5.cz
Tel.: + 42 0 235 518 336
Mobil: + 42 0 724 976 989
Z{stupce ředitele: Veronika Stejskalov{, dipl. um.
E-mail: veronika.stejskalova@zuspraha5.cz
Tel.: + 42 0 235 518 336
Mobil: +42 0 604 423 982
Z{stupce ředitele: Vladimír Světlík
E-mail: vladimír.svetlik@zuspraha5.cz
Tel.: + 42 0 235 518 336
Mobil: +42 0 737 385 599

3.

Webové str{nky, e-mailov{ adresa pr{vnické osoby:
WWW: www.zuspraha5.cz
E-mail: info@zuspraha5.cz

4.

Změny ve skladbě oborů vzděl{ní oproti školnímu roku 2009/2010:
Ve školním roce 2010/2011 nedošlo k ž{dným změn{m ve skladbě oborů vzděl{v{ní na Z{kladní
umělecké škole, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72. Ž{dný ze st{vajících čtyř oborů (hudební, výtvarný,
taneční a liter{rně-dramatický obor) nebyl v tomto školním roce 2010/2011 zrušen, a ani ž{dný nový
obor nebyl nově na škole zaveden.

5.

Místa poskytovaného vzděl{v{ní:
a. uveden{ v rozhodnutí o z{pisu do školského rejstříku:
Výše
Adresa:
Vlastník budovy:
n{jemného/rok:
K Brance 72/2, Praha 5

MHMP Hl. m. Prahy

0

Vyučované obory:

Počet
ž{ků:

Hudební obor

296
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jin{:1

b.

Adresa:

Vlastník budovy:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha

9 – 12/2010 = 148 060 Kč

13, Kuncova 1580, PSČ 155 00

Městsk{ č{st Praha 13

Praha 5 - Stodůlky
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ
ŠKOLA Pedagogické fakulty
UK, Tr{vničkova 1744, PSČ

Výše n{jemného/rok:

1 – 6/2011 = 246 785 Kč
9 – 12/2010 = 21 780 Kč

Městsk{ č{st Praha 13

1 – 6/2011 = 37 845 Kč

Vyučované
obory:

Počet
ž{ků:

Hudební obor
Taneční obor

241

Výtvarný obor
Taneční obor

125

155 00 Praha 5

II.

Pedagogičtí pracovníci pr{vnické osoby
1.

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků:2
Počet pedagogických pracovníků

Kvalifikovaných
Nekvalifikovaných
Průměrný věk
2.

Celkem % z celkového počtu ped. pracovníků

35
3
43

92,11%
8,89%
x

Další vzděl{v{ní pedagogických pracovníků:

Druh
Po
vzděl{v{ní čet

1
Semin{ře:

3
1

Zaměření:
Semin{ř hudební výchovy
„Jarní škola hrou“
Rozsah 12 hodin
Jak na vzděl{vací program v
ZUŠ
Klavírní semin{ř

Počet
účastn
íků:

Vzděl{vací instituce:

1

Česk{ Orffova společnost v Praze

11

Fakta s.r.o., vzděl{vací zařízení

3

Evropsk{ asociace učitelů klavíru Česk{
republika

Vedení ZUŠ Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72, se podařilo tento školní rok 2010/2011 snížit počet detašovaných
pracovišť z pěti na dva. Tímto opatřením došlo k větší centralizaci a přehlednosti výuky, k optimalizaci n{kladů a
také ke zkvalitnění poskytovaných služeb ž{kům a veřejnosti na Městské č{sti Praha 13.
2 V současné době na škole jsou tři pedagogové, kteří nejsou kvalifikovaní. Respektive jsou to vysokoškolsky vzdělaní
učitelé ve svém uměleckém oboru, ale nemají vystudovanou pedagogiku. Protože se jedn{ o velice kvalitní učitele a
znalce svého oboru, vedení školy se rozhodlo, že všechny tři pedagogy pošle od z{ří roku 2011 na jednoroční studium
pedagogiky na N{rodní institut pro další vzděl{v{ní NIDV v Praze. Toto studium pedagogiky je akreditované MŠMT
České republiky. Studium je dvousemestr{lní a za rok škola bude mít 100 % kvalifikovaný pedagogický sbor.
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1

Kurzy:

1

1

Doplň.
pedagog.
studium

0

1

Vzděl{vací
programy:

2

1
1
1

Školský
manage
ment:

1

1
1
Předn{šky:

1

Bezpečnost a ochrana zdraví při
pr{ci pro školy, předškolní a
školsk{ zařízení
Školení první pomoci ve 40
hodinové normě „Zdravotník
zotavovacích akcí“
Celodenní tréninkový kurz
v rozsahu 8 hodin na téma:
Muzikoterapie a trénink paměti

/
Metodika hry na dechové
n{stroje dřevěné pro učitele ZUŠ
a SUŠ II
„Legislativa a administrativa,
v praxi učitele hudby se
zrakovým postižením“
„Nové metodické postupy výuky
hry na příčnou flétnu v praxi
učitele hudby se zrakovým
postižením“
Hodnocení a sebe hodnocení
Moderní metody výuky techniky
hry na kytaru na ZUŠ a SUŠ
Jak účinně posílit svou
přirozenou autoritu
Když cukr a bič nestačí. Jak
prostřednictvím pohovoru,
pochval a někdy trestů udržet
výkon i spokojenost vašich
pracovníků na maximum.
Manažerem bez příkazů: Jak
koučov{ním vašich lidí
dos{hnout, aby pracovali naplno
a r{di
Public relations pro školy
Předn{ška o problematice
hodnocení ž{ků ve škole
organizovan{ vedením školy

2

NIDV Zlín
Číslo akreditace: 10 161/2010-25-236

1

Český červený kříž. Oblastní spolek ČČK
Praha 1

2

České centrum volného času v Praze 6. PhDr.
Marina Stejskalov{, CSc.

0

/

1

Konzervatoř Brno

1

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro
zrakově postižené

2

NIDV v Praze

1

Konzervatoř, Brno

1

České vzděl{vací centrum

1

České vzděl{vací centrum

1

České vzděl{vací centrum

2

Vzděl{vací zařízení FAKTA, s.r.o.

38

Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
Univerzita Hradec Kr{lové
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3. Nepedagogičtí pracovníci školy:
Fyzické osoby
Přepočtení na plné
celkem
zaměstnance
2

2,00
III.

Údaje o ž{cích a výsledcích vzděl{v{ní (ZUŠ)
1. Cizí st{tní příslušníci:3

EU

Cizinci – (Školský z{kon §
20 odst. 2 písm. d)

Ostatní

5

62

0

2. Ž{ci přijatí na školy s uměleckým zaměřením:

SŠ

VOŠ

VŠ

1 ž{k
byl přijat na Konzervatoř
v Praze v oboru hra na kytaru

1 ž{k
byl přijat na Univerzitu Tom{še Bati, fakulta
multimedi{lních komunikací.
Obor - Zvuk

3. Integrace ž{ků – vzděl{v{ní ž{ků se speci{lními vzděl{vacími potřebami:
Ve školním roce 2010/2011 škola neměla ž{dné ž{ky se speci{lními vzděl{vacími potřebami
Počet ž{ků se speci{lními vzděl{vacími potřebami: 0
Bezbariérový vstup do objektu školy: NE

IV.
Aktivity pr{vnické osoby
1. Prezentace a další aktivity školy (uveďte nejvýznamnější akce):
 Dne 9. března 2011 škola poř{dala po dlouhé době akci Den otevřených dveří. Této akci předch{zela
značn{ reklama na celé městské č{sti Praha 13. Každé ze čtyř oddělení školy se aktivně podílelo na
samotných příprav{ch a průběhu této akce. Například po celý den otevřených dveří v koncertním
s{le v hlavní budově probíhaly pravidelné kr{tké uk{zkové koncerty hudebního oddělení. Další
koncerty a uk{zkové hodiny tanečního a výtvarného oboru naší školy probíhaly paralelně na
detašovaných pracovištích. Cel{ akce dne otevřených dveří se setkala s velikým ohlasem, což se pak
n{sledně příznivě projevilo na počtu z{jemců o studium na naší škole v prvním a druhém kole
přijímacích, tj. talentových zkoušek.
 Další novou a zajímavou akcí je společný koncert dvou Saxofonových kvartet dvou pražských
Z{kladních uměleckých škol. Saxofonové kvarteto ZUŠ Ilji Hurníka Praha 2 pro n{zvem „KvarKet“
a kvartet „Dr{tem do voka“ naší školy, se uskutečnil dne 02. 05. 2011 v s{le naší školy. Za podpory
Vzhledem k velikému počtu ž{ků cizích st{tních příslušníků, kteří na naší škole se vzděl{vají ve všech uměleckých
oborech, škola vede podrobnou evidenci (jmenovitý seznam, st{tní příslušnost, třída učitele) těchto ž{ků s přesným
datem platnosti ukončení povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu na území České republiky, který se
pravidelně aktualizuje na zač{tku prvního a druhého pololetí daného školního roku. Navíc kopie těchto povolení
z cestovního pasu je přikl{d{na ke katalogu o průběhu vzděl{v{ní každého ž{ka.
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vedení obou škol a především vedoucích pedagogů obou saxofonových kvartet tato spolupr{ce
bude pokračovat i v budoucnu.
V{noční 14. 12. a Jarní 14. 06. vystoupení tanečního oddělení školy v Salesij{nském divadle. Těchto
vystoupení se zúčastnili všichni ž{ci obou učitelek tanečního oboru naší školy.
Benefiční koncert Dětského pěveckého sboru Stodůlky 10. října 2010 v Domově Karla Boromejského
– kostel Sv. Rodiny.
Účast na 12. ročníků mezin{rodní výstavy scénografie a divadelního prostoru Pražské
Quadriennale 2011 ve Veletržním pal{ci od 16 do 26. června 2011.
Výstava prací ž{ků výtvarného oboru na Radnici Prahy 13 ve dnech 02. – 16. 05. 2011


 V{noční koncert školy Radnice MČ Praha 13 ve dne 15. prosinec 2010.




Koncert hudebního oddělení na Libeňském jaru mladých 25. 05. 2011
Poř{d{ní klavírní soutěže „Jak se hraje ve Stodůlk{ch“ 09. – 11. 05. 2011
Z{věrečný koncert školy v kostele sv. Jakuba se tento kr{t konal dne 21. 06. 2011

2. Mezin{rodní aktivity:

Země:
Republika Srbsko

Bosna a Hercegovina

Město:

Specifikace, typ akce:

Bělehrad

Společný koncert ve Studentském kulturním centru a na Velvyslanectví České
republiky v Bělehradě v Republice Srbsko, a podepsaní deklarace o mezin{rodní
vz{jemné spolupr{ci dvou Z{kladních uměleckých/hudebních škol: ZUŠ Praha 5 –
Stodůlky, K Brance 72 a Z{kladní hudební škola Petar Konjović v Bělehradě.

Praha

Společný koncert dvou uměleckých školy. Z{kladní uměleck{ škola, Praha 5 –
Stodůlky, K Brance 72 hostila školu ze zahraničí a uskutečnila společný koncert 19.
dubna 2011 se Z{kladní a střední hudební školou „Mokranjac“ z Bjeljini, z Bosny
a Hercegoviny. Společný koncert se konal v Kulturním domě Mlejn na Městské č{sti
Praha 13.

3. Uveďte partnerské subjekty:
V tomto školním roce škola začala rozvíjet mezin{rodní činnost a navazovat kontakty se vzděl{vacími
institucemi obdobného charakteru v zahraničí. Níže v tabulce jsou uvedeny přesné n{zvy a kontakty na
tyto školy. S jednou z nich, školou Petar Konjović z Bělehradu, m{ škola podepsanou deklaraci o vz{jemné
spolupr{ci na uměleckém a vzděl{vacím poli.

N{zev školy:

Ředitel/ka
školy:

Muzička škola
Mokranjac Bijeljina, B
aH

Igor
Djukanović

Osnovna muzička
škola Petar Konjović,
Beograd, RS

Jasmina
Mihaljica

4.

Adresa školy:
Karadjordjeva 5,
76 300 Bijeljina
Bosna a
Hercegovina
Grcica Milenka 71,
11 000 Beograd
Republika Srbsko

Telefonní číslo:

E-mail adresa:

+38 7 55209774

info@mokranjacbijelji
na.com

+38 1 11 285 2400
+38 1 11 285 1059

jasmina.mihaljica@gm
ail.com

Soutěže (n{zev soutěže, obor, umístění do 3. místa):
N{zev soutěže:

Obor:

Počet
zúčastněných
ž{ků:

Umístění do 3.
místa:
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Krajské kolo N{rodní soutěže z{kladních
Hudební obor
uměleckých škol České republiky ve hře na
Hra na klavír
klavír
Krajské kolo N{rodní soutěže z{kladních
Hudební obor
uměleckých škol ve hře na kytaru
Hra na kytaru
Krajské kolo N{rodní soutěže ZUŠ ve hře na
Hudební obor
akordeon
Hra na akordeon
Mezin{rodní projekt proti totalitě. Umění bez
bariér Méně Tekel. „ANO svobodě, NE n{silí!“
Výtvarný obor
P{tý ročník výtvarné soutěže pro ž{ky ZUŠ.
ADRA – šestý ročník celost{tní dětské výtvarné
soutěže pod n{zvem „Jak si hraju aneb můj
Výtvarný obor
b{ječný svět her a hraček“
Výtvarn{ soutěž pro ž{ky I. a II. stupeň ZŠ a ZUŠ
v Praze. Pod vedením ateliéru Kurzy a malov{ní
Výtvarný obor
na téma „Můj vysněný den“
STAP – Společnost tanečních pedagogů. Sedmý
ročník přehlídky scénického tance. Klasický a
Taneční obor
lidový tanec.
Druhý ročník celost{tní soutěže ve hře na Hudební obor
klasickou kytaru „PRAGuitarra Cl{ssica 2011“
Hra na kytaru
Druhý ročník soutěžní přehlídky ve hře na Hudební obor
zobcovou flétnu v Teplicích.
Hra na flétnu
Jugend musiziert
Soutěžní přehlídka v instrument{lní vok{lní
hudbě pro mladé ž{ky pod patronací spolkového
presidenta SRN
5.

Hudební obor
Hra na klavír a
hra na flétnu

5

3

6

6

2

2

1

1

1

04

30

2

12

25

2

1

3

2

2

2

Granty:
Účel akce:

Vyhlašovatel:

Výše přid. fin. pro.

Cesta do Bělehradu a zp{tky za účelem reprezentace školy
v Bělehradu RS, kde škola nav{zala odbornou družbu a podepsala
deklaraci o vz{jemné spolupr{ci dvou z{kladních uměleckých škol.
Společné vystoupení ž{ků obou škol na Velvyslanectví ČR
v Bělehradě, kde ofici{lně byla podeps{na deklarace. Koncert ž{ků
naší školy ve města Bela Crkva cca 100 km od Bělehradu, kde naši
ž{ci hr{li pro českou menšinu žijící ve Srbsku.

Magistr{t hlavního
města Prahy

60 000,- Kč

Do této celost{tní soutěže, kterou šestým rokem poř{d{ humanit{rní organizace ADRA, bylo přihl{šeno 7022
dětských děl a z nichž bylo vybr{no nejlepších 100. Mezi vybranou stovku ž{kovských výtvorů byla zařazena i kresba
ž{ka výtvarného oboru naší školy. Sto nejlepších děl bylo vystaveno v N{rodním muzeu v Praze a pak tato výstava
putovala po celé České republice.
5
Ž{ci tanečního oddělení naší školy na této soutěžní přehlídce získali kromě dvou cen poroty také dvě Hlavní ceny, a
to v kategoriích klasický a lidový tanec.
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6. Spolupr{ce s partnery (MČ, jiné subjekty):
V tomto školním roce se vedení snažilo ku prospěchu školy, rozšířit partnerské subjekty. Vedle těch
tradičních ještě z minulého školního roku, přibylo i několik dalších :











Radnice městské č{sti Prahy 13
FN Motol pro nemocné děti. Obecně prospěšn{ společnost KID
Radnice městské č{sti Prahy 8 – Libeňské jaro mladých
Toulcův dvůr – středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy
Klub seniorů II Městské č{sti Praha 13
Městsk{ knihovna v Praze – pobočka pro městskou č{st Praha 13 – Stodůlky
Kulturní dům Mlejn - Stodůlky
Česk{ filharmonie – účast na edukačních programech ČF
Pražské Jaro – pravideln{ účast na popularizačním pořadu pro mladé posluchače klasické
hudby Rozkvět Pražského jara.

V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
7.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí:
Ve školním roce 2010/2011 Česk{ školní inspekce neprov{děla inspekční činnost na Z{kladní umělecké
škole, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72.

8.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol:
 Dne 03. 11. 2010 na škole proběhla VZP kontrola plnění povinností pl{tců pojistného na veřejné
zdravotní pojištění. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že organizace m{ vůči VZP nedoplatek ke
dni 03. 11. 2010 ve výši 130,00 Kč. Vedení školy hned sjednalo n{pravu a dlužn{ č{stka byla
uhrazena 22. 11. 2010 na bankovní účet uvedený ve zpr{vě o výsledku kontroly.
 Pražsk{ spr{va soci{lního zabezpečení – dne 08. 11. 2010 škola obdržela dopis se ž{dostí o n{pravu.
Vedení škole bylo písemně sděleno, že na Z{kladní umělecké škole, Praha 5 – Stodůlky, K Brance
72, dne 28. 11. roku 2008 byla provedena kontrola prov{dění pojistného na soci{lní zabezpečení za
období 01. 12. 2006 až 31. 10. 2008. Z této kontroly vzešlo n{pravné opatření uvedené v protokole č.
3475/08. Termín odevzd{ní n{pravného opatření byl datum 15. 01. 2009. Vzhledem k tomu, že na
škole současné vedení ž{dné protokoly nenašlo, pož{dali jsme PSSZ o znovu zasl{ní tohoto
protokolu. Po důkladném ověřov{ní bylo zjištěno, že n{pravné opatření uv{děné v protokole bylo
zjedn{no, a kompletní dokumentace toto dokl{dající byla zasl{na s doprovodným dopisem dne 16.
11. 2010 na PSSZ.
 Dne 21. 06. 2011 opět na škole proběhla kontrola ze strany Pražské spr{vy soci{lní zabezpečení a to
za období od 01. 11. 2008 až 30. 06. 2011. Výsledek této kontroly je n{sledující: Protokol č.
2172/11/118 o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění
provedené 21. 06. 2011. Str. č. 6, odstavec 8 N{pravn{ opatření – nebyly zjištěny z{vady, a proto se
n{pravn{ opatření neukl{dají; odstavec 11. Z{věr – nebyly zjištěny nedostatky.
 Dne 17. ledna 2011 škola obdržela dopis Magistr{tu hl. m. Prahy, že dne 14. 12. 2010 Rada hl. m.
Prahy usnesla (č. 1979) pl{n kontrol přezkoum{v{ní hospodaření a dalších činností odboru finanční
kontroly. V souladu s tímto usnesením n{m bylo ozn{meno, že v roce 2011 je na naši organizaci
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pl{nov{no provedení n{sledné kontroly, resp. kontrola plnění opatření k n{pravě nedostatků. Tato
n{sledn{ kontrola proběhla u n{s na škole ve dnech od 22. 06. do 01. 07. 2011. Dle výsledků
kontrolní skupiny a ústního jedn{ní s touto skupinou dne 01. 07. 2011 s ředitelkou školy, bylo
sděleno, že dle Příkazu ředitele číslo 3/2010 k odstranění nedostatků zjištěných při finanční kontrole ze rok
2009, kter{ se konala na z{kladě pověření ředitele MHMP č.j.S-MHMP 64657/2010 RED, bylo ze strany
ředitele organizace uloženo 16 bodů k n{pravě. Z těchto šestn{cti bodů jeden byl splněn č{stečně
s výhradou nového zjištění, 4 body byly č{stečně splněny, a 11 bodů bylo úplně splněno. Vedení
školy na z{kladě doporučení kontrolní skupiny již zaujalo stanovisko a udělalo první kroky
k n{pravě i těchto č{stečně splněných bodů.

VI.
Úplata za vzděl{v{ní
Výše úplaty za vzděl{v{ní (měsíčně):

% skutečných
průměrných neinv.
HO
VO
TO
LDO
Úplata za vzděl{v{ní
výdajů školy na ž{ka
Průměr - Průměr za rok (v tis. Kč):
indiv. kolektivní Průměr: Průměr: Průměr: (§ 8 vyhl.č.71/2005
Sb.):
výuka:
výuka:
430,- Kč

260,- Kč

260,- Kč

280,- Kč

240,- Kč

20,1%

2 449 Kč

VII.
Další informace
Zlepšení technického z{zemí a vybavení školy:

 Škola v tomto školním roce vedení školy utvořilo nové, velice zajímavé webové str{nky
školy, na kterých jsou kromě ostatních informací, aktu{lně vyvěšovaný informace pro
rodiče, veřejnost, foto a videa z aktu{lních akcí, které škola pravidelně poř{d{. Vedení
školy se tato aktualita velice osvědčila, jako výborný n{stroj pro komunikaci s veřejností a
reprezentaci školy. Doporučujeme naše str{nky navštívit na internetové adrese :
www.zuspraha5.cz
 V tomto školním roce byla na naší škole rozšíření PC síť na škole do 2. patra v mateřské
budově na adrese K Brance 72/2, PSČ 155 00, Praha 5 – Stodůlky.
 D{le byla nakoupena nov{ velik{ barevn{ tisk{rna, na kterou jsou připojeny všechny
počítače ze sítě, na které učitelé mohou jak kopírovat, tak i tisknout své dokumenty
 Byl zakoupen PC program pro školský serwr, který umožňuje zavedení jednotné koncovky
emailové adresy pro všechny učitele a zaměstnance školy, který se skl{d{
z jmeno.prijmeni@zuspraha5.cz pro komunikaci s veřejností. Tento krok měl za hlavní cíl
zlepšení komunikační úrovně mezi zaměstnanci školy a veřejností. Emailov{ adresa, kter{
obn{ší jméno a příjmení určitého zaměstnance s jednotnou koncovkou pro všechny,
zlepšuje celkový obraz o škole na veřejnosti.
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 Na serwru školy byl umožněn vzd{lený přístup všem zaměstnancům na jeho plochu skrz
webové str{nky školy. Učitelé si tak mohou navz{jem sdílet nejrůznější materi{ly a
informace, aniž by museli přitom být na školním počítači.
 D{le pak byla na škole zařízena telefonní centr{la a telefonické propojení všech třech
kancel{ří školy.
Zhodnocení hlavní budovy školy a vnitřní úpravy:
 V tomto školním roce škola investovala do koncertního s{lu školy. Byla především
provedena kompletní rekonstrukce osvětlení v celém s{le.
 D{le pak byla provedena kompletní rekonstrukce podlahy. Odstraněno lino, a místo toho
byla položena dřevěn{ podlaha.
 Byly nakoupeny nové židle do kancel{ře ředitele školy.
 Také byla koupena venkovní n{stěnka, kter{ je namontovan{ na pl{šť budovy školy, kde
jsou pravidelně vyvěšované všechny aktuality o dění ve školy, což m{ zvýšit lepší
informovanost pro rodiče, sousedy a kolem jdoucí, pro lepší reklamu školy.
 V tomto roce 2011 na jaře po skončení zimy bylo zjištěno poprask{ní vnějšího pl{ště
budovy, zejména omítky. Protože hlavní budova naší školy je v majetku Magistr{tu hl. m.
Prahy, toto zjištění bylo nahl{šeno odboru školství a n{sledně investičnímu oddělení.
V současný době vedení školy je v kontaktu s investičním oddělením odboru školství a
domlouv{ se o dalších n{prav{ch a krocích v souvislosti s tímto zjištěním.
Vzděl{vací programy:
 Na zač{tku školního roku 2010/2011 na Zahajovací Radě všech pedagogických pracovníků
školy byla úspěšně zah{jena tvorba Školského vzděl{vacího programu naší z{kladní
umělecké školy. Byl jmenov{n koordin{tor pro všechny obory. V současné době škola m{
půlku cesty tvorby ŠVP za sebou a pl{nujeme ukončení tvory našeho vzděl{vacího
programu v dubnu příštího roku 2012 tak, aby byl připraven před zah{jením prvního kola
přijímacích zkoušek do dalšího školního roku 2012/2013.
 Také v tomto školním roce se podařilo úspěšně navýšit kapacitu naší školy na 720 ž{ků ze
st{vajících 680 s platností od příštího školního roku 2011/2012.

V Praze dne 11. 07. 2011

.........................................................................
PhDr. Bojana Kljunić, Ph.D.,
ředitelka školy
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