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Zpráva o činnosti organizace za rok 2021 

 

 

Zpracování je uloženo § 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

předpisů.. 

 

 

Charakteristika organizace: 

 

Název organizace:      Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100  

 

Adresa:        Revoluční 100, 312 00 Plzeň   

 

Telefon:         377 260 490, 377 452 505 

 

Fax:           377 260 490 

 

E-mail:       zusbs@zusbsmetany.cz 

 

IZO ředitelství:           600002705 

 

IČO:                             45330221 

 

Právní forma:             příspěvková organizace 

 

Zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 

 

Zřizovací listina: vydaná Plzeňským krajem dne (datum vydání. č.j.) 31.5. 2001 č.j. 206 

 

 

 

Součásti školy : 

 

Název součásti IZO součásti Kapacita 

základní umělecká škola 045330221                    1030 

 

 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:   
(adresa dle rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol, včetně sídla ředitelství) 

 

Revoluční 100, 312 00 Plzeň 

Zábělská 25, 312 00 Plzeň 

Brněnská 36, 323 00 Plzeň 
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Vzdělávací program ( programy) školy: ( přesný název, číslo jednací ) 

 
Školní vzdělávací program  Základní umělecké školy Bedřicha  Smetany ze dne 1.9.2020 

 

 

 

Přehled všech platných studijních, učebních oborů: 

 

 

 

Doplňková činnost školy a školského zařízení: 

(výčet doplňkové činnosti školy a školského zařízení dle zřizovací listiny s uvedením, zda 

byla v roce 2020  realizovaná – odpovězte ANO - NE) 

 

Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2021 

                         ----------------- NE 

                         ----------------- NE 

 

 

Údaje o zaměstnancích : 

 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2021 

( fyzický stav/ přepočtený stav ) 

Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav/přepočtený stav) 

59,8228/41,3697                            54/36,8247 

Název povoleného oboru (dle rejstříku škol a 

školských zařízení) 

Vyučován ve školním roce  (ANO – NE) 

2020/21 2021/22 

Hudební obor ANO ANO 

Výtvarný obor ANO ANO 

Taneční obor ANO ANO 

Literárně dramatický obor NE NE 
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Údaje o počtech žáků : 

 
 Údaj  

k 31. 8. 2021 

Údaj podle statistických výkazů  

pro škol. r. 2021/2022 

Počet žáků 913 913 

Počet tříd  

(počet vyučovaných hodin týdně : 24) 

34 34 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2020/2021 : (včetně žáků ve SPD) 

 

Základní 

umělecká škola 

Prospěl s  

vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován Přípravné 

studium 

Počet žáků 793 4 0 2 96 

% 88,6 0,4 0 0,3 10,7 

 

 

Počet absolventů školy ve školním roce 2020/2021: 
 

Součást Počet absolventů 

základní umělecká škola 94 

 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím v roce 2021 

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 2021 : 
 

V roce 2021 nebyla provedená kontrola ČŠI. 
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Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena  
(mezinárodní spolupráce a aktivity, účast v rozvojových programech a projektech, úspěchy 

žáků školy v odborných a sportovních soutěžích, spolupráce se sociálními partnery apod.) 

 

Mezinárodní spolupráce a programy 
Byly uskutečněny tyto mimoškolní aktivity: 

 

Mezinárodní soutěže 
   -  British College of Accordionist. International Anniversary festival 2021 (online) 

   Duo Jeroným Široký (akordeon), Jindřich Sklenář (klarinet) – 2. cena 

- Trophée Mondiale de l´Accordéon 2020, 70. Ročník celosvětové akordeonové soutěže 

(online), kategorie Junior Chamber Music, Duo Jeroným Široký (akordeon), Jindřich 

Sklenář (klarinet) – 6. cena 

- Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2021, kategorie Junior, 

Šimon Váhala (trubka) – 1. cena 

 

 

Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 2020/2021 
Z důvodu pandemie bylo ve druhém pololetí  uskutečněno 22 videokoncertů z jednotlivých 

tříd nebo v rámci jednoho oddělení. 

Z důvodu pandemie škola uskutečnila pro žáky a rodičovskou veřejnost jeden absolventský 

koncert. Dalších 8 absoventských koncertů bylo uskutečněno  formou sestříhaných 

videonahrávek. 

 

 

Soutěže, umístění žáků 
Hudební obor 

Celostátní  akordeonová soutěž v Dobřanech 

Sehend Esmail        2. cena 

Celostátní soutěž Mladý trubač 2020 (online) 

Šimon Váhala    trubka      2. cena 

Jakub Váhala   trubka      3. cena 

Soutěž Zlatá struna 

Celostátní kolo 

Vít Kotora   kytara, zpěv     3. cena 

Pěvecká soutěž Dětská Porta 2020 (online) 

Celostátní  kolo  

Lucie Dolejšová, Tina Šonková      

Pěvecká soutěž Dětská Porta 2021 

Celostátní  kolo 

Vít Kotora                     1. cena  

Pěvecká soutěž Folkytonk Praha 

Celostátní kolo: 

Lucie Dolejšová      1.cena 

 

Výtvarné oddělení 

10. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět – Pěstuj naději  (online) 

Sebastien Javorský        1. místo 

 

 

Datum:    28.2.2022                                    Podpis ředitele školy                        

                                                                                razítko organizace 


