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Výro ní zpráva za školní rok 2006/2007
I.
Základní údaje o škole
1. Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka,
Praha 4 – Braník, Roškotova 4
2.

editel školy: PhDr. Karel Vraný, telefon 2410 469 05, e-mail: reditel@kjj.cz
Statutární zástupce: Mgr. Jarmila Chaloupková, telefon 2410 469 19
e-mail: zastupce.chaloupkova@kjj.cz
Zástupce editele: Ing. Miloš Sobek, telefon 2410 469 06
e-mail: zastupce.sobek@.cz

3.

Webové stránky právnické osoby: www.kjj.cz

4.

Školy a školská za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává a jejich cílová
kapacita:
a) Konzervato - ve školním roce 2006/2007 m la cílovou kapacitu 320 žák
b) Vyšší odborná škola - ve školním roce 2006/2007 m la cílovou kapacitu 84 žák
c) Domov mládeže KJJ - ve školním roce 2006/2007 m l cílovou kapacitu 100 l žek

5.

Obory vzd lání a vzd lávací programy konzervato e a VOŠ, které škola vyu uje a jsou
za azeny ve školském rejst íku:
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škola

kód

Konzervato

82-44-M/001

název oboru / vzd lávacího
programu

Hudba – zam ení Populární
hudba
Hudba – zam ení Populární
82-44-N/001
hudba
82-45-M/001 Zp v
82-45-N/001 Zp v

Vyšší odborná škola

82-47-M/001

Dramatické um ní - zam ení
Muzikál

82-47-N/001

Dramatické um ní - zam ení
Muzikál

82-47-N/004 Tvorba textu a scéná e
82-44-N/001 Hudba - zam ení Jazz

¨

6.

7.

8.

Dramatické um ní
82-47-N/001 zam ení Herecká a dramatická
autorská tvorba

cílová
kapacita
oboru /
programu
260

poznámka
(uve te, pokud
obor nebyl
vyu ován, je
dobíhající atd.)

260
0
0
60

obor byl ukon en
ve škol.r. 2004/05
obor byl ukon en
ve škol.r. 2006/07

60
24

30
30

ve školním roce
2006/07 nebyl obor
vyu ován

Zm ny ve skladb obor vzd lání / vzd lávacích program oproti školnímu roku
2005/2006 :
a. nové obory / programy:
Ve školním roce 2006/2007 nebyl žádný nový obor
zaveden.
b. zrušené obory / programy: Ve školním roce 2006/2007 byl ukon en 6. ro ník
oboru 82-45-N/001 – Zp v. Tím bylo vzd lávání
v tomto oboru definitivn zrušeno.
Místa poskytovaného vzd lávání :
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejst íku:
Budova školy, Praha 4, Roškotova 4 (majitel hl. m. Praha)
FAMU, Praha 1, Smetanovo náb eží 2 (majitel budovy je AMU Praha)
b. jiná odlou ená pracovišt škola nemá
Stru ná charakteristika materiáln technického vybavení právnické osoby

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka je umíst na v objektu, který tvo í dv
budovy o šesti podlažích, vzájemn spojené dvojpodlažní chodbou. Celá stavba je
z betonových panel .
Prostory budovy byly celkovou rekonstrukcí dokon enou v roce 2003 upraveny pro pot ebu
vzd lávání v konzervato i a postupn za aly být vybavovány i novým nábytkem. Za átkem
školního roku 2004/05 se zvýšil po et u eben v d sledku odst hování kade nického u ilišt .
Tím byly vytvo eny podmínky pro zajišt ní výuky teoretických p edm t podle sou asných
požadavk a byl získán i prostor pro knihovnu a studovnu. P ijetím nové knihovnice bylo
umožn no rozší it provoz knihovny a kopírky tém na celou dobu, kdy probíhá ve škole
vyu ování.
Další rozvoj školy, zejména postupná realizace vzd lávacích plán
v muzikálovém odd lení, však vyžaduje další zvýšení po tu u eben. Prvo adým úkolem je
vybudování nového samostatného tane ního sálu. V sou asné dob probíhá výuka
tane ních disciplín v koncertním sále školy, který však nevyhovuje svými rozm ry, hlavn
výškou stropu. Krom toho tato výuka omezuje ostatní odd lení školy, které pot ebují sál
rovn ž využívat. Další komplikací je neustálé upravování podlahové plochy – odkrývání a
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p ekrývání baletizolu kobercem. Jedinou možností je vybudování nového sálu na plánované
p ístavb školy, která by m la být co nejd íve realizována.
Spln ným úkolem ve školním roce 2006/07 bylo vybudování multimediální u ebny pro
výuku nového maturitního p edm tu Informatika. U ebna, ve které se vyu ovalo d íve,
nevyhovovala hlavn svými rozm ry. Pro pot ebu výuky bylo nakoupeno 10 licencí nota ního
softweru. Dalším úkolem je rozší ení po íta ové sít a zajišt ní nového kvalitního po íta e
pro každé odd lení.
Materiální základnu školy, zejména nástrojový fond, je pot ebné neustále dopl ovat a
vym ovat staré a nevyhovující nástroje za nové. Rovn ž v nahrávacím studiu školy je
pot eba neustále obm ovat zastaralou techniku a dopl ovat ji o novou. Krom toho
stávající prostory studia nevyhovují svými rozm ry, a proto se v souvislosti s plánovanou
p ístavbou školy po ítá s jeho p emíst ním.
V rámci pé e o žáky, studenty a zam stnance školy bylo zakoupeno za ízení pro filtraci a
sycení vody, které je pro všechny osoby kdykoliv dostupné.
Domov mládeže KJJ byl po celkové rekonstrukci objektu školy v roce 2003 za ízen novým
nábytkem a v sou asné dob je svou vybaveností na velmi dobré úrovni.

9.

Školská rada - datum ustanovení, seznam len

Ve školním roce 2005/2006 byla v KJJ v souladu se školským zákonem z ízena školská
rada. K prvnímu jednání se sešla 8. 11. 2005, p edsedkyní školské rady byla zvolena
Markéta Reedová (zást. Magistrátu). Další lenové ŠR jsou: Ivan Bedná (zástupce
Magistrátu), prof. Tesa , prof. Linhart (pedagogové KJJ) a žáci Dalibor Hála a Ji í Ospalík.
V pr b hu školního roku 2006/2007 se ŠR scházela pravideln jednou za dva m síce.
Vyjad ovala se k b žným provozním záležitostem školy (hospoda ení školy, internetovým
stránkám školy, školnímu bufetu atd.) Komunikace s vedením školy probíhala standardním
zp sobem, podle pot eb jedné i druhé strany. V záv ru školního roku schválila ŠR nový
Školní ád KJJ platný od 1. 9. 2007.
P i Vyšší odborné škole JJ byla z ízena školská rada, která se k prvnímu jednání sešla 8. 3.
2006. P edsedou byla zvolena prof. Miriam Bajlová, zástupci Magistrátu jsou Markéta
Reedová a Ivan Bedná , další lenové prof. Marek Stašek a studenti Markéta Foukalová a
Ond ej Pivec. P edm tem jednání byly stejné problémy jako u ŠR konzervato e.

II.
Pracovníci právnické osoby
Pedagogi tí pracovníci

pedagogi tí pracovníci
p epo tení na pln zam stnané
celkem

pedagogi tí pracovníci
fyzické osoby celkem

externí u itelé
p epo tení na pln zam stnané

externí u itelé
fyzické osoby celkem

interní u itelé
p epo tení na pln zam stnané

interní u itelé
fyzické osoby celkem

editel a zástupci editele
p epo tení na pln zam stnané

po ty osob (údaje ze zahajovacích výkaz )

editel a zástupci editele
fyzické osoby celkem

a.

škola

1.

5

konzervato
vyšší
odborná
škola
domov
mládeže

3

2,85

141

124,5

13

3,5

154

128

x)*

x)*

10)**

5,4)**

5

3,2

15)**

8,6

x)*

x)*

6

5

0

0

6

5

)* editel školy a zástupci jsou spole ní pro všechny sou ásti školy
)** n kte í u itelé vyu ují sou asn na konzervato i i VOŠ

b.

Kvalifikovanost pedagogických pracovník
výkazu)

škola
Konzervato
škola
Vyšší odborná
škola

škola
Domov mládeže

c.

(stav ke dni vypln ní zahajovacího

celkem %
z celkového po tu
ped. pracovník
97,4
2,6
celkem %
z celkového po tu
ped. pracovník
93,8
2,7

po et pedagogických pracovník
150
4

kvalifikovaných
nekvalifikovaných

po et pedagogických pracovník
15
1

kvalifikovaných
nekvalifikovaných

celkem %
z celkového po tu
ped. pracovník
83
17

po et pedagogických pracovník
5
1

kvalifikovaných
nekvalifikovaných

Další vzd lávání pedagogických pracovník

po et
seminá e
kurzy

zam ení

po et
ú astník

2 dny
1 den
1 den

vzd lávání školitel –
anglický jazyk
Týmová práce
Komunikace s rodi i
Kritické myšlení

3 dny

muzikálová praxe

30

1 den

Metodika stepu I. a II.
Improvizace

20
40

10

3
1
3
2

vzd lávací instituce
Národní institut pro další
vzd lávání
STEP BY STEP R
PPP Praha
PPP Praha
KJJ, lektor David Howard
Bell, Chicago
Artama, lektor J. Pilecký
KJJ, lektor Juraj Bartoš
6

1 den

dopl kové
pedagogické studium
školský management
rozši ování aprobace

2.

Vývoj instrumentace
Jazzová improvizace
1 den
a rytmus
aranžování pro big
1 den
band
Autorská tvorba a
pedagogika
pro vedoucí
pracovníky
Základy
spole enských v d
Sbormistrovství
chrámové hudby
Jazzová interpretace
studium jazzové
hudby
studium skladby
habilitace – jmenování
docentem

10
45

KJJ, lektor T. Partyka
KJJ, lektorTanya
Kalmanowitz

20

KJJ, lektor Ed. Partyka

1

DAMU Praha

2

Pedagogická fakulta UK

1

Univerzita Palackého
Olomouc

1

PF UK Praha

1
1

VOŠ JJ
Hudební akademie
Katowice
AMU Praha

1

KU Praha

1

Nepedagogi tí pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu)
a.

po ty osob

fyzické osoby
celkem

p epo tení na pln zam stnané

18

18

b.

další vzd lávání nepedagogických pracovník

seminá e
kurzy
jiné

po et

zam ení

1
4

ú etní programy
personalistika

po et
ú astník
1
1

vzd lávací instituce
Gordic
Verlag Dashofer, s.r. o

III.
Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání (konzervato a VOŠ)
1.

Po ty t íd/studijních skupin a po ty žák
a.

denní studium (údaje ze zahajovacích výkaz )
škola

po et
t íd / skupin

po et žák

7

konzervato

30/5

291

škola

po et
t íd / skupin

po et student

6/2

54

vyšší odborná
škola

Zm ny v po tech žák v pr b hu školního roku - konzervato
- p erušili studium:
18
- nastoupili po p erušení studia: 11
- sami ukon ili studium:
14
- vylou eni ze školy:
3
- nepostoupili do vyššího ro níku: 8 z toho nebylo povoleno opakování: 1
- p estoupili z jiné školy:
3
- p estoupili na jinou školu:
2
- jiný d vod zm ny :
0

Zm ny v po tech student v pr b hu školního roku – vyšší odborná škola:
- p erušili studium:
3
- nastoupili po p erušení studia: 1
- sami ukon ili studium:
4
- vylou eni ze školy:
0
- nepostoupili do vyššího ro níku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0
- p estoupili z jiné školy:
0
- p estoupili na jinou školu:
0
- jiný d vod zm ny :
0

b.

2.

Vzd lávání p i zam stnání - tato forma studia není ve škole zavedena

Pr m rný po et žák na studijní skupinu a u itele (stav dle zahajovacího výkazu)
a.

denní studium

škola
konzervato

škola
vyšší odborná škola

pr m rný po et žák na
t ídu/skupinu

pr m rný po et žák na u itele

9,7 / 58,2

1,8

pr m rný po et student na
t ídu/skupinu

pr m rný po et student na u itele

9 / 27

3,6

8

b.

4.

Ústecký

Zlínský

CELKEM

8

207

2

2

4

0

3

6

1

2

3

3

5

5

0

36

CELKEM

St edo eský

19

Zlínský

Plze ský

36

Ústecký

Pardubický

15

St edo eský

Olomoucký

15

Plze ský

Moravskoslezský

16

Pardubický

Liberecký

12

Olomoucký

Královéhradecký

23

Moravskoslezský

Vyso ina

17

Liberecký

Karlovarský

8

Královéhradecký

Jihomoravský

18

Vyso ina

po et student
celkem
z toho nov
p ijatí

7

Karlovarský

Vyšší
odborná
škola

13

Jihomoravský

škola

Jiho eský

Konzervato

po et žák
celkem
z toho nov
p ijatí

Jiho eský

škola

kraj

Žáci s trvalým bydlišt m v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

kraj

3.

Vzd lávání p i zam stnání – tato forma vzd lávání není ve škole zavedena

2

2

1

1

1

3

1

1

5

1

9

3

1

31

1

0

0

0

1

0

1

0

2

1

4

2

1

12

Cizí státní p íslušníci
Po ty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se za le ováním
cizinc .

Konzervato : Slovensko 17, Ruská federace 1, Rakousko 1
VOŠ:
Slovensko 3
Za len ní cizinc do vzd lávání v Konzervato i a VOŠ JJ ne iní žádné potíže, protože se
jedná o ob any kte í v eské republice žijí již delší dobu a jejich jazykové schopnosti jsou
natolik rozvinuté, že komunikace p i výuce jim ned lá problémy.

9

Anglický jazyk
z celku pokra ující

225

Anglický jazyk
z celku pokra ující

0

Francouzský jazyk
celkem

0

Francouzský jazyk
celkem

0

Francouzský jazyk
z celku pokra ující

0

Francouzský jazyk
z celku pokra ující

0

N mecký jazyk
celkem

0

N mecký jazyk
celkem

0

N mecký jazyk
z celku pokra ující

0

N mecký jazyk
z celku pokra ující

0

Ruský jazyk
celkem

0

Ruský jazyk
celkem

0

Ruský jazyk
z celku pokra ující

0

Ruský jazyk
z celku pokra ující

0

Špan lský jazyk
celkem

0

Špan lský jazyk
celkem

0

Špan lský jazyk
z celku pokra ující

0

Špan lský jazyk
z celku pokra ující

0

Italský jazyk
celkem

0

Italský jazyk
celkem

0

Italský jazyk
z celku pokra ující

0

Italský jazyk
z celku pokra ující

0

Latinský jazyk
celkem

0

Latinský jazyk
celkem

0

Latinský jazyk
z celku pokra ujíc

0

Latinský jazyk
z celku pokra ujíc

(údaje ze zahajovacích výkaz )

Konzervato

291

Anglický jazyk
celkem

Výuka cizích jazyk

Vyšší odborná
škola
Anglický jazyk
celkem

32

10

54

95

8

8

262

92,2
%

Údaje o výsledcích vzd lávání žák (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
a. denní studium

Konzervato

5.

6.

prosp lo s vyznamenáním

neprosp lo

opakovalo ro ník

t.j z celkového po tu žák

po et žák s uzav enou klasifikací do 30.6.

z celkového
po tu žák :

pr m rný po et zameškaných hodin na
žáka

72,8

z toho neomluvených

0,23

b.

Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií

studium
pi
zam stnání

33

0

3

0

1

0

prosp l s vyznamenáním

16

0

prosp l

17

0

0

0

po et žák , kte í konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovan
po et žák , kte í nebyli p ipušt ni ke zkoušce v ádném
termínu

po et žák , kte í byli
hodnoceni :

neprosp l

absolutoria v konzervato i

po et žák , kte í konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovan

studium
p i zam stnání

denní
studium

maturitní zkoušky v konzervato i

denní
studium

7.

Vzd lávání p i zam stnání - tato forma vzd lávání není ve škole zavedena

35

0

5

0
11

po et žák záv re ných ro ník , kte í nebyli p ipušt ni ke
zkoušce v ádném termínu

0

prosp l s vyznamenáním

16

0

prosp l

17

0

2

0

absolutoria ve vyšší odborné škole

denní
studium

neprosp l

13

0

0

0

3

0

prosp l s vyznamenáním

9

0

prosp l

3

0

neprosp l

1

0

po et student , kte í konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovan
po et student záv re ných ro ník , kte í nebyli
p ipušt ni ke zkoušce v ádném termínu

po et student , kte í
byli hodnoceni :

studium
p i zam stnání

po et žák , kte í byli
hodnoceni :

3

skupina
obor vzd lání
kód, název

zam ení populární
hudba

Hudba

82 – 44 – M,N/001

82
Um ní a užité um ní

p ijímací ízení pro
školní rok
2007/2008
(denní vzd lávání)

Konzervato

8. P ijímací ízení do 1. ro níku školního roku 2007/2008

po et p ihlášek celkem

151

po et kol p ijímacího ízení celkem

3

po et p ijatých celkem

49
z toho v 1.kole

44
12

z toho ve 2.kole

3

z toho v dalších kolech

2

z toho na odvolání

0

po et nep ijatých celkem

82

po et volných míst po p ijímacím ízení
(obor, po et míst)

obor: 82 – 44 –M,N/001 Hudba

0
0

skupina
obor vzd lání
kód, název

zam ení muzikál

Dramatické um ní

82 – 47 – M,N/001

82
Um ní a užité um ní

Konzervato

po et p ijatých ke vzd lávání p i zam stnání do 1. ro ník pro šk.rok
2007/2008

p ijímací ízení pro školní rok 2007/2008
(denní vzd lávání)

po et p ihlášek celkem

112

po et kol p ijímacího ízení celkem

2

po et p ijatých celkem

12
z toho v 1.kole 11
z toho ve 2.kole

1

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání

0

po et nep ijatých celkem

65

po et volných míst po p ijímacím ízení
(obor, po et míst)

obor: 82 – 47 –M,N/001 Dramatické
um ní

0

skupina
obor vzd lání
kód, název

zam ení Jazz

Hudba

82 – 44 – N/001

82
Um ní a užité um ní

p ijímací
ízení pro
školní rok
2007/2008
(denní
vzd lávání)

Vyšší odborná škola

po et p ijatých ke vzd lávání p i zam stnání do 1. ro ník pro šk.rok
2007/2008

0

po et p ihlášek celkem

55

po et kol p ijímacího ízení celkem

1

po et p ijatých celkem

10
13

z toho v 1.kole 10
z toho ve 2.kole

0

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání

0

po et nep ijatých celkem

35

po et volných míst po p ijímacím ízení
(obor, po et míst)

obor: 82 – 44 – N/001 Hudba (Jazz)

0

p ijímací ízení pro školní rok 2007/2008
(denní vzd lávání)

0

skupina
obor vzd lání
kód, název

Tvorba textu a scéná e

82 – 47- N /004

82
Um ní a užité um ní

Vyšší odborná škola

po et p ijatých ke vzd lávání p i zam stnání do 1. ro ník pro šk.rok
2007/2008

po et p ihlášek celkem

24

po et kol p ijímacího ízení celkem

2

po et p ijatých celkem

7

z toho v 1.kole

6

z toho ve 2.kole

1

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání

0

po et nep ijatých celkem

14

po et volných míst po p ijímacím ízení
(obor, po et míst)

obor: 82 – 47 – N/004 Tvorba textu a
scéná e
po et p ijatých ke vzd lávání p i zam stnání do 1. ro ník pro
šk.rok 2007/2008

9.

0
0

Speciální výchova a vzd lávání
Konzervato a VOŠ Jaroslava Ježka nenavšt vují žádní žáci ani studenti, kte í by na
základ svého handicapu vyžadovali mimo ádnou pé i ze strany vedení školy a
vyu ujících. Rovn ž žáci ani studenti ze znevýhodn ného sociokulturního prost edí se
ve škole nevyskytují.

10. Vzd lávání nadaných žák a student
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Vzd lávání žák v konzervato i a student ve VOŠ JJ je podmín no ur itým stupn m
nadání a talentu, které uchaze i prokazují již p i p ijímacích (talentových) zkouškách.
B hem vzd lávání se tyto p irozené dispozice u všech žák a student dále rozvíjejí.
Žáci a studenti, kte í více vynikají nad b žný pr m r, mají pochopiteln více p íležitostí
k ve ejné um lecké prezentaci a jejich vzd lávání je intenzivn jší a asov náro n jší.
11. Ov ování výsledk vzd lávání
Ov ování výsledk vzd lávání formou vn jších testovacích prost edk
nane isto, SCIO aj.) nebylo ve škole realizováno.

(maturita

12. Školní vzd lávací programy
Ov ování, stav p ípravy školních vzd lávacích program .
Ve škole je vyu ováno podle u ebních plán , které byly MŠMT schváleny speciáln pro
KJJ s ú inností od 1. zá í 2005. Tyto plány byly vytvo eny na základ dlouhodobých
zkušeností a na základ p ipomínek a požadavk jednotlivých odd lení školy.
Modernizace výuky a stále se rozvíjející obory vzd lání však vyžadují neustále drobné
úpravy, které budou zapracované do školních vzd lávacích program , které se
p ipravují.
13. Vzd lávací programy VOŠ
Ve školním roce 2006/07 byly v souladu s ustanovením nového školského zákona
zpracovány i nové u ební dokumenty pro VOŠ.
Vzd lávací program 82-44- N Hudba – zam ení Jazz již byl nov akreditován.
Vzd lávací program 82-47-N Tvorba textu a scéná e je projednáván.

V.
Údaje o žácích v domov mládeže
1.

Domov mládeže KJJ
a.

Vybavení domova mládeže (údaje ze zahajovacího výkazu)
po et

40
40
0
0
0
2

Po et ložnic celkem
1 až 3 l žkových
4 až 6 l žkových
v tom
7 až 10 l žkových
11 a více l žkových
Spole enské místnosti a klubovny

b.

Po ty ubytovaných žák podle typu školy (údaje ze zahajovacího výkazu)

typ školy

po et
ubytovaných

z toho ze škol
z izovaných HMP
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základní (v . speciálních)
gymnázium
SOŠ
konzervato
SOU, OU a U
speciální a praktické SŠ
VOŠ
jiné (specifikujte)
celkem

0
0
0
99
0
0
1
0
100

0
0
0
99
0
0
1
0
100

c.

Žádosti o ubytování v domov mládeže
po et žádostí celkem 120
z toho po et žádostí, kterým nebylo vyhov no 20
nej ast jší d vody nevyhov ní žádosti – kapacita domova mládeže
- je dávána p ednost žák m
do v ku 15 let a z míst bydlišt
nejvzdálen jších od sídla školy.

d.

Zm ny v po tech ubytovaných v pr b hu školního roku
B hem školního roku 2006/07 odešlo z domova mládeže celkem 16 žák .
D vody odchod byly: Nalezení jiného ubytování, rodinné d vody, ukon ení
studia, p erušení studia, um lecká innost, zdravotní d vody.

e.

Využití Domov mládeže v dob školních prázdnin

V dob letních prázdnin jsou ubytovací kapacity domova mládeže

využívány pro ubytování ú astník Letní jazzové dílny a dále jako hostel pro
cizince, kte í se Praze zú ast ují r zných kulturních akcí.

V.
Aktivity školy, školského za ízení.
Prezentace školy, školského za ízení na ve ejnosti
1.

Výchovné a kariérní poradenství
B hem školního roku za al ve škole p sobit nový výchovný poradce s plnou kvalifikací
pro tuto funkci. P vodní výchovná poradkyn , která je sou asn vedoucí Domova
mládeže KJJ a bývá ve škole i v dob mimo vyu ování, nadále úzce spolupracuje
s novým poradcem a na ni se obracejí se svými drobnými problémy zejména žáci
ubytovaní v domov mládeže. Krom toho má škola navázanou spolupráci s PPP
Prahy 4, kam mají možnost se v p ípad pot eby obrátit žáci a studenti se svými
závažn jšími problémy.
B hem roku byly ešeny p ípady záškoláctví, špatného prosp chu žák , zdravotní
problémy, osobní a rodinné problémy. Dále absence žák ve výuce, pozdní p íchody
do výuky,
prosp ch žák 1. ro ník v souvislosti s p echodem na st ední školu,
psychické problémy.
Závažn jší problémy, zejména psychického charakteru, byly pr b žn ešeny s Mgr.
Rynešovou z PPP.
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2.

Prevence sociáln patologických jev
Tato problematika se objevuje zejména na besedách organizovaných v domov
mládeže. Pozornost je zam ena zvlášt na mimopražské žáky z prvních ro ník , kte í
se p íchodem do Prahy setkávají se situacemi, které dosud nepoznali. Jedná se
zejména o p sobení nového prost edí a negativní jevy, které mohou být pro tyto žáky
nebezpe né. Na tyto situace jsou žáci upozor ování i v t ídnických hodinách. Krom
toho byly v domov mládeže organizované i samostatné p ednášky s protidrogovou
tématikou a školení první pomoci.
Všichni pedagogové odd lení všeobecn vzd lávacích p edm t spole n rozvíjejí
strategii plného rozvoje celé osobnosti každého jedince. Tímto zp sobem je nenásiln
realizován školní preventivní program. D raz je kladen na aktivní p ístup osobnosti
studenta a je zam en na celou škálu sociáln patologických jev . Nacvi ování
komunikace, v etn asertivity, je pravideln realizováno v hodinách pedagogiky,
psychologie, ob anské výchovy i angli tiny. P i této aktivit jde mimo jiné i o u ení se
vyjad ovat své pocity, prosazovat (neagresivn ) sv j názor, odmítat necht né (v etn
drog, ohrožující innosti), um t relaxovat.

3.

Ekologická výchova a environmentální výchova
Tato výchova je za len na do povinného u ebního p edm tu Ob anská nauka, který je
vyu ován jako maturitní p edm t v 1. – 4. ro níku konzervato e. Krom toho se tato
problematika probírá i v besedách s žáky ubytovanými v domov mládeže.
Sou ástí ekologické výchovy žák a student KJJ je i nov zavedené t íd ní odpad ve
škole.

4.

Školy v p írod , vzd lávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Školy v p írod a sportovní kurzy škola neorganizuje. Mezi vzd lávací a poznávací
akce lze po ítat jednotlivé organizované návšt vy kulturních památek v Praze a výjezdy
žák v rámci mezinárodní spolupráce, nap . do Dortmundu.

5.

Mimoškolní aktivity
Kroužky, kurzy aj. pro žáky.
V domov mládeže je kroužek va ení (11 žák ), kroužek šití (8 žák ) a kroužek
sportovní a pohybové výchovy (10 žák ).

6.

Sout že
Typ, po et ú astník , úsp šnost:
•

XXX. sout žní p ehlídka poslucha
konzervato í R ve h e na dechové
nástroje Ostrava listopad 2006, estné uznání 2. stupn získal Václav
Kalenda ve h e na trubku
• VI. mezinárodní interpreta ní sout ž žes ových nástroj Brno duben 2007,
finalista sout že Václav Kalenda ve h e na trubku
• Concerto Bohemia 2007 - rozhlasová sout ž
vít zem kategorie „Dechové orchestry – konzervato e“ se stal Trumpet Q
KJJ vedený prof. Pobo ilem
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•
7.

Zlín Talent - t etí místo L. Písa ík, muzikálové odd lení.

Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních program
V rámci projektu Leonardo da Vinci navštívilo 10 vybraných pedagog VOŠ ve dnech
16. – 22. 10 2006 Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz - Institut für Jazz–
Austria. Cílem bylo získat podklady pro další vzd lávání pedagog , zejména v oblasti
moderních metodických p ístup a nové notové materiály.
Dále škola spolupracuje s Musicshule Jazzakademie Dortmund v rámci projektu
podpo eného Fondem esko-n mecké budoucnosti.V letošním roce byl celý projekt
oficiáln ukon en, ob zú astn né strany však mají zájem na pokra ování spolupráce.
KJJ se stala lenem Mezinárodní asociace jazzových škol IASJ. Konference této
organizace se ve dnech 8. – 13. 7. 2007 v Sien v Itálii zú astnil prof. Honzák.

8.

Spolupráce právnické osoby se sociálními partnery
Zam stnavatelé, asociace, ÚP, aj.
- žáci vyšších ro ník klavírního odd lení KJJ se zapojili do pedagogické innosti v
základních um leckých školách po celé republice
- klavírní odd lení pokra ovalo v navázané družb s konzervato í v Pardubicích a
s Janá kovou konzervato í v Ostrav a ve vým nných koncertech mezi t mito
školami.

9.

Další vzd lávání realizované právnickou osobou nebo vzd lávání, na které se podíleli
pedagogové KJJ
Vzd lávání ur ené pro ve ejnost
typ vzd lávání

Kytarové seminá e v Brn
(lektor prof. Tesa )
Kytarové seminá e ve
Zru i n/Sáz.
(lekto i prof. Tesa a
Ko vara)
Metodika stepu I. a II.
(lektor prof. Pilecký)
Mistrovské kurzy – klavír
(lektor prof. Kondrat nko)

zam ení

po et
ú astník
cca

další vzd lávání

100

další vzd lávání

200

další vzd lávání

20

další vzd lávání

40

Improviza ní a
interpreta ní kurz Š.
další vzd lávání
v Týn n/Vlt. (lektor
prof.Markovi )
Herecké kurzy na
univerzit v Plzni a na
další vzd lávání
DAMU v Praze (lektor prof.
Smr ková)
Letní kurzy jazzové
interpretace ve Frýdlandu ( další vzd lávání
lektor prof. R ži ka)

30

40

20

ur eno pro
dosp lé / žáky

u itele ZUŠ
u itele ZUŠ
u itelé ZUŠ
u itelé ZUŠ a
žáci jiných
konzervato í
u itelé ZUŠ a
další zájemci
u itelé ZUŠ,
univerzitní
studenti a další
zájemci
u itelé ZUŠ a
další zájemci

akreditace MŠMT
ano / ne

ne
ne
ne
ne

ne

ne

ne
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pomaturitní specializa ní
kurz
rekvalifikace
jiné (uvést jaké)

10. Další aktivity, prezentace
Tém všichni pedagogové p edm t speciální odborné p ípravy v KJJ a VOŠ vystupují jako
sólisté, lenové skupin, soubor a orchestr na koncertech a v r zných p edstaveních doma
i v zahrani í. Mnozí z nich se prezentují i jako skladatelé, aranžé i a tv r í osobnosti
v hudebních, literárních a tane ních žánrech. Dále jako porotci v domácích a zahrani ních
sout žích (nap . prof. Kondrat nko v Prague Junior Note, Virtuosi per musica di pianoforte,
Per guatro mani), stálí hlasoví poradci (nap , prof. Klezla, prof. Fendrychová aj.), odborní
lekto i a vedoucí r zných um leckých soubor .
Pravidelná je i dramaturgická a redak ní innost n kterých pedagog v divadlech, s.
rozhlase, televizi, odborném tisku a pod. a dále pedagogická innost v r zných typech
um leckých škol, zejména v základních um leckých školách.

Klavírní odd lení:
Žáci klavírního odd lení reprezentovali školu na mnoha ve ejných vystoupeních, nap .:
- váno ní koncerty a celoškolní koncerty (sólisté i v kapelách)
- v rámci cyklu „KJJ p edstavuje“ v Sále Martin na AMU
- koncerty ve Foersterov síni
- koncerty k výro í J. Ježka, nap . v Pardubicích, v Muzeu eské hudby v Praze,
Jind ichov Hradci aj.
- koncerty v Libe ském záme ku v rámci cyklu „Libe ské jaro mladých“
- koncert v M stské knihovn v Ostrav
- koncert v rezidenci primátora m sta Prahy
- p ehrávka na Janá kov konzervato i v Ostrav
Žáci asto vystupují jako lenové jazzových i jiných soubor na festivalech a jazzových
klubech, nap .:
- J. Bálek – Quatro formaggi
- J. Bárta – Tarapa jazz
Absolut Jazz Factory
- V. K iš an – Inner Spaces
- M. Pilná – Big Band v Lanškroun
- T. Sýkora – Nedaba
- Z. Dubnová – Resketa
- J. Kodym – kapela Gáby al Dhaby
Student 2. ro níku Vít K iš an vykonal úsp šn p ijímací zkoušky na Vysokou jazzovou školu
v polských Katovicích.
Klavírní odd lení uskute nilo s velkým úsp chem a zájmem student interní klavírní sout ž.
První ceny si odnesli: 1. kategorie Jakub Urban a Vít K iš an
2. kategorie Jaroslav Kodym
3. kategorie Ladislav Benda
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Po celý školní rok probíhaly pravidelné klavírní seminá e a jazzové a klasické koncerty, na
kterých postupn vystoupili všichni žáci klavírního odd lení. Na seminá ích se žáci krom
interpreta ní innosti u ili také vyjad ovat sv j profesionální názor k výkon m svých koleg .
Žáci vyšších ro ník se zapojili do pedagogické innosti v základních um leckých školách
po celé republice.

Instrumentální odd lení:
Žáci kytarových t íd pravideln ú inkovali na koncertech v Mánesu, dále na koncertech
Libe ského hudebního festivalu, p i prezentaci MF Dnes, asopisu Reflex a na dalších
akcích r zného charakteru.
Žáci dechového odd lení ú inkují na všech ve ejných školních koncertech a dalších akcích
r zných po adatel - nap .:
- Trumpet Q koncert „Žižkovská smrš “
- ve ejná nahrávka VR 2, hosté koncertu TO R – Karlín „A“
- koncert v Mánesu
- Trumpet kvartet Z. Zahálky a J. Koháka – ú inkování v Senátu R, fanfáry k výro í M.
Horákové na Slavín
- Saxofonový kvartet prof. Pivar iho – koncerty v Mánesu a v sále KJJ
Žáci instrumentálního odd lení dále ú inkovali v muzikálech ve SRN, v eském muzikálu
Bídníci a v orchestru divadla lodi Aida blue.

Vystoupení soubor :

Lab Band KJJ vedený prof. Volfem vystoupil na koncert „Pocta J. Ježkovi“ v zá í 2006 v
zahrad Na Valech na Pražském hrad
Pocket Band vedený prof. Ko ínkem vystoupil v zá í 2006 na koncert ke 100. výro í
narození J. Ježka v Nejvyšším purkrabství na Pražském hrad
Big Band VOŠ vedený prof. Svobodou vystoupil v zá í 2006 na koncert ke 100. výro í
narození J. Ježka v Nejvyšším purkrabství na Pražském hrad
Big Band KJJ vedený prof. Hálou vystoupil v rámci 10. jubilejního ro níku mezinárodního
hudebního festivalu „Nekonve ní žižkovský podzim“ v listopadu 2006 v Autosalonu Jarov
Jazzová kapela Animula vystoupila v „Nekonven ním žižkovském podzimu“ v listopadu
2006 v Autosalonu Jarov
Big Band KJJ vedený prof. Hálou vystoupil na festivalu „Dny R. A. Dvorského“ v b eznu
2007 ve Dvo e Králové
Lab Band KJJ vedený prof. Volfem vystoupil na festivalu „Swingové hody“ v kv tnu 2007
v Roudnici n/Lab.
Ji í Zichá ek Trio vystoupilo na „Sv tové konferenci o rodin Praha 2007“ v kv tnu 2007
v rezidenci primátora hl. m. Prahy.

Skladatelsko dirigentské odd lení:
V souvislosti s jubileem Jaroslava Ježka ú inkovali profeso i a žáci odd lení na mnoha
školních reprezentativních akcích, nap . Jazz na Hrad (prof. R ži ka, prof. Svoboda), na
koncert u primátora hl. m sta Prahy, (žák Vejskal), vytvo ili aranžmá pro školní big bandy a
pod. Dále byl uspo ádán spole ný koncert s klavírním odd lení v Sále Martin (HAMU), na
kterém bylo uvedeno 5 skladeb žák skladatelského odd lení.
Žáci odd lení jsou stálými leny cca 10 r zných skupin, které p sobí na KJJ a pražské
hudební scén .
Pro eský rozhlas – studio Vltava bylo Lab Bandem školy a sólisty nahráno 9 skladeb, které
se rozhodnutím dramaturgické komise R staly trvalými nahrávkami pro pravidelná vysílání.

20

Ú ast na festivalu M stského divadla Brno Doko án, v jehož rámci 5 žák odd lení
absolvovalo dirigentské kurzy s možností nácviku repertoáru se symfonickým Orchestrem
MBD.

Muzikálové a p vecké odd lení:
Žáci muzikálového odd lení dlouhodob vystupovali v muzikálech uvád ných na eských
scénách: T. Beroun – T i mušketý i, Angelika. Z. Trvalcová – T i mušketý i, Angelika. O.
Lounová – Lewron orchestra. T. Savka – Angelika. L. erná – Bídníci. J. Burášová –
Cyrano z Bergeraku.
M. Moty ková - ú inkování v Semaforu
L. Suchánková – ú ast na festivalu hardrockových kapel ve Francii
Koncerty k výro í J. Ježka v Praze, Jind ichov Hradci
Ú inkování na váno ním koncert v Praze
Koncerty pro pot eby MŠMT
Intern po ádá muzikálové odd lení pravidelné p vecké seminá e, kterých se zú ast ují žáci
1. – 5. ro níku a dále relaxa ní seminá e pro žáky 1. a 2. ro níku.

VOŠ – zam eni Jazz:
V tšina student tohoto oboru pravideln vystupuje na ve ejných koncertech, zejména
v jazzových klubech v Praze i mimo Prahu. Mnozí ze student jsou již b hem studia i leny
známých profesionálních soubor , kde jsou rovnocennými partnery profesionálních
hudebník a zp vák .
Významné ocen ní – cenu „And la“, získala skupina Organic za nejlepší jazzové CD roku
2006.

VOŠ – zam ení Tvorba textu a scéná e:
Studenti tohoto oboru autorsky spolupracují s eským rozhlasem a pravideln vystupují
v Salmovské literární kavárn , literární kavárn Pod Vesuvem a v eském centru
mezinárodního PEN klubu. Mnozí ze student spolupracují nebo p ímo p sobí v r zných
profesionálních a amatérských hudebních skupinách a divadelních souborech. N kte í
studenti pravideln , jiní p íležitostn , p ispívají do r zných asopis .

11. Využití školských za ízení v dob školních prázdnin
V dob hlavních prázdnin byla využívána ubytovací kapacita domova mládeže 2x pro
cizince (Japonci, Korejci), ú astníky hudebních kurz po ádaných r znými institucemi
v Praze a dále pro domácí ú astníky letní jazzové dílny, po ádané Jazzovou spole ností.

VI.
Údaje o výsledcích inspek ní innosti

ŠI a výsledcích kontrol
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1.

Výsledky inspek ní innosti provedené eskou školní inspekcí

Ve školním roce 2006/2007 prob hlo ze strany eské školní inspekce šet ení anonymní
stížnosti na zajišt ní výuky p edm tu Ob anská nauka, která byla uznaná jako áste n
oprávn ná.
Zjišt né nedostatky byly okamžit odstran ny.
Další inspekce prob hla na téma zajišt ní vzd lávání cizinc . P i této kontrole nebyly
zjišt ny žádné nedostatky.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol

Ve školním roce 2006/2007 prob hl ve škole audit od Správy sociálního zajišt ni. Jediný
zjišt ný nedostatek (vydávání potvrzení pro d chodový ú ad za studenty, kte í p erušili
studium), byl okamžit odstran n.
Další kontrola od Ú adu pro ochranu osobních údaj prob hla bez závad.

VII.
Základní údaje o hospoda ení školy

ROZPO ET ROK 2006
Konzervato +
DM

VOŠ

celkem

35191000

1076000

36267000

1075000

90000

1165000

ODVODY
na ICT/ software

13550000
64889

432000

13982000
64889

PROVOZ MŠMT
Romové

954000
17000
50851889
10300
813000
6717000

65000

58000
180000

1019000
17000
52514889
10300
871000
6897000

7540300

238000

7778300

58392189

1901000

60293189

PLATY
OON

ICT/ FINANCOVANÉ MHMP
odm ny ped.
PROVOZ MHMP

CELKEM

1663000

1)Vlastní zdroje
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z toho:
Ubytování na domov mládeže
P ijímací zkoušky
Úplata za studium na VOŠ
Úroky
erpání rezervního fondu
Jiné výnosy

1 588 600
35 400
234 000
20 061
46 841
194 276

2) Náklady
PLATY
OON

36267000
1165000

ODVODY
na ICT/ software
Romové

13982000
64889
17000

PROVOZ MŠMT
z toho:

1019000

materiálové náklady
nákupy služeb
p ísp vek na stravování
zam stnanc

79 000
419 000

opravy

144 000

377 000

Prost edky MHMP
z toho:
odm ny pedagog
odvody
materiálové náklady
energie

636 000
222 000
844 000
1548 000

nákup služeb
p ísp vek na stravování

2460 000

odpisy, opravy, pojišt ní majetku

180 000
1875 000

z vlastních zdroj :
materiálové náklady
energie
nákup služeb

40 000
746 000
1030 000

opravy, repre, cestovné, odvod
za nepln ní ZTP
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269 000

3) Investice
V roce 2006 byly z vlastních zdroj realizovány tyto akce:
1)
2)
3)
4)
5)

klimatizace sálu
mycí stroj Kärcher
klavír PETROF
u ebna informatiky
busta Jaroslava Ježka

118 662
92 920
407 520
397 380
210 000 (z daru)

5) Dopl ková innost
Výnosy
z toho:
1) pronájmy
2) samoplátci studia
3) p ípravné kurzy
4) kopírovací služba
5) jiné výnosy
Náklady
z toho:
materiálové náklady
energie
nákup služeb

1 281 000
900 000
226 000
32 000
60 000
62 000
752 000

mzdové náklady
odvody
pojišt ní, poplatky
da

91 000
97 600
181 700
195 400
47 300
51 300
87 800

V dopl kové innosti byla hlavní složka realizována pronájmem prostor.
1) kantýna
2) Letní akce, v etn ubytování na Domov mládeže
3) kopírovací služba.
Organizace v roce 2006 dosáhla kladného hospoda ení:
Vlastní innost:
40 546,78
Dopl ková innost
528 568,29
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VIII.
Další informace
1. Informace o Ob anském sdružení
P i škole existuje Ob anské sdružení rodi , student a p átel Konzervato e Jaroslava
Ježka. Toto sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra v roce 1997, je právnickou
osobou, která sdružuje fyzické a právnické leny na základ spole ného zájmu. Cílem
sdružení je umožnit rozvíjení um lecké innosti nad rámec školních aktivit.
Jedná se zejména o organizování p íležitostných jednorázových akcí výchovn vzd lávacího
charakteru jako jsou nap . sout že, p ehlídky, divadelní p edstavení, koncerty a seminá e.
Za tímto ú elem sdružení zajiš uje ve spolupráci s rodi i, Konzervato í a Vyšší odbornou
školou Jaroslava Ježka, MŠMT, Ministerstvem kultury, Magistrátem hl. m sta Prahy,
obecními ú ady, sponzory, nadacemi a ostatními institucemi finan ní prost edky
k zabezpe ení cíl sdružení.
2. Hodnocení výsledk maturit a absolutorií
Hodnocení maturitních zkoušek v konzervato i
I. Praktické maturitní zkoušky
Letos se k praktickým maturitním zkouškám dostavilo 33 student – 5 poslucha klavírního
odd lení, 4 kytaristé, 5 skladatel , 1 houslistka, 5 hrá na bicí, 7 hrá na dechové nástroje
a 6 poslucha muzikálového odd lení.
Praktické zkoušky zahájili klavíristé. Vedoucí odd lení je vynikající eská klavíristka - prof.
Irina Kondrat nko, která p sobí nejen jako sólová koncertní um lkyn , ale je též
vyhledávanou komorní hrá kou. Její pedagogické p sobení na Konzervato i J. Ježka
evidentn výrazn pozitivn ovlivnilo studenty tohoto odd lení v oblasti studia klasické
klavírní literatury (nap . Bach, Scarlatti, Chopin, Smetana, Dvo ák, Debussy, Martin
Prokofjev). Na úsp ch poslucha
tohoto odd lení mají pochopiteln též významnou
zásluhu profeso i, kte í je vzd lávají v oblasti jazzové hudby. I zde bych rád p ipomn l adu
osv d ených autor , jejichž skladby si poslucha i vybrali pro svá vystoupení – Benny
Golson, Joe Henderson, Thelonius Monk, Ray Obiedo, D. Gillespie, G. Carter, I. Smith.
Výkony klavírist lze pochválit, ale doprovodné skupiny byly asto dynamicky nevyvážené a
klavíristy p ehlušovaly. Nejvíce mi vadilo za azení elektrických kontrabas , které „hu ely“ a
v rychlejších pasážích nez eteln artikulovaly. Zde by souh e více prosp lo použít akustické
nástroje. Všichni klavíristé byli po zásluze ocen ní „výbornou“. B hem maturitní zkoušky
jsme ovšem slyšeli dva mimo ádn zda ilé výkony v oblasti klasické hudby. Byl to p ednes
Chopinovy Balady F dur v podání Zd. Havlí ka a Scarlattiho Sonáta F dur, kterou
s mimo ádnou technickou jistotou a brilantní virtuositou p ednesl J. Kodym. Oba obdrželi od
maturitní komise ve ejnou pochvalu.
Po klavíristech nastoupili kytaristé – Kamila Csegeová, Jakub Juránek a Eva Holická. I tito
studenti p esv d ili maturitní komisi, že se na „sv j den“ p ipravili velmi dob e. Jejich
zodpov dný p ístup ke studiu a standardn solidní výkony byly po zásluze ocen ny t emi
„výbornými“.
První maturitní den uzav eli skladatelé. Tomáš Gutev (student prof. Macourka) p edložil dv
aranžmá pro big band a svou skladbu „Pohádkový kus pro smy cový orchestr“. František
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Nedv d (student prof. M. Dvo áka) se prezentoval aranžmá vlastní skladby pro big band a
úpravou koledy Adeste fideles pro smíšený sbor a klavír.
Otto Orany (student prof. Z. ernovské) p inesl zvukov zajímavou kompozici pro smy cový
orchestr – „Obrazy podle Džibrána pro 11 smy c “.
Jakub P ibyl (student prof. Macourka) p edložil k posouzení „Adagio pro smy cový orchestr“,
aranžmá pro smíšený sbor a komorní orchestr – „Gospel Time“ a orchestrální partituru
skladby „ O tlustém prad de kovi a loupežnících“ (J. apek).
Posledním studentem, jehož práce komise posuzovala, byl Ji í Ospalík, který se prezentoval
skladbou „Slovo pro velký orchestr“.
Všechny p edložené práce p esv d ují o tom, že tito mladí skladatelé a aranžé i mají již
dosti vyt íbený cit pro barvu a zvukové možnosti orchestru, a to jak smy cového ansámblu,
tak velkého tane ního orchestru. Jejich aranžmá pro big bandy nelze považovat pouze za
školní úlohy.
Druhý den praktických maturit byl v nován dechovým nástroj m a bicím. Mezi tyto skupiny
byla za len na houslistka a jeden klavírista. Houslistka J Kleinová ve skladb G.
Gerschwina – Sonata g moll nepodala p esv d ivý výkon. Tuto skladbu hrála na akustický
nástroj, ale její tón byl tit rný a dynamicky jednotvárný a intona n ne zcela bezchybný.
Druhou skladbu The Gardens of Babylon (J. L. Ponty) p ednesla na elektrické housle, které
jí sice pomohly k v tší zvukovosti, ale na úkor dynamické tvárnosti. Její doprovodná skupina
ji tak ka po celou dobu zna n p ehlušovala.
Kytarista M. Hlad vka se p edstavil nejen jako technicky vysp lý hrá , ale i jako autor dvou
skladeb. Jeho exaltovaný hudební projev se nesl ve stálé dynamické rovin – fff- ale to
ovšem pat í k žánru hudby, kterému se v nuje.
Z dechových nástroj jsme slyšeli p í nou flétnu, saxofon, t i trubky a dva trombóny.
Saxofonistu D. Hálu doprovázel klavír, kontrabas a hrá na bicí soupravu. Byl to sympatický
muzikální projev, v n mž všichni lenové souboru dostali p íležitost blýsknout se svými
improvizovanými sóly. Zaujala m souhra souboru. Zde použili akustický kontrabas, který je
zvukov plasti t jší a artikula n srozumiteln jší, než nástroj elektricky ozvu ený.
Trumpetista M.Votava zvolil Sonátu g moll barokního skladatele P. J. Vejvanovského a 3.
v tu Nerudova Concerta. M. Votava má p kný tón, ale jeho výkon byl poznamenám trémou.
Proto u n ho došlo k drobn jším výpadk m pam ti. Rovn ž melodické ozdoby nevyhrával
p esn . Jan Hrubý – trubka – si zvolil Hindemitovu Sonátu a skladbu M. Duchá e a R.
Kubernáta „Jarní nálada“. V první skladb p edvedl „mužský“ sytý tón, až pon kud agresivní,
ve druhé zaujal lyri ností a smyslem pro správné frázování v tane ní hudb . I p es intona ní
kazy p sobilo jeho vystoupení sympaticky. Trumpetista L. Koudelka je technicky výborn
vybaven. Zaujal krásným tónem se schopností dynamického odstín ní hry. Jeho výkon pat il
k tomu nejlepšímu, co jsme od decha slyšeli. Získal nejen „výbornou“, ale navíc ješt
pochvalu maturitní komise. Flétnistka T. Seifertová podala nadstandardní výkon. Ve
skladbách André Joliveta a Maurice Ravela p edvedla technicky vysp lou a bezchybnou hru
i p esv d ivý výraz odpovídající daným stylovým obdobím. Trombónista P. Slezák se
p edstavil Intrádou J. Dvo á ka a Jazzovými standarty On the Green Dolphin Street a Blue
Bossa. I on prokázal dostate nou technickou zdatnost, intona ní jistotu, z etelnou artikulaci
a p kný tón. Poslední hrá kou této skupiny maturant byla K. Šteflová - trombón.
P edstavila se v dív ím kvartetu (klavír, trombón, baskytara a bicí souprava). Ve skladb
Teach Me Tonight (Gene Depaul) zaujala ušlechtilým tónem s p íjemným vibrátem. Ve
skladb Duke Ellingtona It Dont Mean A Thing byl soubor zvukov vyrovnaný a jednotlivé
improviza ní vstupy se jim da ily. Z p ti maturant bicist byli dva ocen ni na „výbornou“,
ostatní obdrželi „chvalitebnou“. Doprovodná skupina P. Martínka se snažila o silácký výkon a
svou zvukovou h motností p sobila až nep íjemn . Zp vák I. Görlich (který v tomto souboru
p sobil též jako kytarista) nebyl b hem produkce tém slyšet, natož abychom rozum li
zpívanému textu. O. Sluka p ekvapil dokonalou souhrou s nahraným instrumentálním
podkladem, dále se blýsknul bohatšími a inven n zajímavými rytmickými sóly. Tento bicista
do své soupravy „nemlátil“, nýbrž na ni skute n hrál. O stupe horší výkon co do
technického a muzikálního provedení reprodukovaných skladeb p edvedli J. Stránský a V.
Stanislav.
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T etí den maturitních zkoušek byl vyhrazen muzikálovému odd lení. Poslucha i se p edvedli
ve t ech disciplínách: zkouška ze zp vu, tance a herecké výchovy. Na záv r byly u každého
ze student – maturant se teny známky ze všech t í disciplín a z vypo ítaného pr m ru
obdrželi výsledné hodnocení z absolvovaných praktických disciplín.
A. Zkouška ze zp vu. – obecn lze íci, že všech šest maturant splnilo požadavky kladené
na sou asný muzikálový repertoár. Mají zdravý hlas, pom rn velký hlasový fond, dobrou
techniku, istou intonaci, smysl pro vyjád ení dynami nosti obsahu zpívaného textu a cit pro
žánrovou oblast. Pon vadž mladí lidé prožívají emoce zpravidla mnohem intenzivn ji než
st ední nebo starší generace, stává se jim asto, že se uchylují až k exaltovanému
p veckému projevu, což n kdy ubírá na p esv d ivosti hudebního výrazu vyjad ujícího
skute ný cit, i na pravdivosti sd lovaného obsahu.
O vystoupení t chto maturant byl mezi spolužáky velký zájem,a proto všechny t i disciplíny
absolvovali p ed po etným publikem, které jim fandilo a pozitivn motivovalo. I když lze najít
drobné rozli nosti v p ednesu skladeb jednotlivými studenty, nenašel se letos hlas, který by
se výrazn odlišoval od b žného standartu.
B. Zkouška z tance – zde studenti zaujali obecenstvo nápaditou a p sobivou choreografií,
plným nasazením a samoz ejm i z etelnou snahou podat v této disciplín co nejlepší výkon.
Tan ili na hudbu M. Ravela, na hudbu z filmu H íšný tanec, Big Sander, Tango Assassin a
Roxie. Obecenstvo zhlédlo ukázky klasického i moderního výrazového tance. D. Dišová a L.
Písa ík p edvedli velmi zda ilou komediální tane ní scénku Uklíze i.
C. Zkouška z herecké výchovy – D. Divišová si p ipravila monolog „Dobré jitro, krásko“.
Zaujala civilním p esv d ivým mluvním projevem a p irozeným pohybem po jevišti. asto a
funk n využívala dramatických pauz, jimiž vhodn stup ovala nap tí. Skute ným
vyvrcholením zkoušek z herecké výchovy byl výstup J. Burášové – „BiIetá ka“. To byl
vskutku excelentní komediální výstup, kterým nadchla jak obecenstvo z ad student , tak
p ítomné profesory i leny maturitní komise. Její výstup byl velmi asto provázen hlasitým
smíchem pobaveného obecenstva. K ohodnocení známkou „výborn “ jí též pat í pochvala
maturitní komise za mimo ádný herecký výkon. Výkony ostatních maturant v této disciplín
m ly spíše pr m rnou úrove .
II. Ústní maturitní zkoušky
Ze ty odd lení (klavírní, skladatelské, instrumentální a muzikálové) se k ústním maturitním
zkouškám dostavilo 32 student . Z tohoto po tu získalo 15 student vyznamenání (tj.
46,87%), 14 prosp lo (tj. 43,75%) a 3 studenti neprosp li (tj. 9,37%). 9 student maturovalo
na samé „výborné“ a zasluhují pochvalu za vynikající studijní výsledky. Zatímco tak ka
všichni letošní maturanti (až na t i, kte í v herecké výchov obdrželi známku „dobrou“)
b hem praktické maturitní zkoušky odvedli spolehlivé výkony oce ované maturitní komisí
známkami „výborný“ nebo „chvalitebný“, u ústních zkoušek se jim už tak dob e neda ilo.
P estože pro hloub ji vzd laného hudebníka jsou hudebn teoretické disciplíny (nap .
všeobecná hudební nauka, nauka o harmonii, kontrapunkt, hudební formy a analýza skladeb
a další) stejn d ležité jako pro spisovatele gramatika a stylistika, pro inženýra matematika
nebo pro filozofa logika, obecn stále bohužel platí, že studenti všech hudebních obor
pon kud podce ují užite nost a pot ebu v domostí získaných v hudebn teoretických
disciplínách pro svou budoucí profesionální dráhu. A p itom jde o zvyšování jejich hudebn
inteligen ního kvocientu na cest za emocionálním prožitkem a estetickým zážitkem
z každého hodnotného hudebního díla, který se následn promítá do jejich vlastní
interpretace hudebních skladeb.
Zjistil jsem, že studenti Konzervato e J. Ježka mají v d jinách hudby širší záb r než studenti
jiných konzervato í, nebo krom tradi ního p ehledu evropských d jin hudby se ješt
podrobn seznamují s vývojem jazzu a populární hudby.
Studenti klavírního odd lení musí u maturitní zkoušky prokázat žádoucí v domosti
z hudebn teoretických p edm t a navíc je uplatnit v praktické h e na klavír. Musí nap .
p edvést na klavíru ukázku diatonické modulace do paralelní tóniny nebo zahrát a vysv tlit
sekvenci tonální a modulující nebo zharmonizovat zadanou lidovou píse a popsat použité
harmonické prost edky apod. Týž úkol musí splnit i poslucha i skladatelsko a dirigentského
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odd lení. Studenti instrumentálního odd lení odpovídají na otázky ze všeobecné hudební
nauky, nauky o hudebních nástrojích, z hudebních forem a p i analýze zadaného hudebního
díla z klasické, jazzové a populární hudby ur ují formu a užité harmonické prost edky.
Obdobné úkoly p i zkoušce z d jin hudby a hudební teorie plní i studenti muzikálového
odd lení (viz znalosti evropských d jin hudby, d jin jazzu a populární hudby, muzikál a
k tomu formální a harmonický rozbor p edložených notových ukázek)¨.
Zkouška z anglického jazyka probíhala formou dialogu zkoušejících profesor se studentem.
eský jazyk probíhal v rovin literární a jazykov dné.
Statistické údaje:
1) Pr m r známek v jednotlivých p edm tech:
Hlavní obor (viz praktické zkoušky) 1, 25
eský jazyk
1, 83
D jiny hudby
2,11
Anglický jazyk
2,52
2) P ehled odd lení podle úsp šnosti a hodnocení jejich maturant
skladatelské odd lení:
a) celkový po et maturant
5
b) po et vyznamenání
4 (tj. 80%)
c) samé výborné
3
d) prosp li
1
muzikálové odd lení:
a) celkový po et maturant
6
b) po et vyznamenání
3 (tj. 50%)
c) samé výborné
2
d) prosp li
1
klavírní odd lení:
a) celkový po et maturant
5
b) po et vyznamenání
2 (tj. 40%)
c) samé výborné
1
d) prosp li
3
instrumentální odd lení:
a) celkový po et maturant
16
b) po et vyznamenání
6 (tj. 37,5%)
c) samé výborné
3
d) prosp li
8
e) neprosp li
2
Na záv r této zprávy je nutné se zmínit i o profesorech, s nimiž jsem b hem maturitních
zkoušek spolupracoval. Je obecn známo, že student je do jisté míry též vizitkou svého
u itele. Jak výše uvedené statistické údaje konstatují, tak ka 47% maturujících student
získalo vyznamenání. To je o ividný úsp ch. Pon vadž jsem u všech klasifikací byl
p ítomen, potvrzuji, že tento statistický údaj není výsledkem tzv. „m kké“ klasifikace, ale
odráží skute nou kvalitu odvedených výkon . Proto je myslím vhodné na tomto míst
pod kovat kantor m za jejich dobrou práci,. Podle toho, jak mnozí emotivn prožívali
výstupy svých sv enc , soudím, že se svým student m v novali nad rámec svých
pracovních povinností. P eji všem, kte í se svou prací podílejí na dobrém jménu školy, aby
jim sloužilo zdraví, aby m li dostatek pedagogických úsp ch , jež je motivují k další práci.
P eji jim též mnoho tv r ích sil a um leckých úsp ch a samoz ejm i mnoho fyzických i
duševních sil do dalšího školního roku.
PhDr. Miroslav St elák, p edseda maturitní komise
profesor Pražské konzervato e
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Hodnocení absolventských zkoušek konzervato e
Absolventské zkoušky poslucha
skladby a klavírního odd lení prob hly v pond lí 11.
ervna 2007. Konali je 3 studenti kompozi ního odd lení, 2 studenti odd lení klavírního a
poslucha Tomáš Sýkora, který skládal zkoušku pouze z um lecko-pedagogické p ípravy a
obhajoval svoji absolventskou práci. Ostatní discipliny již v minulosti úsp šn uzav el.
Z celkového po tu šesti poslucha
t i prosp li s vyznamenáním, dva prosp li a jeden
neprosp l z obhajoby absolventské práce. Až na tuto výjimku lze konstatovat, že studenti
byli úsp šní a jejich p íprava i výkony u zkoušek odpovídaly požadavk m kladeným na
absolventy konzervato e. Nejlepších výsledk
dosáhli op t v hlavním oboru a
v pedagogických p edm tech (pr m r 1,4 a 1, 3), z ostatních obor zaslouží zmínku ješt
pozoruhodná absolventská práce M. Mužíka. Kladn musím hodnotit také p edložené
kompozice student skladby, které mne zaujaly jak po stránce inven ní, tak emeslné, jakož
i prokázané znalosti teoretické i praktické v um lecko pedagogické p íprav .
Komise si po ínala maximáln objektivn , asové limity jak p ípravy, tak samotné zkoušky
byly dodržovány. V hodnocení jednotlivých student se nevyskytly závažn jší rozdíly
v názorech na klasifikaci. Po organiza ní stránce byly zkoušky tradi n bezchybn
p ipraveny, mírný skluz z dopoledního zasedání jejich pr b h nijak neohrozil.
Záv rem chci vyslovit up ímný obdiv všem pedagog m, kte í p ipravili studenty k absolutoriu
a zkoušejícím za vytvo ení klidné a nekonfliktní pracovní atmosféry.
Mgr. Jan Valta – p edseda komise,
zástupce editele Konzervato e v Teplicích
Letošní absolventské zkoušky instrumentálního odd lení byly podle mého názoru
mimo ádn náro né hlavn na as.
Celkem bylo 26 absolvent , kte í byli zkoušení ze ty ech p edm t : odborné p ípravy,
obhajoby absolventské práce, um lecko pedagogické p ípravy a anglického jazyka.
Organiza ní plán celých absolventských zkoušek vzhledem k po tu absolvent byl
maximáln dob e p ipraven.
Pr b h zkoušek u všech p edm t byl za p ítomnosti vyu ujících, v etn profesor hlavních
obor .
Hodnocení komise bylo bezproblémové a odpovídalo výkonu žák . Dopl ující otázky
zkoušejících byly adekvátní k tématu a byly p íjemným dopln ním atmosféry zkoušek.
Zaznamenal jsem pokrok ve vyjad ovacích schopnostech absolvent a velký posun ve
zvládnutí anglického jazyka. A jako v minulých letech zaujala mne témata absolventských
písemných prací, které byly dob e zpracovány a obsahovaly vlastní názory autor na
eventuální problémy zvolených témat.
Mgr. Ji í Stárek - p edseda komise,
profesor Pražské konzervato e
Hodnocení absolventských zkoušek ve VOŠ

Hudba – zam ení Jazz

Záv re né absolventské zkoušky Vyšší odborné školy p i Konzervato i Jaroslava Ježka se
konaly 4. ervna 2007. Mé celkové hodnocení zkoušek je jednozna n kladné: absolventi
prokázali zna n vysokou úrove svého teoretického zázemí jak v díl ích p edm tech, tak i
b hem obhajoby absolventských prací. Aby mé hodnocení nebylo pouze povšechným a
nekonkrétním shrnutím pr b hu zkoušek, rád bych se vyjád il k jednotlivým oblastem a
p edm t m.
Hudební teorie
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P edm t hudební teorie se skládal z celkem t í subjekt :d jiny jazzu, jazzová harmonie a
aranžování a rozbor skladeb. I v tomto ro níku absolventi prokázali ve všech disciplinách
vyrovnané znalosti, oproti lo skému roku se u student kvalitativn výrazn zlepšily znalosti
z historie jazzu.
Angli tina
Všichni studenti prokázali b hem práce s konverza ními tématy vynikající úrove ve znalosti
anglického jazyka – dostate ná slovní zásoba, orientace v hudební terminologii i pom rn
dobrá výslovnost. Celkovou úrove zkoušky z cizího jazyka na VOŠ hodnotím jako
vynikající, zvlášt ve srovnání s jazykovými znalostmi student b žných konzervato í v R.
Obhajoba záv re ných absolventských prací
Rovn ž úrove záv re ných absolventských prací byla pom rn vysoká: z obsahu prací,
jejich dob e zvolených témat i pr b hu obhajob bylo z ejmé, že studenti píší své diplomové
práce se zájmem o danou oblast, obohacují je vlastními znalostmi z praxe a v neposlední
ad aplikují i své subjektivní pohledy. Svou kvalitou obsahu se n které absolventské práce
rovnají úrovni bakalá ských diplomových prací na VŠ.
doc. Vít Spilka – p edseda komise
JAMU Brno

Tvorba textu a scéná e
4. 6. 2007 jsem se jako p edseda zkušební komise zú astnil absolventských zkoušek na
Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka. Zkouška sestávala z obhajoby absolventské práce, ze
zkoušky z odborných p edm t a angli tiny. Musím íct, že jsem byl velice p íjemn
p ekvapen zejména úrovní absolventských prací, s nimiž jsem m l možnost se na míst
seznámit. Dokonce jsem m l pocit, že nároky jak vedoucích prací, tak oponent byly až
nadmíru kritické. Z mého pohledu šlo o práce velice originální, sv d ící o nesporném
um leckém nadání student
a vyhovující všem nejp ísn jším m ítk m. Zkouška
z odborných p edm t byla velice d kladná a studenti byli nuceni prokázat a prokazovali
pom rn širokou sumu znalostí. Pokud jde o zkoušku z angli tiny, bylo z ejmé, že mezi
studenty byly pom rn zna né znalostní rozdíly. Zkouška byla vedena korektn , velice
p ínosnou byla p ítomnost rodilého mluv ího, jehož zp sob zkoušení byl podle mého názoru
d kladný a inspirativní.
PhDr. Ji í Josek
Ústav translatologie FF-UK Praha

V Praze dne 27. zá í 2007

PhDr. Karel Vraný
editel školy

P ílohy :

u ební plány obor vzd lání 82-44-M,N/001 Hudba – zam ení Populární
hudba
82-47-M,N/001 Dramatické um ní –
zam ení Muzikál
82-47-N/004 Tvorba textu a scéná e
82-44-N/001 Hudba – zam ení Jazz
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